
CÓDIGO: HS0002 
TÍTULO: RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE DE 1889 A 19961 
ALUNO: RACHEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (048.904.794-73) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (071.088.424-91) 

 
CÓDIGO: HS0010 
TÍTULO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DE JOÃO 
CAMARA 
ALUNO: MARCELLY LESSA DE SOUZA (051.292.464-38) 
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (241.540.754-20) 

 
CÓDIGO: HS0011 
TÍTULO: MORFOLOGIA, ARQUITETURA E GEOPROCESSAMENTO: 
CONSTRUINDO UM ATLAS DO PATRIMÔNIO ARQUITETURAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE 
ALUNO: ALANA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (068.975.904-52) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (180.922.764-04) 

 
CÓDIGO: HS0012 
TÍTULO: INVESTIGAÇÕES ACERCA DA LÓGICA INTUICIONISTA. 
ALUNO: MARIA IZABEL DOS SANTOS GOMES (082.822.524-92) 
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (222.584.504-20) 

 
CÓDIGO: HS0017 
TÍTULO: A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: FELIPE DIAS DE OLIVEIRA / MATRICULA 200714333 (076.195.074-50) 
ORIENTADOR: VALERIA CARVALHO DA SILVA (467.529.007-87) 

 
CÓDIGO: HS0019 
TÍTULO: JOSEFA BOTELHO, EDUCADORA NORTE-RIO-GRANDENSE (1908-
1930) 
ALUNO: INGRID KATÍUCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (065.288.404-07) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0023 
TÍTULO: INOCÊNCIA: UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE LITERÁRIA 
ALUNO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GREGORIO (050.955.794-56) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (081.642.868-93) 

 
CÓDIGO: HS0024 
TÍTULO: AÇÃO AFIRMATIVA: A PRÁTICA DA IGUALDADE SOB A 
PERSPECTIVA DE FLÁVIA PIOVESAN (BRASIL) E RONALD DWORKIN (EUA) 
ALUNO: ERIKA KARINE SANTOS (076.118.084-27) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: VALESCA CAETANO BEZERRA (083.809.274-86) 
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CÓDIGO: HS0025 
TÍTULO: PODER LOCAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: UM ESTUDO NO BAIRRO DE 
CIDADE NOVA/ NATAL - RN A CERCA DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO. 
ALUNO: OZAIAS ANTONIO BATISTA (063.019.844-63) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (495.166.717-72) 
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38) 
CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 

 
CÓDIGO: HS0031 
TÍTULO: VIAGEM À ESPARTA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O COTIDIANO NA 
LACÔNIA ATRAVÉS DA ÓPTICA DE XENOFONTE. 
ALUNO: CLEYTON TAVARES DA SILVEIRA SILVA (061.712.884-70) 
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES (121.898.508-94) 

 
CÓDIGO: HS0033 
TÍTULO: A ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS E A LUTA POR DIREITOS NO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (014.401.834-90) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (296.983.244-53) 
CO-AUTOR: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (052.081.764-83) 
CO-AUTOR: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (067.017.374-63) 

 
CÓDIGO: HS0035 
TÍTULO: CONVERGÊNCIA DE RENDA PER CAPITA ENTRE OS MUNICÍPIOS 
NORDESTINOS: UMA ANÁLISE ROBUSTA. 
ALUNO: CLEITON ROBERTO DA FONSECA SILVA (067.538.644-66) 
ORIENTADOR: ERIK ALENCAR DE FIGUEIREDO (032.952.584-06) 

 
CÓDIGO: HS0036 
TÍTULO: A DESCONSTRUÇÃO DO PROGRESSO, CONSTRUÇÃO DE UM 
SUJEITO: UMA INVESTIGAÇÃO DO PENSAMENTO CONSERVADOR NA OBRA 
DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO (1898-1986) 
ALUNO: FELIPE SOUZA LEAO DE OLIVEIRA (009.162.024-45) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53) 

 
CÓDIGO: HS0040 
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA DA SUBJETIVIDADE JUVENIL EM 
NATAL 
ALUNO: GUSTAVO LEITE SOBRAL (012.870.064-50) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (297.031.074-00) 
CO-AUTOR: ANA CARMEM DO NASCIMENTO SILVA (072.721.824-74) 

 
CÓDIGO: HS0041 
TÍTULO: CINEMA E CULTURA CONTEMPORÂNEA: LINGUAGEM E PRÁTICAS 
PÓS-MODERNAS 
ALUNO: VANESSA KALINDRA LABRE DE OLIVEIRA (076.318.494-20) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 
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CÓDIGO: HS0042 
TÍTULO: CÂNONE AGONISTES: CARTOGRAFIAS DE IMAGINÁRIOS POÉTICOS I 
ALUNO: ROBERTO FRANKSON DA CRUZ MARTINS (049.582.134-90) 
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (251.245.014-72) 

 
CÓDIGO: HS0043 
TÍTULO: TÓPICOS DISCURSIVOS EM SALA DE AULA DE GRADUAÇÃO 
ALUNO: MARCIA REJANE BRILHANTE CAMPELO (084.537.664-01) 
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (074.438.464-87) 

 
CÓDIGO: HS0044 
TÍTULO: IDEAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE 
MEDICINA EM DUAS CAPITAIS DO NORDESTE 
ALUNO: JOATÃ SOARES COELHO ALVES (089.031.834-44) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (106.488.444-04) 

 
CÓDIGO: HS0045 
TÍTULO: AS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES NAS LETRAS DO INTELECTUAL 
TRISTÃO BARROS COMO IMAGENS DE SI 
ALUNO: JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA (064.576.534-13) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (064.744.624-34) 

 
CÓDIGO: HS0049 
TÍTULO: DA TAIPA AO TIJOLO: OS INSTITUTOS DE APOSENTADORIAS E 
PENSÕES – IAPS – E A MODERNIZAÇÃO DAS MORADIAS URBANAS EM NATAL 
ALUNO: LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA (074.093.054-01) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: HS0057 
TÍTULO: TRIBOS URBANAS E JUVENTUDE EM NATAL: DA TRIBO URBANA 
OTAKU AO FENÔMENO DO COSPLAY 
ALUNO: REBECA ROSEANE NASCIMENTO BRITO (066.170.434-30) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 
(056.400.754-49) 

 
CÓDIGO: HS0059 
TÍTULO: SOCIABILIDADE VIRTUAL NO CAMPO - O CASO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO DO POTENGI / RN. 
ALUNO: EMERSON HENRIQUE DA SILVA (057.634.854-67) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (063.117.094-49) 

 
CÓDIGO: HS0061 
TÍTULO: SENTIDOS MIDIÁTICOS DA SUBJETIVIDADE JUVENIL POR MEIO DE 
IMAGENS 
ALUNO: ANA CARMEM DO NASCIMENTO SILVA (072.721.824-74) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (297.031.074-00) 
CO-AUTOR: GUSTAVO LEITE SOBRAL (012.870.064-50) 
CO-AUTOR: THIAGO TAVARES DAS NEVES (054.161.814-86) 
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CÓDIGO: HS0062 
TÍTULO: O CINEMA ATRAVÉS DO ESPELHO: TERRITORIALIDADES NA 
REPRESENTAÇÃO DO FEMININO EM BAIXIO DAS BESTAS. 
ALUNO: ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA (060.494.754-23) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 

 
CÓDIGO: HS0065 
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS 
AÇÕES DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA 
ALUNO: RODRIGO DA SILVA MAIA (055.544.354-08) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 

 
CÓDIGO: HS0077 
TÍTULO: UM PIRILAMPO QUE SOBREVOA O PARNASO E ILUMINA O 
REGIONALISMO 
ALUNO: FABRICIO GUTO MACEDO DE SOUZA (056.601.874-80) 
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO (341.721.574-91) 

 
CÓDIGO: HS0080 
TÍTULO: “FONTES DE INFORMAÇÃO PARA AS ENGENHARIAS”. 
ALUNO: MANUELLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (010.959.974-83) 
ORIENTADOR: ELIANE FERREIRA DA SILVA (753.349.767-87) 

 
CÓDIGO: HS0081 
TÍTULO: COMPETÊNCIAS COGNITIVAS E ATIVIDADE DE 
CONCEPTUALIZAÇÃO EM UM CONTEXTO CULTURAL: TRIAGEM DO LIXO 
DOMÉSTICO NA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXÃO DE CIDADE NOVA – 
NATAL/RN 
ALUNO: RAQUEL RAMOS CAMPOS (014.201.624-11) 
ORIENTADOR: JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO (196.539.304-78) 

 
CÓDIGO: HS0083 
TÍTULO: AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO DA 
EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E NO RIO 
GRANDE DO NORTE (1996-2007) 
ALUNO: MÁRCIA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO (011.194.154-70) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 

 
CÓDIGO: HS0084 
TÍTULO: GESTÃO DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA: O CONTEXTO DA ESCOLA 
MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA – PARNAMIRIM/RN 
ALUNO: PRISCILA ARIANA COSTA DA SILVA (066.668.944-05) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49) 

 
CÓDIGO: HS0086 
TÍTULO: A GESTÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EMÍLIA 
RAMOS - NATAL/RN 
ALUNO: ALYSON MOURA CANDIDO (014.814.834-47) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49) 
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CÓDIGO: HS0090 
TÍTULO: NARRATIVAS DO TEMPO, ESCRITURAS DA ALMA: A MEMÓRIA E A 
POESIA NA AUTOBIOGRAFIA DE MARIA DE LOURDES XAVIER 
ALUNO: JOICY SUELY GALVAO DA COSTA (068.875.334-56) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 
CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82) 
CO-AUTOR: HYLANA MARESSA DE SOUZA CAMARA (072.683.304-56) 

 
CÓDIGO: HS0091 
TÍTULO: MODERNIZAÇÃO E EXCLUSÃO: O CASO DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES NO VALE DO ASSÚ 
ALUNO: RAIMUNDO RODRIGUES DE FRANCA JUNIOR (055.864.794-43) 
ORIENTADOR: FERNANDO BASTOS COSTA (020.823.304-00) 

 
CÓDIGO: HS0095 
TÍTULO: ENSINO DE HISTÓRIA: A PRÁTICA DA LEITURA 
ALUNO: PAULA LORENA CAVALCANTE ALBANO (060.679.934-65) 
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (258.540.380-72) 

 
CÓDIGO: HS0096 
TÍTULO: ENSINO SUPERIOR: UMA EXIGÊNCIA DA SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO 
ALUNO: LARISSA MARIA DA COSTA FERNANDES (071.967.544-84) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 

 
CÓDIGO: HS0098 
TÍTULO: INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS ESCOLAS DA 
CIDADE DO NATAL, RIO GRANDE DO NORTE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
ALUNO: AMANDA SOARES FELISMINO (056.606.384-06) 
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (554.356.104-00) 

 
CÓDIGO: HS0102 
TÍTULO: TRABALHANDO A PEDAGOGIA FREINET NA SALA DE AULA 
ALUNO: ALEXSANDRA MOURA DA SILVA (009.804.444-38) 
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (156.274.624-34) 

 
CÓDIGO: HS0104 
TÍTULO: ESPACIALIZAÇÃO DO ALBEDO DE SUPERFÍCIE EM PERÍODOS SECOS 
PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TAPEROÁ-PB ATRAVÉS DE IMAGENS 
DE SATÉLITE LANDSAT-5. 
ALUNO: SAVIO SAMRI LUNA PASCHOAL (049.974.474-80) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

 
CÓDIGO: HS0106 
TÍTULO: CAFÉ SÃO LUIZ: UM LUGAR DE MEMÓRIA, CULTURA E POLÍTICA 
ALUNO: AUGUSTO BERNARDINO DE MEDEIROS (052.226.874-90) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (739.246.527-91) 
CO-AUTOR: ARIANE LILIAM DA SILVA RODRIGUES (060.460.364-96) 
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CÓDIGO: HS0107 
TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS NA 
AGRICULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE: ESTUDOS DE CASO. 
ALUNO: IRIS CRISTINA DA SILVA MELO (063.196.384-78) 
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO (050.016.504-10) 

 
CÓDIGO: HS0108 
TÍTULO: O OLHAR DA SOCIEDADE PARA COM AS IGREJAS 
ALUNO: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (010.513.144-02) 
ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (946.787.668-04) 
CO-AUTOR: BRUNO CESAR FERREIRA DE BARROS CORREIA (068.922.454-04) 

 
CÓDIGO: HS0112 
TÍTULO: DO DESPRENDIMENTO - UMA VISÃO ORIENTAL SOBRE A MÍSTICA 
DE MESTRE ECKHART 
ALUNO: AMANDA SAYONARA FERNANDES PRAZERES (060.670.704-21) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68) 

 
CÓDIGO: HS0115 
TÍTULO: O TRABALHO DE PRODUÇÃO TEXTUAL EM ESCOLAS ACARIENSES 
POR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
ALUNO: CRISTIANE ALVES DANTAS (068.586.644-08) 
ORIENTADOR: ANA MARIA DE OLIVEIRA PAZ (423.776.504-06) 
CO-AUTOR: ALINE VITORIA LOPES DOS SANTOS (081.199.844-47) 
CO-AUTOR: CLEIDIANE ALVES DANTAS (078.106.764-23) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 

 
CÓDIGO: HS0117 
TÍTULO: A SUPERAÇÃO DO PARADIGMA METAFÍSICO NA HERMENÊUTICA 
JURÍDICA ATRAVÉS DE MARTIN HEIDEGGER E HANS-GEORG GADAMER: O 
NECESSÁRIO FIM DO DECISIONISMO JUDICIAL 
ALUNO: ELIAS JACOB DE MENEZES NETO (064.658.304-26) 
ORIENTADOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA LANZILLO (010.051.344-13) 

 
CÓDIGO: HS0119 
TÍTULO: CONSÓRCIO MODULAR: ESTUDO DE CASO SOBRE O NOVO 
EXEMPLAR DO MODELO DE PRODUÇÃO 
ALUNO: JORGE UELITON DE SOUSA TINOCO (065.214.644-93) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07) 
CO-AUTOR: AGENOR JOSE DE MEDEIROS NETO (062.027.684-36) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 

 
CÓDIGO: HS0120 
TÍTULO: ESTILOS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 
ALUNO: THAIZE GOUVEIA CABRAL (011.909.834-27) 
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (102.086.235-15) 
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CÓDIGO: HS0127 
TÍTULO: ENTRE A ÉTICA E O OFÍCIO: UMA REFLEXÃO SOBRE A ATUAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DE HISTÓRIA NOS MEMORIAIS DE NATAL. 
ALUNO: THAISA MARA SILVA DE MENDONCA (055.432.974-32) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 
CO-AUTOR: KHALIL JOBIM (084.361.304-13) 
CO-AUTOR: SAMUEL JORDA DA COSTA CARVALHO (055.991.754-64) 

 
CÓDIGO: HS0128 
TÍTULO: GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: DIFERENCIAL 
COMPETITIVO NA ESTRATÉGIA PRODUTIVA DAS ORGANIZAÇÕES 
ALUNO: AGENOR JOSE DE MEDEIROS NETO (062.027.684-36) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 
CO-AUTOR: JORGE UELITON DE SOUSA TINOCO (065.214.644-93) 

 
CÓDIGO: HS0129 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO LÍDER NA GESTÃO DE PESSOAS 
ALUNO: AMANDA GALDINO TAVARES (073.763.634-32) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07) 
CO-AUTOR: ANA RAQUEL MEDEIROS CABRAL (076.175.324-90) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 
CO-AUTOR: SARAH PRISCILLA DE LIMA SILVA (061.117.354-97) 

 
CÓDIGO: HS0130 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA AS 
ORGANIZAÇÕES E GESTORES 
ALUNO: SARAH PRISCILLA DE LIMA SILVA (061.117.354-97) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07) 
CO-AUTOR: AMANDA GALDINO TAVARES (073.763.634-32) 
CO-AUTOR: ANA RAQUEL MEDEIROS CABRAL (076.175.324-90) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 

 
CÓDIGO: HS0132 
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: ESTUDO DE 
CASO NO DETRAN-RN 
ALUNO: ANA RAQUEL MEDEIROS CABRAL (076.175.324-90) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07) 
CO-AUTOR: AMANDA GALDINO TAVARES (073.763.634-32) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 
CO-AUTOR: SARAH PRISCILLA DE LIMA SILVA (061.117.354-97) 

 
CÓDIGO: HS0133 
TÍTULO: APOIO À IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA E 
EXTENSÃO EM NEUROPSICOLOGIA - LAPEN 
ALUNO: EDIANA ROSSELLY DE OLIVEIRA GOMES (056.877.234-20) 
ORIENTADOR: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES LORESTO (712.230.104-49) 
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CÓDIGO: HS0134 
TÍTULO: CONECTORES COORDENATIVOS NA CONVERSAÇÃO COTIDIANA: 
UMA QUESTÃO DE MARCAÇÃO LINGÜÍSTICA? 
ALUNO: LARALIS NUNES DE SOUSA (349.722.638-65) 
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (746.924.020-91) 

 
CÓDIGO: HS0139 
TÍTULO: PERFIL DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL EM PARTICIPANTES DE UM 
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA 
ALUNO: RAFAEL LUIZ MARQUES ARY (010.466.504-16) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20) 
CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (013.595.774-59) 
CO-AUTOR: JOSÉ ADRIANO GONÇALVES SARMENTO (089.211.964-04) 

 
CÓDIGO: HS0141 
TÍTULO: CONECTORES COORDENATIVOS NA CONVERSAÇÃO COTIDIANA: 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS NÍVEIS 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
ALUNO: RAQUEL PEREIRA DE LIMA (063.011.074-38) 
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (746.924.020-91) 

 
CÓDIGO: HS0145 
TÍTULO: CRIANÇAS SOCIALIZANDO-SE (BAHIA, SÉCULO XVI) 
ALUNO: ISAAC TERCIANO MENDONCA FERREIRA (069.399.864-48) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (057.488.954-04) 

 
CÓDIGO: HS0147 
TÍTULO: (DES)MISTIFICANDO O AUTISMO NA ESCOLA REGULAR: 
NECESSIDADES E POSSIBILIDADES DE UM ALUNO AUTISTA. 
ALUNO: MARIANA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO (048.192.424-82) 
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES (024.871.577-12) 
CO-AUTOR: JANIELLE GOMES FREIRE (104.288.787-09) 

 
CÓDIGO: HS0149 
TÍTULO: O PROFESSOR LUÍS ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA, E SUA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA (1908–1928) KAROLINE LOUISE SILVA DA COSTA – BALCÃO/ 
CNPQ MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS – CNPQ (ORIENTADORA) 
ALUNO: KAROLINE LOUISE SILVA DA COSTA (063.141.534-33) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0150 
TÍTULO: A CONCEPTUALIZAÇÃO MARXISTA NO ESTILO DE GRACILIANO 
RAMOS (01/08/2008 A 31/07/2009) 
ALUNO: VALESKA LIMEIRA AZEVEDO GOMES (013.497.874-93) 
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (028.795.518-46) 
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CÓDIGO: HS0153 
TÍTULO: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS APRESENTADAS POR ALGUNS 
FALANTES ACARIENSES 
ALUNO: CLEIDIANE ALVES DANTAS (078.106.764-23) 
ORIENTADOR: CELIA MARIA DE MEDEIROS (673.722.444-04) 
CO-AUTOR: ALINE VITORIA LOPES DOS SANTOS (081.199.844-47) 
CO-AUTOR: CRISTIANE ALVES DANTAS (068.586.644-08) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 

 
CÓDIGO: HS0155 
TÍTULO: CAIO, HOMOAFETIVIDADE, CULTURA POP 
ALUNO: RODOLFO LUIZ BRITO TORRES (075.364.314-65) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (107.660.814-00) 

 
CÓDIGO: HS0156 
TÍTULO: ELEIÇÕES 2008: A DISPUTA ELEITORAL EM NATAL (RN) 
ALUNO: CLAUDIA LETICIA ARAUJO DA SILVA (076.484.384-29) 
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (074.278.594-72) 
CO-AUTOR: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (010.513.144-02) 

 
CÓDIGO: HS0168 
TÍTULO: A ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS E A LUTA POR DIREITOS NO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (052.081.764-83) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (296.983.244-53) 
CO-AUTOR: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (067.017.374-63) 
CO-AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (014.401.834-90) 

 
CÓDIGO: HS0169 
TÍTULO: A TRÍADE LINGUAGEM, SOCIEDADE E COGNIÇÃO: DAS TEORIAS 
VERICONDICIONAIS À VIRADA PRAGMÁTICA 
ALUNO: YAN DE LIMA JUSTINO (034.460.884-07) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00) 

 
CÓDIGO: HS0173 
TÍTULO: FINANÇAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL: FONTES DE 
FINANCIAMENTO, MAGNITUDE E EFEITOS DO GASTO PÚBLICO NOS 
MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: FELIPE CAMPOS VIANA (065.004.094-50) 
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO (050.016.504-10) 
CO-AUTOR: BIANCA LILIANE LOER BELLINI (053.026.744-67) 

 
CÓDIGO: HS0176 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA NOS GRUPOS ESCOLARES CITADINOS 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1908-1910) 
ALUNO: VERONICA NOGUEIRA MARQUES (048.035.384-09) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (057.488.954-04) 
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CÓDIGO: HS0177 
TÍTULO: REPENSANDO O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE 
PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PARTICULAR 
ALUNO: MAYARA DE CARVALHO ARAUJO (065.361.024-60) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (936.933.204-97) 

 
CÓDIGO: HS0178 
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E SAÚDE PSÍQUICA DOS PROFISSIOANIS DE SAÚDE: 
O CONTEXTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. 
ALUNO: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (875.975.864-
34) 

 
CÓDIGO: HS0180 
TÍTULO: A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A BRINQUEDOTECA 
NO CONTEXTO HOSPITALAR. 
ALUNO: ANDRESSA MOREIRA HAZBOUN (068.775.374-08) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

 
CÓDIGO: HS0182 
TÍTULO: PROJEDATA: BANCO DE INFORMAÇÕES, IMAGENS E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTOS EM PROJETO DE ARQUITETURA 
ALUNO: TALITA FERNANDES DA COSTA FREITAS (836.754.772-15) 
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (413.850.394-34) 
CO-AUTOR: RAFAELA SANTANA BALBI (060.493.584-60) 

 
CÓDIGO: HS0187 
TÍTULO: ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DESTACADOS 
POR ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO 
ALUNO: ECIANA LOPES DE OLIVEIRA (079.768.814-50) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20) 
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA (062.102.994-74) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 
CO-AUTOR: RENATA LAISE REIS DE SOUZA (059.891.784-50) 

 
CÓDIGO: HS0188 
TÍTULO: SAÚDE E SOFRIMENTO SOCIAL: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
INSERÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA NO SUS DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: CLAUDIA JULIETTE DO NASCIMENTO ARAÚJO (075.320.784-26) 
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (311.930.484-00) 

 
CÓDIGO: HS0189 
TÍTULO: EXTRAFISCALIDADE NO SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO 
BRASILEIRO. 
ALUNO: SOPHIA NOBREGA CAMARA (060.131.384-43) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (936.933.204-97) 
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CÓDIGO: HS0190 
TÍTULO: MODELAGEM E PREVISÃO ESPACIAL DOS PREÇOS DE CAMARÃO NO 
MERCADO DOMÉSTICO E INTERNACIONAL: UM ESTUDO ECONOMÉTRICO DA 
COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DO CAMARÃO POR MEIO DE 
INOVAÇÃO EM PRODUTO. 
ALUNO: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07) 

 
CÓDIGO: HS0191 
TÍTULO: SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA: UMA ANÁLISE 
SOCIOESPACIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
ALUNO: EUGENIO RIBEIRO SILVA (058.541.464-52) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68) 

 
CÓDIGO: HS0195 
TÍTULO: UM RESGATE HISTÓRICO- TEÓRICO- METODOLÓGICO DO SERVIÇO 
SOCIAL EM NATAL/RN, NO PERÍODO DE 1956-1974. 
ALUNO: ANNAMARIA DA SILVA ARAUJO (064.190.934-90) 
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (307.164.894-49) 

 
CÓDIGO: HS0196 
TÍTULO: A SUBJETIVIDADE APRESENTADA PELO MESTRE EKHART E A 
INFLUÊNCIA DE SEUS ESCRITOS NA FILOSOFIA COMTEMPORÂNEA 
ALUNO: PIERRY LIMA DA COSTA (008.230.064-09) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68) 

 
CÓDIGO: HS0197 
TÍTULO: TEORIA DE MODELOS E SUAS APLICAÇÕES 
ALUNO: SANDERSON MOLICK SILVA (068.085.434-70) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (109.118.858-03) 

 
CÓDIGO: HS0199 
TÍTULO: “PERFIL DAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL (PETI): RECONSTITUINDO OS CAMINHOS DA EXPERIÊNCIA DO PETI 
NA CIDADE DE NATAL/RN”. 
ALUNO: MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS (065.844.994-05) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE SA ROCHA (056.601.814-49) 

 
CÓDIGO: HS0200 
TÍTULO: É A PSICOLOGIA NAS POLÍTICAS DE AÇÃO SOCIAL: A ATUAÇÃO 
NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
NATAL 
ALUNO: LIVIA REBOUCAS DA COSTA (069.289.984-74) 
ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-
04) 
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CÓDIGO: HS0201 
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE AS FONTES DE AUTO-EFICÁCIA 
ALUNO: JOHEDYR ADJYAN CARTAXO DE FREITAS (050.467.464-17) 
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (049.717.284-49) 

 
CÓDIGO: HS0202 
TÍTULO: PRESERVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO SERVIÇO 
SOCIAL EM NATAL/RN 
ALUNO: BARBARA KAROLINE DE HOLANDA AZEVEDO SILVA (056.365.934-30) 
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (201.036.114-87) 

 
CÓDIGO: HS0207 
TÍTULO: PROCESSOS VIRTUAIS COMO FONTE DE PESQUISA. 
ALUNO: JOSE DUARTE BARBOSA JUNIOR (055.169.934-58) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 
(056.400.754-49) 

 
CÓDIGO: HS0208 
TÍTULO: LEITURAS HISTÓRICAS NO ACERVO DO INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE IHGRN 
ALUNO: ARIANE LILIAM DA SILVA RODRIGUES (060.460.364-96) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (739.246.527-91) 
CO-AUTOR: AUGUSTO BERNARDINO DE MEDEIROS (052.226.874-90) 

 
CÓDIGO: HS0209 
TÍTULO: TRABALHO, RENDA E DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: SANDRA PRISCILA ALVES (063.682.924-31) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72) 

 
CÓDIGO: HS0210 
TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO DO JOGO THE SIMS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
ALUNO: JAMILA RAFAELLY DO AMARAL NOGUEIRA (013.592.984-95) 
ORIENTADOR: RAFAELA DA SILVA BEZERRA PENHA (035.216.004-75) 
CO-AUTOR: ECIANA LOPES DE OLIVEIRA (079.768.814-50) 
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA (062.102.994-74) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 

 
CÓDIGO: HS0215 
TÍTULO: AS CONCEPÇÔES DE MAX WEBER E NOBERTO BOBBIO SOBRE A 
DEMOCRACIA 
ALUNO: LEONARDO GUEDES LINS (072.876.804-67) 
ORIENTADOR: GABRIEL EDUARDO VITULLO (001.021.144-63) 

 
CÓDIGO: HS0217 
TÍTULO: O QUE DIZEM OS LICENCIENDOS EM MATEMÁTICA DA UFRN: A 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE O "ENSINAR" E A "MATEMÁTICA". 
ALUNO: MARIANA ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA JOVELLANOS 
(050.662.844-27) 
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE (342.528.195-04) 
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CÓDIGO: HS0222 
TÍTULO: POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NAS 
PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (071.383.664-42) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72) 

 
CÓDIGO: HS0224 
TÍTULO: A ESCRITURA DE RELATOS EM MANUSCRITOS DE ESCOLARES EM 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA ESCRITA 
ALUNO: MARIA HELENA MOURA DE ANDRADE (068.057.424-71) 
ORIENTADOR: MARIA HOZANETE ALVES DE LIMA (930.988.984-53) 
CO-AUTOR: MARLYTON DA SILVA PEREIRA (062.096.584-31) 

 
CÓDIGO: HS0228 
TÍTULO: TELERREALIDADE E CLASSES SUBALTERNAS: O PATRULHA DA 
CIDADE DA TV PONTA NEGRA (NATAL-RN) 
ALUNO: JOSEMAR DA SILVA DAMASCENO (057.318.334-19) 
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (074.278.594-72) 

 
CÓDIGO: HS0230 
TÍTULO: A CONCENTRAÇÃO DO PODER ECONÔMICO NA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO E GÁS 
ALUNO: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (057.074.024-03) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0232 
TÍTULO: UMA EXCURSÃO NO OIAPOQUE: UMA VISÃO PRETÉRITA E ATUAL 
DA SOCIEDADE INDÍGENA 
ALUNO: JUAN ALEJANDRO FERNANDO GOMES (013.459.254-92) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (081.642.868-93) 

 
CÓDIGO: HS0233 
TÍTULO: GUIMARÃES ROSA E MIGUEL DE UNAMUNO: HETEROTOPIAS NO 
SERTÃO 
ALUNO: ANA PAULA SILVA SOUZA (054.926.194-03) 
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (270.058.107-59) 

 
CÓDIGO: HS0234 
TÍTULO: UM OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE O TERRITÓRIO TURÍSTICO DO 
BAIRRO DE PONTA NEGRA/NATAL-RN 
ALUNO: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ (069.209.094-05) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (074.785.004-63) 
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CÓDIGO: HS0237 
TÍTULO: A FORMAÇÃO CLÍNICA E OS PSICÓLOGOS NOS CRAS: HÁ 
CONTRIBUIÇÕES? 
ALUNO: FELLIPE COELHO LIMA (014.078.604-02) 
ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-
04) 
CO-AUTOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 
CO-AUTOR: PABLO SOUSA SEIXAS (008.424.454-20) 

 
CÓDIGO: HS0238 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA REFLETÂNCIA À RADIAÇÃO SOLAR 
PARA SUPERFÍCIES DISTINTAS 
ALUNO: LAURA BARROS GARCIA HERNANDES (072.499.404-14) 
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (140.879.794-15) 

 
CÓDIGO: HS0239 
TÍTULO: REMUNERAÇÃO: O CASO DE UMA MICRO EMPRESA DE 
PARNAMIRIM 
ALUNO: FLAVIA LUCIANO DE AZEVEDO ALMEIDA (068.915.724-01) 
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA (044.095.234-49) 
CO-AUTOR: ALMOG GRINER (058.972.164-01) 
CO-AUTOR: ANNY CAROLINE DE SOUZA (080.702.314-08) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 

 
CÓDIGO: HS0240 
TÍTULO: A DIMENSÃO PSICOLÓGICA DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA 
IDADE: UM ESTUDO ATRAVÉS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
ALUNO: THAIANI GODOY GOMES (715.170.901-30) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (269.265.202-91) 

 
CÓDIGO: HS0241 
TÍTULO: DESLOCAMENTOS E REFLEXÃO ACERCA DOS GÊNEROS E DAS 
APROROPRIAÇÕES NA PRODUÇÃO TEXTO-CÊNICA 
ALUNO: CAMILA MARIA GRAZIELLE FREITAS (064.971.174-23) 
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE (884.751.904-72) 

 
CÓDIGO: HS0242 
TÍTULO: AMIZADE, JUSTIÇA E COMUNIDADE DE PENSAMENTO E AÇÃO NAS 
SENTENÇAS VATICANAS DE EPICURO 
ALUNO: RENATO DOS SANTOS BARBOSA (077.013.234-06) 
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (001.990.687-04) 

 
CÓDIGO: HS0243 
TÍTULO: A RETEXTUALIZAÇÃO EM GÊNEROS ACADÊMICOS DO CURSO DE 
LETRAS 
ALUNO: ANGÉLICA FERREIRA DA FONSÊCA (013.846.734-07) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68) 
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CÓDIGO: HS0244 
TÍTULO: “ACERCA DO ESPAÇO E DA IMAGEM”: O (RE)ENCONTRO COM O 
COTIDIANO DA CIDADE DE PARELHAS/RN ATRAVÉS DAS FOTOGRAFIAS EM 
PRETO E BRANCO. 
ALUNO: JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA (082.184.944-13) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34) 

 
CÓDIGO: HS0247 
TÍTULO: A DINÂMICA COLONIZADORA PORTUGUESA E A POLÍTICA 
POMBALINA NA CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE: 95 CINCO ARTIGOS, 
5 VILAS E UM SÓ OBJETIVO 
ALUNO: THIAGO ALVES DIAS (012.412.534-47) 
ORIENTADOR: FATIMA MARTINS LOPES (600.938.707-87) 

 
CÓDIGO: HS0252 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DOS RECURSOS DA COMUNICAÇÃO 
ALTERNATIVA E AMPLIADA EM INDIVÍDUOS COM AUTISMO E 
TRANSTORNOS INVASIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
ALUNO: JANIELLE GOMES FREIRE (104.288.787-09) 
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES (024.871.577-12) 
CO-AUTOR: MARIA DAYANE DE ANDRADE (065.685.684-06) 
CO-AUTOR: MARIANA NASCIMENTO DE LIMA (068.926.944-70) 
CO-AUTOR: MARIANA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO (048.192.424-82) 

 
CÓDIGO: HS0256 
TÍTULO: TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: CAIO, HOMOAFETIVIDADE, 
CULTURA POP 
ALUNO: HUDSON LIMA BEZERRA ROCHA (072.721.924-37) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (107.660.814-00) 

 
CÓDIGO: HS0262 
TÍTULO: IMAGENS DA FÉ: O COTIDIANO DO BAIRRO ATRAVÉS DE SUAS 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS 
ALUNO: LUZIA ELISANGELA DE ARAUJO (007.829.544-05) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34) 
CO-AUTOR: ALEXSANDER PEREIRA DANTAS (090.448.564-13) 
CO-AUTOR: ANGELICA MARA DE LIMA DIAS (069.203.544-38) 

 
CÓDIGO: HS0263 
TÍTULO: PROCESSO GERENCIAL DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: UMA 
ANÁLISE SISTÊMICA. 
ALUNO: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA (082.861.684-10) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20) 
CO-AUTOR: MARINA LINHARES ANDERS (085.196.524-50) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 
CO-AUTOR: YURI DE LIMA PADILHA (082.974.454-10) 
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CÓDIGO: HS0264 
TÍTULO: OS ROMANCES-FOLHETIM DE VISCONDE DE TAUNAY 
ALUNO: CAMYLLA LIMA DE MEDEIROS (060.625.444-76) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (081.642.868-93) 

 
CÓDIGO: HS0266 
TÍTULO: GRAVURAS RUPESTRES DO SERIDÓ POTIGUAR: LEVANTAMENTO E 
PROSPECÇÃO 
ALUNO: HERBSON DE ASSIS CASTRO (059.953.284-09) 
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES (121.898.508-94) 

 
CÓDIGO: HS0267 
TÍTULO: ANÁLISE DOS FATORES ENVOLVIDOS NA ASSUNÇÃO DA 
PATERNIDADE: UMA PERSPECTIVA DE MÃES ADOLESCENTES. 
ALUNO: GIOVANA COSTA DE ARAUJO SOUZA (069.596.904-80) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (055.034.454-30) 

 
CÓDIGO: HS0271 
TÍTULO: SÍNDROME DE DOWN E MÚSICA: A PARTICIPAÇÃO DA REDE DE 
ENSINO REGULAR NESSA INTERLOCUÇÃO. 
ALUNO: JULIANA MEDEIROS FREIRE DA COSTA MAFRA (049.126.204-32) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (012.044.434-83) 
CO-AUTOR: ISAAC SAMIR CORTEZ DE MELO (012.491.954-54) 

 
CÓDIGO: HS0273 
TÍTULO: RESILIÊNCIA E VELHICE: FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO NO 
PROCESSO DE SAÚDE E ENVELHECIMENTO. 
ALUNO: LUIZA CARLA DE MEDEIROS GOIS (068.782.684-51) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50) 
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (031.539.484-61) 
CO-AUTOR: THAIANI GODOY GOMES (715.170.901-30) 

 
CÓDIGO: HS0274 
TÍTULO: LIMITES E FRONTEIRAS DA VILA DE PONTA NEGRA PROJETO: PCV: 
2436-BLOCOS DE ÍNDIOS EM NATAL: IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO 
ÉTNICA NA FESTA URBANA 
ALUNO: MARGARETH BEZERRA FIGUEIREDO (034.118.474-84) 
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (788.835.204-91) 

 
CÓDIGO: HS0280 
TÍTULO: CULTURA, MÍDIA E DIFERENÇAS: SUBJETIVIDADES DE NEGROS EM 
DISCURSOS PUBLICITÁRIOS 
ALUNO: FRANCISCO FRED LUCAS LINHARES (013.595.264-63) 
ORIENTADOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (132.508.094-20) 
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CÓDIGO: HS0282 
TÍTULO: EDUCAÇÃO ESPECIAL - UMA ANALISE DA CONDIÇÃO DA 
INSTRUÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE CAICÓ – RN. 
ALUNO: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20) 
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38) 
CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82) 
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28) 

 
CÓDIGO: HS0283 
TÍTULO: AÇUDES: TESTEMUNHOS DA HISTÓRIA, PATRIMÔNIOS DO 
NORDESTE. 
ALUNO: ADRIANO WAGNER DA SILVA (046.445.614-28) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: HS0287 
TÍTULO: EVASÃO ESCOLAR: ESTUDANDO E COMBATENDO O PROBLEMA 
ALUNO: MILENA GOMES DOS SANTOS (057.979.754-67) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD (282.598.230-04) 

 
CÓDIGO: HS0288 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA, CRENÇAS E COMPORTAMENTOS DE 
PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES DO 
ÁLCOOL. 
ALUNO: NATHALIA LUCENA DINIZ (060.412.364-70) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20) 
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: JOAO CARLOS ALCHIERI (346.160.550-68) 
CO-AUTOR: JOSÉ ADRIANO GONÇALVES SARMENTO (089.211.964-04) 

 
CÓDIGO: HS0290 
TÍTULO: CUIDADORES DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA 
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO EM UM CENTRO ESPECIALIZADO NA ATENÇÃO À 
SAÚDE DO IDOSO 
ALUNO: EUDES ARAUJO ROCHA (053.065.974-32) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: CAROLINE ARAUJO LEMOS (060.957.854-56) 
CO-AUTOR: SARA SALSA PAPALEO (074.069.234-81) 
CO-AUTOR: SILVIA HELENA DA SILVA MAIA (056.352.474-07) 

 
CÓDIGO: HS0301 
TÍTULO: COMPETITIVIDADE E PARCELA DE MERCADO: UMA ANÁLISE DO 
CONSTANT MARKET SHARE PARA O MERCADO DE CAMARÃO BRASILEIRO. 
ALUNO: JULIANA SCHMALTZ MARTINS (913.099.561-20) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (192.818.974-15) 
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CÓDIGO: HS0307 
TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A VISÃO 
DOS DOCENTES 
ALUNO: MARIA CILEIDE DOS SANTOS MENEZES (035.770.097-05) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (085.882.874-04) 

 
CÓDIGO: HS0310 
TÍTULO: BRINCAR NÃO É SÓ BRINCADEIRA: COMPREENDENDO COMO 
CRIANÇAS DE SEIS ANOS VIVENCIAM O SEU DIREITO DE BRINCAR 
ALUNO: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40) 
CO-AUTOR: JOANA FONTES PATINO (009.695.234-24) 

 
CÓDIGO: HS0314 
TÍTULO: NARRATIVAS DE AUTO-FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO CAMPO 
ALUNO: LOUIZE GABRIELA SILVA DE SOUZA (068.709.784-33) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (277.088.024-15) 

 
CÓDIGO: HS0316 
TÍTULO: NARRATIVAS DE UMA ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA 
ALUNO: WILLIANE DE SENA BARBOSA (059.694.904-90) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (199.209.464-00) 

 
CÓDIGO: HS0326 
TÍTULO: SELEÇÃO DE PESSOAL NO JOGO RAGNARÖK 
ALUNO: PRISCILLA DE CARVALHO MEDEIROS (049.024.854-35) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20) 
CO-AUTOR: ALMOG GRINER (058.972.164-01) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 
CO-AUTOR: ROBSON NEIVAM DANTAS (052.740.914-66) 

 
CÓDIGO: HS0331 
TÍTULO: ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS: DE QUEM É O ENUNCIADO? 
ALUNO: MARIANA FREIRE RODRIGUES (090.291.264-00) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68) 

 
CÓDIGO: HS0332 
TÍTULO: ESTAR PARA ADOÇÃO: SENTIDOS E PERSPECTIVAS. 
ALUNO: MARIA CAMILLA SOUZA TRINDADE (067.465.174-03) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40) 
CO-AUTOR: EMMANUELLE DE OLIVEIRA FERREIRA (837.539.234-00) 
CO-AUTOR: LARISSA MEDEIROS DE SOUZA (081.029.694-23) 

 
CÓDIGO: HS0333 
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NA ALTA ASSISTIDA: 
ESTRATÉGIA DE CUIDADO QUALIFICADO AO PORTADOR DE TRANSTORNOS 
MENTAIS COM HISTÓRICO HOSPITALAR 
ALUNO: TAINÁ LUANNA FERREIRA DE BARROS (066.080.104-35) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 
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CÓDIGO: HS0334 
TÍTULO: ASPECTOS DA GESTICULAÇÃO COMO PRINCIPAL FERRAMENTA 
EXPRESSIVA DO REGENTE: DIFERENÇAS ENTRE A REGÊNCIA CORAL E 
INSTRUMENTAL. 
ALUNO: FLAVIA THAIS SEABRA DE MEDEIROS (061.896.074-03) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIZ MUNIZ OLIVEIRA (386.695.954-00) 

 
CÓDIGO: HS0338 
TÍTULO: PRÁTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO NAS POLÍTICAS SOCIAIS 
ALUNO: ANDRESSA MAIA DE OLIVEIRA (013.769.944-10) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 
CO-AUTOR: PABLO DE SOUSA SEIXAS (008.424.454-20) 

 
CÓDIGO: HS0348 
TÍTULO: TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO: O CASO DAS TINTAS 
ALUNO: ANAMÉLIA DANTAS HENRIQUE (061.193.074-94) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20) 
CO-AUTOR: ALMOG GRINER (058.972.164-01) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 
CO-AUTOR: RENATA LAISE REIS DE SOUZA (059.891.784-50) 

 
CÓDIGO: HS0350 
TÍTULO: ARQUIVOS, PROFISSÃO DO HISTORIADOR E INSTITUIÇÃO DE 
RELAÇÕES 
ALUNO: ANA CAROLINA MARINHO (014.198.344-28) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 

 
CÓDIGO: HS0351 
TÍTULO: ANÁLISE DAS PRECIPITAÇÕES PLUVIAIS EM NATAL NO PERÍODO 
2008 – 2009 
ALUNO: DOUGLAS PEREIRA SOUSA (010.517.674-58) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO (160.177.654-34) 
CO-AUTOR: LUIS FELIPE DA COSTA MEDEIROS (007.591.494-88) 

 
CÓDIGO: HS0355 
TÍTULO: O AUTO DA COMPADECIDA: O NORDESTE, A TRADIÇÃO E OS 
ESTEREÓTIPOS 
ALUNO: MARISTELA PEREIRA DE ARAUJO (050.159.684-42) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (188.485.164-91) 

 
CÓDIGO: HS0359 
TÍTULO: O ESTÍMULO MUSICAL NO DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA. 
ALUNO: ANNE CHARLYENNE SARAIVA CAMPOS (036.749.974-60) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (012.044.434-83) 
CO-AUTOR: ISAAC SAMIR CORTEZ DE MELO (012.491.954-54) 
CO-AUTOR: KATIE MORAES DE ALMONDES (000.943.424-07) 
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CÓDIGO: HS0366 
TÍTULO: A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA BRASILEIRA E OS IMPACTOS SOBRE 
O SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA: O CASO DO BAIRRO DAS QUINTAS, EM 
NATAL/RN 
ALUNO: VÍTOR HUGO CAMPELO PEREIRA (069.224.894-38) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (206.433.145-04) 

 
CÓDIGO: HS0370 
TÍTULO: APAGANDO AS LEMBRANÇAS DE UM VELHO ATOR: VIVÊNCIAS DE 
VIOLÊNCIAS X EXPERIÊNCIAS DE GERAÇÕES 
ALUNO: ANA HORTENCIA DE AZEVEDO MEDEIROS (057.766.804-84) 
ORIENTADOR: JOAO DANTAS PEREIRA (201.761.634-68) 

 
CÓDIGO: HS0375 
TÍTULO: PERCEPÇÃO SOCIAL DO COMPROMISSO AMBIENTAL DE 
ADOLESCENTES E SUA RELAÇÃO COM OUTROS INDICADORES DE PRÓ-
AMBIENTALIDADE 
ALUNO: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA (069.695.304-85) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 
CO-AUTOR: PRISCILLA KIMIE URUSHIMA DE AZEVEDO (068.850.274-13) 
CO-AUTOR: RAFAEL FERNANDES BEZERRA (063.304.564-02) 

 
CÓDIGO: HS0378 
TÍTULO: RAÇA, ETNICIDADE E TERRITORIALIZAÇÃO: VALE DO RIO CEARÁ 
MIRIM, RN - PESQUISA ETNOHISTÓRICA 
ALUNO: PRISCILA CHIAPPETTA RIBEIRO BASTOS (082.775.694-16) 
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (794.461.327-20) 

 
CÓDIGO: HS0381 
TÍTULO: MEMÓRIA, HISTÓRIA, E UTOPIA NA LITERATURA AFRICANA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA: A FICÇÃO DO MOCAMBICANO MIA COUTO. 
ALUNO: JARDENE DANTAS GOMES (073.865.284-93) 
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (651.585.984-87) 

 
CÓDIGO: HS0382 
TÍTULO: REDES E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA CARCINICULTURA 
POTIGUAR 
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS MEDEIROS DE ARAÚJO (065.041.874-36) 
ORIENTADOR: MARIANA BALDI (932.384.797-68) 

 
CÓDIGO: HS0390 
TÍTULO: GILBERTO MENDONÇA TELES: O VÃO DO CONCRETO NO DESVÃO 
DO ABSTRATO 
ALUNO: MAYARA COSTA PINHEIRO (065.497.044-05) 
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO (341.721.574-91) 
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CÓDIGO: HS0392 
TÍTULO: ALÉM DO QUE SE VÊ: TRANSFORMAÇÕES SOCIO-CULTURAIS E 
MUDANÇAS NO INTERIOR E EXTERIOR DAS MORADIAS. (NATAL, DÉCADAS 
DE 1940-1960) 
ALUNO: JESSICA REGIS DE MEDEIROS COSTA (081.460.524-95) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: HS0393 
TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS: ANÁLISE DAS 
NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ALUNO: ELIZANE SILVA DO NASCIMENTO (050.481.694-25) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (838.449.294-87) 

 
CÓDIGO: HS0398 
TÍTULO: A BELLE ÉPOQUE POTIGUAR: CULTURA E POLÍTICA NO RIO 
GRANDE DO NORTE NA PRIMEIRA REPÚBLICA 
ALUNO: PAULO RIKARDO PEREIRA FONSECA DA CUNHA (066.741.164-08) 
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO (049.016.828-06) 

 
CÓDIGO: HS0399 
TÍTULO: A TRADIÇÃO E A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA POLÍTICA NO 
MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN. 
ALUNO: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20) 
CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA (063.019.844-63) 

 
CÓDIGO: HS0400 
TÍTULO: NEGROS EM SERTÕES BRANCOS: FAMÍLIA E DEMOGRAFIA 
ESCRAVA NOS SERTÕES DO SERIDÓ (1822-1854) 
ALUNO: JEFERSON CANDIDO ALVES (082.821.414-02) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (406.743.474-04) 

 
CÓDIGO: HS0402 
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES, 
PARA ATUAÇÃO COM A DIVERSIDADE DO ALUNADO 
ALUNO: SILVIA GILMARA SILVA RAMOS (023.777.334-17) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (085.882.874-04) 

 
CÓDIGO: HS0403 
TÍTULO: O GOVERNO DE JUVENAL LAMARTINE: UM NOVO ESTILO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE (1928-1930) 
ALUNO: DIEGO FIRMINO CHACON (064.971.934-48) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (342.449.801-72) 
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CÓDIGO: HS0405 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA SADIA SA: UMA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
ALUNO: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20) 
CO-AUTOR: CLARISSE LORENA CORTÊZ BARRÊTO (074.263.354-37) 
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA (082.861.684-10) 
CO-AUTOR: VINICIUS TAVARES DE PAULA (069.650.554-13) 

 
CÓDIGO: HS0406 
TÍTULO: A ESCALA DE CONSIDERAÇÃO DE CONSEQÜÊNCIAS FUTURAS 
APLICADA À ANÁLISE DA CONDUTA SUSTENTÁVEL DE ADOLESCENTES 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
ALUNO: TAYRINE NOBREGA MARIZ (014.510.294-70) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 
CO-AUTOR: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA (069.695.304-85) 
CO-AUTOR: HELLEN CHRYSTIANNE LUCIO BARROS (064.549.284-11) 
CO-AUTOR: PRISCILLA KIMIE URUSHIMA DE AZEVEDO (068.850.274-13) 

 
CÓDIGO: HS0416 
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA À VIVÊNCIA DO MÉTODO 
CANGURU: EXPERIÊNCIA NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 
ALUNO: MAIHANA MAIRA CRUZ DANTAS (056.530.444-58) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

 
CÓDIGO: HS0418 
TÍTULO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A PROFISSÃO DE PSICÓLOGO: UMA 
CARACTERIZAÇÃO DE ARTIGOS 
ALUNO: JOYCE PEREIRA DA COSTA (067.442.324-01) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 

 
CÓDIGO: HS0420 
TÍTULO: NEOLIBERALISMO – UMA ANÁLISE DA DOUTRINA POLÍTICA. 
ALUNO: DALIANE DEYSE DE LIMA PESSOA (072.811.684-70) 
ORIENTADOR: GABRIEL EDUARDO VITULLO (001.021.144-63) 
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38) 
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 

 
CÓDIGO: HS0423 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA DA 
COMUNIDADE MANIMBÚ 
ALUNO: NAIARA MEDEIROS OLIVEIRA (069.158.494-08) 
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59) 

 
CÓDIGO: HS0425 
TÍTULO: O SIGNIFICADO DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO QUE PROMOVE O 
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NA VISÃO DOS ESTUDANTES 
ALUNO: THAISE GOMES DE CARVALHO (054.637.614-26) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (136.047.594-04) 
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CÓDIGO: HS0427 
TÍTULO: MÍDIA, CONSUMO E CULTURA LOCAIS CONFIGURANDO MODOS DE 
SER BEBÊ EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA GRANDE NATAL 
ALUNO: ESTHEPHANIA OLIVEIRA MAIA BATALHA (074.254.024-32) 
ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO (497.091.190-87) 

 
CÓDIGO: HS0428 
TÍTULO: A SEXUALIDADE DA CRIANÇA E A EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CONCEPÇÕES E AÇÕES DOCENTES. 
ALUNO: WANESSA RAFAELA DO NASCIMENTO DA COSTA (014.718.514-94) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34) 

 
CÓDIGO: HS0429 
TÍTULO: LITERATURA BRASILEIRA EM LÍNGUA FRANCESA: A PRODUÇÃO DE 
NÍSIA FLORESTA 
ALUNO: JANEIDE MAIA CAMPELO (056.371.864-13) 
ORIENTADOR: MARCIO VENICIO BARBOSA (523.271.596-87) 

 
CÓDIGO: HS0435 
TÍTULO: REDES SOCIAIS, COMUNIDADE, SOCIABILIDADE E IDENTIDADE A 
PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS NA/DA CIBERCULTURA 
ALUNO: THAYANNE ERICA TORRES DE ASSIS (083.757.384-09) 
ORIENTADOR: ELIANE TANIA MARTINS DE FREITAS (916.444.707-30) 

 
CÓDIGO: HS0437 
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DA DANÇA-TEATRO 
ALUNO: MAURICIO MORAES MOTTA (723.748.297-15) 
ORIENTADOR: MARCOS AURELIO BULHOES MARTINS (406.577.604-04) 

 
CÓDIGO: HS0441 
TÍTULO: PRÊMIO NACIONAL DE REFERÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR: UMA 
ESTRATÉGIA DE INDUÇÃO A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
ALUNO: LENILTON BATISTA DO NASCIMENTO (049.368.394-18) 
ORIENTADOR: LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA (008.969.967-00) 

 
CÓDIGO: HS0443 
TÍTULO: ANÁLISE DOS DETERMINANTES DO COMPROMISSO AMBIENTAL DE 
ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL, COM BASE NA 
PERCEPÇÃO DAS FONTES DE INFLUÊNCIA AUTORRELATADAS. 
ALUNO: RAFAEL FERNANDES BEZERRA (063.304.564-02) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 

 
CÓDIGO: HS0444 
TÍTULO: BOLHAS IMOBILIÁRIAS E O FINANCIAMENTO DO TURISMO NO 
BRASIL E NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ELAINE CARVALHO DE LIMA (068.983.334-29) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (378.587.504-53) 
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CÓDIGO: HS0446 
TÍTULO: A DIALOGICIDADE ENTRE O TEXTO E A IMAGEM NA OBRA 
LITERÁRIA 
ALUNO: MARYCLEIBE PEREIRA DE OLIVEIRA (010.995.984-19) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 

 
CÓDIGO: HS0448 
TÍTULO: CINEMA E PÓS-MODERNISMO 
ALUNO: ANTONIO LAZARO VIEIRA BARBOSA JUNIOR (062.718.504-56) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 

 
CÓDIGO: HS0453 
TÍTULO: A ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 
ALUNO: EUNICE NEVES DE ASSIS (012.954.603-86) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 
CO-AUTOR: ANA CANDIDA BARBOSA FONSECA DE GOUVEIA (010.625.284-41) 
CO-AUTOR: AVRAIRAN FABRICIA ALVES CAETANO SOLON (033.759.894-07) 
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04) 

 
CÓDIGO: HS0454 
TÍTULO: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM PSICOLOGIA ACERCA DO 
ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ALUNO: CANDIDA DE SOUZA (068.535.844-57) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40) 
CO-AUTOR: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAUJO MELLO (049.086.304-37) 

 
CÓDIGO: HS0456 
TÍTULO: O PROGRAMA DE APOIO A PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO E 
EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI: CONSTRUÇÃO DA 
QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR? 
ALUNO: MARILOW ALESSANDRA TAVARES FERNANDES (067.372.684-39) 
ORIENTADOR: LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA (008.969.967-00) 

 
CÓDIGO: HS0457 
TÍTULO: O INVISÍVEL DA AULA DE LEITURA: A RELAÇÃO ENTRE A CULTURA 
LEITORA DO PROFESSOR E A FORMAÇÃO DE LEITORES 
ALUNO: IVLA CRISTINA GOMES (055.430.694-80) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 

 
CÓDIGO: HS0458 
TÍTULO: OURO BRANCO/RN E SUA REORGANIZAÇÃO ECONÔMICA PÓS-
ALGODÃO 
ALUNO: JARDELINE MAIRA FERNANDES DE ASSIS (013.646.634-65) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (188.485.164-91) 
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CÓDIGO: HS0461 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO USO DO DICIONÁRIO PARA UMA LEITURA 
ACURADA 
ALUNO: ISMÊNIA DO NASCIMENTO GUEDES (061.522.064-99) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 

 
CÓDIGO: HS0464 
TÍTULO: VIDAS SECAS E S. BERNARDO: ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO 
DE PAULO HONÓRIO E FABIANO, À LUZ DAS CONCEPÇÕES MARXISTAS DE 
GRACILIANO RAMOS 
ALUNO: CARMELA CAROLINA ALVES DE CARVALHO (060.668.934-67) 
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (028.795.518-46) 

 
CÓDIGO: HS0473 
TÍTULO: INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS E IMPACTOS AMBIENTAIS NO 
PARQUE DA CIDADE DOM NIVALDO MONTE. 
ALUNO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA (077.142.424-85) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO (160.177.654-34) 
CO-AUTOR: RENATA DUO DE OLIVEIRA (067.716.184-04) 

 
CÓDIGO: HS0475 
TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DA NOÇÃO DE FRASE / ORAÇÃO NA LINGÜÍSTICA DO 
TEXTO NO BRASIL 
ALUNO: SOFIA GUZ (032.452.278-92) 
ORIENTADOR: LUIS ALVARO SGADARI PASSEGGI (405.981.954-91) 

 
CÓDIGO: HS0476 
TÍTULO: A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA COMO FUNDAMENTO PARA A 
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 
ALUNO: FERNANDO VARELA DE ALBUQUERQUE MOSCA (066.625.634-98) 
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18) 

 
CÓDIGO: HS0479 
TÍTULO: UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO E DOS USOS DA FLORA EM 
COMUNIDADES DE PESCADORES DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO. 
ALUNO: CLAUDIO ROGERIO DOS SANTOS (829.209.664-72) 
ORIENTADOR: FRANCISCA DE SOUZA MILLER (261.544.634-72) 

 
CÓDIGO: HS0480 
TÍTULO: ANÁLISE DA REVISTA NOVA ESCOLA E AS CONCEPÇÕES DE 
HISTÓRIA E MEMÓRIA (1992-1999) 
ALUNO: MONICA FAGUNDES DE SOUSA E SILVA (778.001.094-53) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 
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CÓDIGO: HS0482 
TÍTULO: ENSINO DE CONHECIMENTOS ROBÓTICOS POR MEIO DO SOFTWARE 
EDUCACIONAL ROBOEDUC 
ALUNO: CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (008.111.793-03) 
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59) 
CO-AUTOR: AKYNARA AGLAE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (052.287.084-80) 
CO-AUTOR: SARAH THOMAZ DE LIMA SA (052.266.714-74) 
CO-AUTOR: VELUCIANE ALINE SILVA (012.955.064-75) 

 
CÓDIGO: HS0489 
TÍTULO: ASSENTAMENTOS RURAIS DO RN: ORGANIZAÇÃO POLITICA E 
ASSOCIATIVISMO 
ALUNO: JULIE IDALIA ARAUJO MACEDO (068.148.204-47) 
ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA (298.980.054-91) 

 
CÓDIGO: HS0492 
TÍTULO: DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA PRAÇA AUGUSTO SEVERO NOS 
ULTIMOS 70 ANOS. 
ALUNO: NEUMA PATRICIA DA ROCHA ALVES (791.206.604-72) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (114.199.031-87) 

 
CÓDIGO: HS0494 
TÍTULO: DA RELAÇÃO ENTRE SABER E TRABALHO: A CONSTRUÇÃO DOS 
SABERES DO PROFISSIONAL DOCENTE 
ALUNO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (058.241.054-13) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 
CO-AUTOR: JACIELMA PEREIRA DE ARAÚJO (078.132.164-66) 

 
CÓDIGO: HS0502 
TÍTULO: ANÁLISE DOS VERBOS DE PROCESSO NUMA PERSPECTIVA 
INTERACIONAL. 
ALUNO: LEONARDO MEDEIROS DA SILVA (064.579.294-27) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 

 
CÓDIGO: HS0506 
TÍTULO: RELIGIOSIDADE, TURISMO E CULTURA NO RIO GRANDE DO NORTE- 
RN 
ALUNO: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS (059.749.104-60) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20) 

 
CÓDIGO: HS0514 
TÍTULO: TRAVESSIA DE MAGDA SOARES: UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO 
ALUNO: DALLIVA STEPHANI ELOI PAIVA (057.688.674-22) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 

 
CÓDIGO: HS0516 
TÍTULO: ASSENTAMENTOS RURAIS: ESCOLARIDADE 
ALUNO: EVELYN SANTOS DE SOUSA (064.265.714-90) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO 
(642.739.898-91) 
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CÓDIGO: HS0520 
TÍTULO: DISPUTA DE HEGEMONIA E AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS 
CANDIDATOS A PREFEITO DE NATAL/RN NO HORÁRIO GRATUITO DE 
PROPAGANDA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES DE 2008 
ALUNO: PAULO LENNON COSTA FRANCA SILVA (012.129.864-74) 
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA (200.272.144-00) 

 
CÓDIGO: HS0521 
TÍTULO: O MEMORIAL COMO DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO: PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 
ALUNO: ANA RAQUEL SEVERIANO SILVA (074.399.534-10) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI 
(040.979.473-20) 
CO-AUTOR: HEMILIANNE URBANO DA FONSECA (066.170.954-05) 

 
CÓDIGO: HS0523 
TÍTULO: MÍDIA PARA UM NOVO SERVIÇO: O CASO MULHERES NO FDS 
ALUNO: ELANE DE OLIVEIRA (062.102.994-74) 
ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO (566.012.204-34) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 
CO-AUTOR: REBECCA KALIANNY M M DE OLIVEIRA (061.287.374-98) 

 
CÓDIGO: HS0526 
TÍTULO: CIDADE E CONFLITO NO CONTO BRASILEIRO MODERNO (1940-1980): 
REPRESENTAÇÕES DOS ESPAÇOS URBANOS 
ALUNO: ANDREIA MARIA DA SILVA LOPES (067.717.094-77) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64) 

 
CÓDIGO: HS0528 
TÍTULO: OS IAP’S, O MERCADO IMOBILIÁRIO E A CONFIGURAÇÃO SÓCIO-
ESPACIAL DA CIDADE DE NATAL NAS DÉCADAS DE 1940-60. 
ALUNO: FABIANO FECHINE TORRES CLEMENTE (032.473.394-18) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: HS0530 
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO-
PROCESSO 
ALUNO: LAYANA DE FATIMA BRASIL DE FREITAS CUNHA (671.078.004-00) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 

 
CÓDIGO: HS0532 
TÍTULO: BEM DO SEU TAMANHO: UMA VIAGEM IMAGISTICA COM ALUNOS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 
ALUNO: MARIA ALIANI DOS SANTOS (010.827.344-03) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64) 
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CÓDIGO: HS0539 
TÍTULO: A BOA-FÉ NO ÂMBITO DO PROCESSO CIVIL: LIMITES ÉTICOS NAS 
CONDUTAS DOS SUJEITOS PROCESSUAIS 
ALUNO: MARCOS JOSE DE BRITO SOUTO (073.755.784-27) 
ORIENTADOR: NEWTON DE OLIVEIRA LIMA (700.762.273-91) 
CO-AUTOR: NASTIA VASSILI NUNES (524.710.712-87) 

 
CÓDIGO: HS0541 
TÍTULO: EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO 
ALUNO: MARIA PAULA DE MELO PEREIRA (037.681.844-12) 
ORIENTADOR: SDENA OLIVEIRA NUNES (032.246.934-10) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (035.060.524-62) 
CO-AUTOR: MARIA JOSE CAMPOS FAUSTINO (061.372.584-08) 

 
CÓDIGO: HS0543 
TÍTULO: O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 
ALUNO: LOURIVAL BEZERRA DA SILVA NETO (076.090.174-00) 
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (108.958.924-72) 

 
CÓDIGO: HS0549 
TÍTULO: A LEI N. 9.393/96 À LUZ DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
VEDAÇÃO AO CONFISCO 
ALUNO: WALLYSON ARTHUR BATISTA QUERINO DA ROCHA (075.740.604-10) 
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18) 
CO-AUTOR: CAMILA LOURENÇO MARQUES (061.526.114-07) 
CO-AUTOR: LAÍS SOUZA PIGNATÁRO (051.042.574-79) 
CO-AUTOR: RAÍSSA FERNANDES DE OLIVEIRA (064.381.204-05) 

 
CÓDIGO: HS0550 
TÍTULO: FUTEBOL E IDENTIDADE: NATAL (1950-1972). 
ALUNO: VICTOR GABRIEL CAMPELO ASSUNCAO (066.462.254-27) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 

 
CÓDIGO: HS0552 
TÍTULO: COMENTÁRIOS SOBRE A LEI DE ANISTIA MIGRATÓRIA DE 2009 
ALUNO: NATALIA BASTOS BONAVIDES (053.528.974-00) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00) 

 
CÓDIGO: HS0553 
TÍTULO: DIREITO E CIDADANIA EM MÃE LUIZA 
ALUNO: HELIO MIGUEL SANTOS BEZERRA (066.067.544-70) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00) 
CO-AUTOR: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA (064.228.344-38) 
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CÓDIGO: HS0554 
TÍTULO: ALÍQUOTAS CONSTITUCIONAIS E PROGRESSIVAS DO IPTU: 
INSTRUMENTO DE JUSTIÇA SOCIAL OU MERA ARRECADAÇÃO FISCAL? 
ALUNO: LARISSA NUNES PAIVA (058.353.624-71) 
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18) 
CO-AUTOR: ADRIANA DE NAZARÉ FERREIRA MONTEIRO (056.153.424-12) 
CO-AUTOR: GABRIELA GALIZA E SILVA (084.006.814-01) 
CO-AUTOR: VANESKA RIBEIRO PESSOA (061.522.544-69) 

 
CÓDIGO: HS0555 
TÍTULO: IOF: ANÁLISE DE SUA NATUREZA JURÍDICA E O POSSÍVEL 
DESVIRTUAMENTO DE SUA FUNÇÃO EXTRAFISCAL PELO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL 
ALUNO: HALINA EULÁLIA MONTE DE HOLLANDA OLIVEIRA (067.742.604-62) 
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18) 
CO-AUTOR: LUIZ HUMBERTO RABELO DE MACEDO (074.069.344-16) 
CO-AUTOR: NICOLLY KAROLINY LIMA DANTAS (076.299.974-85) 
CO-AUTOR: THIAGO ALVES HENRIQUE DA COSTA (002.861.323-62) 

 
CÓDIGO: HS0556 
TÍTULO: TRIBUTAÇÃO SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS: ANÁLISE DAS 
JUSTIFICATIVAS E CONSEQÜÊNCIAS 
ALUNO: MICAELA ROANA DE OLIVEIRA BARBOSA (087.462.334-07) 
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18) 
CO-AUTOR: ALDAIR FRUTUOSO DA SILVA (080.136.854-54) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA (082.896.924-80) 
CO-AUTOR: CLÁUDIO ERNESTO DA SILVA (490.656.294-91) 

 
CÓDIGO: HS0557 
TÍTULO: MAJORAÇÃO DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO: ANÁLISE DAS 
CAUSAS, CABIMENTO E RESTRIÇÕES 
ALUNO: JOZINALDO PEDRO DE FRANCA JUNIOR (074.163.544-55) 
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18) 
CO-AUTOR: FLÁVIO CARDOSO MATIAS (089.138.124-44) 
CO-AUTOR: JOSÉ ELSON DE LIMA ALVES (077.310.804-12) 
CO-AUTOR: JOSÉ MARIA DANTAS DOS SANTOS (837.783.494-49) 

 
CÓDIGO: HS0560 
TÍTULO: PERFIL DOS EMIGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
SEGUNDO LOCAL DE DESTINO 
ALUNO: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA (014.263.014-48) 
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (806.988.914-
49) 
CO-AUTOR: DANIELE TORRES RODRIGUES (049.212.764-63) 
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CÓDIGO: HS0563 
TÍTULO: A INCLUSÃO DA ROBÓTICA COMO SUPORTE PEDAGÓGICO NA 
ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALUNO: VELUCIANE ALINE SILVA (012.955.064-75) 
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59) 
CO-AUTOR: AKYNARA AGLAE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (052.287.084-80) 
CO-AUTOR: CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (008.111.793-03) 
CO-AUTOR: SARAH THOMAZ DE LIMA SA (052.266.714-74) 

 
CÓDIGO: HS0566 
TÍTULO: SEGUARANÇA PÚLBLICA E POLÍCIA COMUNITÁRIA NA ZONA 
NORTE DE NATAL: UM OLHAR CRITICO ENTRE O DISCURSO TEÓRICO E A 
PRÁTICA DESSE DISCURSO. 
ALUNO: ALESANDRO PONTES DANTAS (035.010.904-47) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20) 
CO-AUTOR: DALIANE DEYSE DE LIMA PESSOA (072.811.684-70) 
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 

 
CÓDIGO: HS0567 
TÍTULO: OS FILHOS DA PROSTITUIÇÃO: DESVENDANDO A RELAÇÃO MÃE-
PROSTITUTA, FILHO E SOCIEDADE. 
ALUNO: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20) 
CO-AUTOR: ALESANDRO PONTES DANTAS (035.010.904-47) 
CO-AUTOR: DALIANE DEYSE DE LIMA PESSOA (072.811.684-70) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 

 
CÓDIGO: HS0568 
TÍTULO: DEFICIÊNCIA VISUAL: CONQUISTANTO ESPAÇOS NA SOCIEDADE 
ALUNO: ERIKA KARLA DA SILVA (066.168.304-46) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 
CO-AUTOR: DALIANE DEYSE DE LIMA PESSOA (072.811.684-70) 
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 

 
CÓDIGO: HS0576 
TÍTULO: NAS TRILHAS DA CIDADE: POBREZA E POPULAÇÃO DE RUA EM 
NATAL/RN 
ALUNO: MARCEANE DE AZEVEDO SILVA (065.294.174-51) 
ORIENTADOR: ELIANA COSTA GUERRA (265.097.503-25) 

 
CÓDIGO: HS0578 
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO NO 
PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO: UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA. 
ALUNO: LÚCIA CHAVES DE OLIVEIRA LIMA (828.370.404-44) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 
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CÓDIGO: HS0579 
TÍTULO: ANÁLISE DA PROPOSTA INSTITUCIONAL DE ALTA-ASSISTIDA DO 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. JOÃO MACHADO 
ALUNO: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA (084.166.434-07) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 

 
CÓDIGO: HS0580 
TÍTULO: A NOVA CENTRALIDADE URBANA: O PODER DE ATRAÇÃO DA 
AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE EM NATAL 
ALUNO: THIAGO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ (013.950.694-25) 
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL (102.821.568-10) 

 
CÓDIGO: HS0587 
TÍTULO: A GESTÃO PÚBLICA SOB O PRISMA DE SEUS INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO. 
ALUNO: MARILIA DE OLIVEIRA SOARES SILVA (075.710.224-79) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34) 
CO-AUTOR: ERIKA KARINE SANTOS (076.118.084-27) 

 
CÓDIGO: HS0592 
TÍTULO: O ESPECTRO DA MODERNIZAÇÃO: AS TRANSFORMAÇÕES NO RIO 
GRANDE DO NORTE E LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 
ALUNO: THYAGO RUZEMBERG GONZAGA DE SOUZA (066.975.034-40) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53) 

 
CÓDIGO: HS0594 
TÍTULO: À ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS COMO FORMA DE PESQUISAR 
A DIMENSÃO SIMBÓLICA DOS OBJETOS DE ESTUDO 
ALUNO: MARIJARA BANDEIRA RIBEIRO (971.187.884-49) 
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (025.608.013-
53) 

 
CÓDIGO: HS0603 
TÍTULO: OS ESCRAVOS NOS PROCESSOS DE AÇÃO DE LIBELO. CIDADE DA 
IMPERATRIZ - SÉC. XIX. 
ALUNO: BARBARA ALEXANDRA NOGUEIRA E SILVA (069.681.754-36) 
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (074.539.064-15) 

 
CÓDIGO: HS0604 
TÍTULO: OS ARTEFATOS DIRECIONADOS AOS BEBÊS EM INSTITUIÇÕES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL NA GRANDE NATAL CONFORMANDO MODOS DE 
APRENDER E SER SUJEITO EM TEMPOS CONTEMPORÂNEOS. 
ALUNO: EMILIA CRISTINA MAIA FARACHE (008.464.474-52) 
ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO (497.091.190-87) 

 
CÓDIGO: HS0605 
TÍTULO: VETORES DA GLOBALIZAÇÃO NA METRÓPOLE: VERTICALIDADES E 
HORIZONTALIDADES 
ALUNO: DIEGO TENORIO DA PAZ (075.482.084-05) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (206.433.145-04) 
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CÓDIGO: HS0607 
TÍTULO: LIETRATURA E INTERCULTURALIDADE 
ALUNO: MILA THAYNA SUASSUNA FERNANDES (061.616.144-13) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (081.642.868-93) 

 
CÓDIGO: HS0608 
TÍTULO: TRIBUTAÇÃO E MEIO AMBIENTE: ANÁLISE DA NORMA 
REGULAMENTADORA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE VEICULAR 
AUTOMOTORA (IPVA) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: PRISCILLA QUEIROGA CAMARA (065.385.734-95) 
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18) 
CO-AUTOR: JANAÍNA FRANÇA FONSECA (031.258.354-02) 
CO-AUTOR: REGINALDO GOMES DA SILVA (041.017.034-85) 
CO-AUTOR: WILLIAM GOMES DOS SANTOS (026.318.414-50) 

 
CÓDIGO: HS0610 
TÍTULO: ARTE SUAVE: A DESCONSTRUÇÃO DE UM ESTIGMA QUE 
SOCIEDADE CONTEMPORANEA ATRIBUI AO JIU-JITSU NOS DIAS ATUAIS NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: CARLOS EDUARDO PEIXOTO ROCHA (012.589.574-77) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20) 
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 

 
CÓDIGO: HS0612 
TÍTULO: OS MEIOS AUDIOVISUAIS COMO IMPORTANTE FERRAMENTA PARA 
A EDUCAÇÃO JURÍDICA: A ATIVIDADE DE EXTENSÃO DO PROJETO CINE 
LEGIS 
ALUNO: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA (072.038.564-45) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: MARIANA GURGEL MEDEIROS (074.529.914-86) 
CO-AUTOR: OSCAR SOUZA DE ARAÚJO (083.876.154-20) 

 
CÓDIGO: HS0619 
TÍTULO: A ALIENAÇÃO PARENTAL E O DIREITO 
ALUNO: HELENE SIMONETTI BULLIO (000.706.084-07) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

 
CÓDIGO: HS0621 
TÍTULO: ATIVIDADES PRÁTICAS SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
ENSINO DA GEOGRAFIA EM SALA DE AULA 
ALUNO: RENATA DUO DE OLIVEIRA (067.716.184-04) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68) 
CO-AUTOR: ADALBERTO MARINHO DO NASCIMENTO (051.993.594-28) 
CO-AUTOR: AMANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES (074.950.574-59) 
CO-AUTOR: ANGELICA VERONICA DE OLIVEIRA MARTINS (064.259.734-04) 
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CÓDIGO: HS0622 
TÍTULO: CINEMA, MÚSICA E POESIA COMO FORMAS DE ENSINAR E 
APRENDER GEOGRAFIA 
ALUNO: CAMILO JOSE BEZERRA (074.473.954-39) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68) 
CO-AUTOR: HUGO ALVES SIMPLICIO (052.983.614-98) 
CO-AUTOR: JERFFESON ALVES DE OLIVEIRA (068.304.654-35) 

 
CÓDIGO: HS0625 
TÍTULO: BUSCANDO UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA 
ALUNO: LOUISE CARLA SIQUEIRA DA SILVA (066.046.644-90) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 

 
CÓDIGO: HS0628 
TÍTULO: A EXPANSÃO IMOBILIÁRIA E POPULACIONAL NO BAIRRO NOVA 
PARNAMIRIM – PARNAMIRIM /RN E SUA(S) IMPLICAÇÕES INERENTES AOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS. 
ALUNO: LUCIA ROSA DOS SANTOS (077.737.528-18) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68) 
CO-AUTOR: RENATA DUO DE OLIVEIRA (067.716.184-04) 

 
CÓDIGO: HS0633 
TÍTULO: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ALCOOLISMO NO GRUPO DE AUTO-
AJUDA ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
ALUNO: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA (063.019.844-63) 

 
CÓDIGO: HS0642 
TÍTULO: DECISÕES DE INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
UMA AVALIAÇÃO FINANCEIRA SOB CONDIÇÕES DE INCERTEZA E RISCO 
ALUNO: ANNA CECILIA CHAVES GOMES (076.168.704-14) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07) 

 
CÓDIGO: HS0645 
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM UM GRUPO DE PESQUISA: A 
VARIÁVEL MAIS IMPORTANTE DO PROCESSO 
ALUNO: VINICIUS TAVARES DE PAULA (069.650.554-13) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (046.841.754-05) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 
CO-AUTOR: RAQUEL SIQUEIRA MACIEL (051.670.324-23) 
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CÓDIGO: HS0646 
TÍTULO: SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS: DA BIOLOGIA AO DIREITO 
ALUNO: KAYNARA ALVES DA SILVA MIRANDA (048.336.994-27) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: JAIR SOARES DE OLIVEIRA SEGUNDO (008.295.344-90) 

 
CÓDIGO: HS0647 
TÍTULO: UMA ANÁLISE DA TERRITORIALIDADE: O CASO DOS 
TRABALHADORES INFORMAIS DO CENTRO COMERCIAL DO ALECRIM. 
ALUNO: RHUANO RAPHAEL DA SILVA TRIGUEIRO (079.981.294-33) 
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO (785.292.714-91) 

 
CÓDIGO: HS0653 
TÍTULO: RELIGIOSIDADE, TURISMO E CULTURA NO RIO GRANDE DO NORTE- 
RN 
ALUNO: DANYCELLE PEREIRA DA SILVA (057.226.794-02) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20) 

 
CÓDIGO: HS0657 
TÍTULO: SOCIEDADE E DIREITO: TRAÇANDO NOVOS RUMOS ÀS ENTIDADES 
FAMILIARES MODERNAS 
ALUNO: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (068.919.594-03) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

 
CÓDIGO: HS0658 
TÍTULO: POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO PRENOME DE TRANSEXUAIS NO 
REGISTRO PÚBLICO – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 
ALUNO: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (058.458.654-09) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 
CO-AUTOR: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (068.919.594-03) 

 
CÓDIGO: HS0659 
TÍTULO: GRANDES EQUIPAMENTOS COMO MODIFICADOR DO ESPAÇO: 
INSERÇÃO DO SHOPPING MIDWAY MALL NA DINÂMICA URBANA DO BAIRRO 
TIROL 
ALUNO: PRISCILA LOPES DA SILVA (090.340.154-16) 
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL (102.821.568-10) 

 
CÓDIGO: HS0661 
TÍTULO: O COMPROMETIMENTO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA ZPA-5 NATAL-
RN FRENTE A OCUPAÇÃO URBANA DESODERNADA 
ALUNO: NIVALDO PATRICIO DA COSTA JUNIOR (113.418.397-61) 
ORIENTADOR: MARCELO DOS SANTOS CHAVES (671.558.394-34) 
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CÓDIGO: HS0663 
TÍTULO: A RECICLAGEM DE PAPEL COMO ESTRATÉGIA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NO SEGUNDO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
ALUNO: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (035.060.524-62) 
ORIENTADOR: SDENA OLIVEIRA NUNES (032.246.934-10) 
CO-AUTOR: MARIA PAULA DE MELO PEREIRA (037.681.844-12) 
CO-AUTOR: SOUZIMAR SOARES PEREIRA (877.829.954-34) 

 
CÓDIGO: HS0670 
TÍTULO: O VESTIBULAR, O INGRESSO E A INCLUSÃO DOS ESTUDANTES DA 
REDE PÚBLICA NA CULTURA UNIVERSITÁRIA 
ALUNO: THALYNE MEDEIROS DA COSTA (074.067.314-93) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (136.047.594-04) 

 
CÓDIGO: HS0672 
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DO PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE 
MELO NO COLÉGIO PEDRO II, EM NATAL/RN (1927-1938) 
ALUNO: JANECLÉCIA FERREIRA DA SILVA (055.733.074-28) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0673 
TÍTULO: CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS ACERCA DA FUNÇÃO DA LITERATURA 
INFANTIL 
ALUNO: SIMONE LEITE DA SILVA (065.207.894-02) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34) 

 
CÓDIGO: HS0674 
TÍTULO: A GESTÃO DA CIDADE MODERNA: NATAL, 1900-1940 
ALUNO: RENATO MARINHO BRANDAO SANTOS (069.290.964-82) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (342.449.801-72) 

 
CÓDIGO: HS0675 
TÍTULO: INCLUSÃO SOCIAL DE ALUNOS DA REDE PÚBICA: UM ESPAÇO PARA 
O CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
ALUNO: GLICERINALDO DE SOUSA GOMES (061.058.094-92) 
ORIENTADOR: TATYANA MABEL NOBRE BARBOSA (008.271.064-32) 

 
CÓDIGO: HS0677 
TÍTULO: ELAS SÃO QUEENS: GESTOS, SEGREDOS E CORES DE UMA 
EXPERIÊNCIA DRAGSTARS. 
ALUNO: JOSEYLSON FAGNER DOS SANTOS (052.705.174-85) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELA PAVAN (024.826.238-63) 

 
CÓDIGO: HS0678 
TÍTULO: AS METÁFORAS DE VIDA E MORTE NO POEMA DE JOÃO CABRAL DE 
MELO NETO 
ALUNO: RICARDO YAMASHITA SANTOS (309.424.718-06) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00) 
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CÓDIGO: HS0679 
TÍTULO: XADREZ: INVESTIGAÇÕES DE UMA PRÁTICA EDUCATIVA 
ALUNO: HUDSON EMANOEL SILVA DO NASCIMENTO (053.915.844-50) 
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (567.280.694-53) 

 
CÓDIGO: HS0682 
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO ESTILÍSTICA DAS IDENTIDADES POÉTICAS DA 
CIDADE DE NATAL 
ALUNO: DOUGLAS DE OLIVEIRA SOARES (082.030.554-51) 
ORIENTADOR: MARILIA VARELLA BEZERRA DE FARIA (406.045.274-20) 

 
CÓDIGO: HS0684 
TÍTULO: CONDIÇÕES DE HUMANIZAÇÃO NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS 
APRESENTADOS EM TFGS BRASILEIROS 
ALUNO: SARAH DE ANDRADE E ANDRADE (067.468.954-24) 
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI 
(308.048.844-04) 

 
CÓDIGO: HS0686 
TÍTULO: OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS À FORMAÇÃO DO 
CONHECIMENTO JURÍDICO 
ALUNO: EMERSON FELIPE BEZERRA LEOCADIO (121.629.587-59) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: KEILIA MELO DE MORAIS (051.862.964-30) 

 
CÓDIGO: HS0688 
TÍTULO: A UNIVERSIDADE POPULAR: UM ESPAÇO DE RESISTÊNCIA À 
INVASÃO DA CULTURA ESTRANGEIRA. 
ALUNO: KALIANA CALIXTO FERNANDES (027.488.364-30) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53) 

 
CÓDIGO: HS0690 
TÍTULO: ELEMENTOS DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL:TIPOLOGIA 
DO TRABALHO VOLUNTÁRIO E ROTATIVIDADE DE PESSOAS NA PASTORAL 
DA CRIANÇA 
ALUNO: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA (058.591.254-88) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (230.540.424-72) 

 
CÓDIGO: HS0691 
TÍTULO: A PESCA COMO ARTE, ATIVIDADE SOCIOECONÔMICA (EM 
DESCOMPASSO) E SIGNIFICADO CULTURAL: O CASO POTIGUAR. 
ALUNO: ALEXSANDRO PEREIRA PATRICIO (054.837.804-50) 
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (052.249.344-00) 

 
CÓDIGO: HS0692 
TÍTULO: SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA: UMA ANÁLISE 
EMPÍRICA NO BAIRRO LAGOA AZUL - NATAL/RN 
ALUNO: JERFFESON ALVES DE OLIVEIRA (068.304.654-35) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68) 
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CÓDIGO: HS0693 
TÍTULO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS NORMAIS NA 
REGIÃO DO SERIDÓ: DOCÊNCIA E ETNIA 
ALUNO: EDJA KELLY DA SILVA LIMA (056.523.934-16) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 

 
CÓDIGO: HS0696 
TÍTULO: A ESCOLA E O CURRÍCULO MULTICULTURAL: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 
ALUNO: MARIA LUÍSA DA COSTA BEZERRA (069.031.284-92) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (200.507.554-04) 

 
CÓDIGO: HS0698 
TÍTULO: O ATHENEU FEMININO E A FORMAÇÃO DA INTELECTUAL 
POTIGUAR 
ALUNO: ELISANGELA GURGEL ROCHA LIMA (011.992.994-56) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0700 
TÍTULO: DOUTRINA BUSH : A CONSTRUÇÃO DE UMA "NOVA" AMEAÇA 
MUNDIAL. 
ALUNO: DANIEL SOUSA DE HOLANDA CAVALCANTE (061.511.224-29) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53) 
CO-AUTOR: GILDY CLER FERREIRA DA SILVA (052.936.484-03) 

 
CÓDIGO: HS0701 
TÍTULO: A TRÍADE LINGUAGEM, SOCIEDADE E COGNIÇÃO: DAS TEORIAS 
VERICONDICIONAIS À VIRADA PRAGMÁTICA 
ALUNO: ADA LIMA FERREIRA DE SOUSA (047.114.704-41) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00) 
CO-AUTOR: YAN DE LIMA JUSTINO (034.460.884-07) 

 
CÓDIGO: HS0705 
TÍTULO: AS ASTÚCIAS DA SUAVIDADE - A ESCRAVIDÃO NEGRA NOS 
SERTÕES DO RIO GRANDE DO NORTE (ARQUIVO DE AUDIO) 
ALUNO: AVOHANNE ISABELLE COSTA DE ARAÚJO (075.868.024-40) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (406.743.474-04) 

 
CÓDIGO: HS0708 
TÍTULO: ETNOGRAFIAS DA NOITE: SOCIABILIDADES “LÉSBICAS”, 
PRODUÇÃO DE SENTIDOS E ESPAÇOS NO “BAR FEITIÇO”, NATAL/RN. 
ALUNO: FABIOLA TAISE DA SILVA ARAUJO (053.589.894-04) 
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (794.461.327-20) 

 
CÓDIGO: HS0709 
TÍTULO: EM TORNO DA MEMÓRIA: ARQUIVO E MEMORIAL NA CONSTRUÇÃO 
DAS REFERÊNCIAS TEMPORAIS E IDENTITÁRIAS INSTITUCIONAIS 
ALUNO: LARISSA KAREN RIBEIRO GOMES (073.643.244-29) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 
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CÓDIGO: HS0710 
TÍTULO: ILUSTRAÇÕES DE CORDEL: UM PASSEIO ENTRE POPULAR E 
ERUDITO 
ALUNO: SOFIA PORTO BAUCHWITZ (083.669.494-51) 
ORIENTADOR: EVERARDO ARAUJO RAMOS (523.248.004-97) 

 
CÓDIGO: HS0714 
TÍTULO: POLÍCIA, UMA INSTITUIÇÃO MODERNA:CIENTIFICISMO, 
MODERNIZAÇÃO, EXERCÍCIO POLICIAL E PROGRESSO NA PRIMEIRA 
REPÚBLICA 
ALUNO: GILDY CLER FERREIRA DA SILVA (052.936.484-03) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (369.707.354-00) 
CO-AUTOR: DANIEL SOUSA DE HOLANDA CAVALCANTE (061.511.224-29) 
CO-AUTOR: JULIO CESAR VIEIRA DE ALENCAR (069.482.504-24) 
CO-AUTOR: POLLYANA GURGEL DE MEDEIROS (912.340.774-34) 

 
CÓDIGO: HS0716 
TÍTULO: ANÁLISE DE PROJETOS DE CONCURSOS DE PROJETO DE 
ARQUITETURA NO BRASIL 
ALUNO: VANESSA CRISTINA OZORIO TAVARES (068.926.924-27) 
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (335.590.664-68) 

 
CÓDIGO: HS0717 
TÍTULO: ASPECTOS CULTURAIS DE UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR 
ALUNO: JOSE ARAKEN CIRINO FILHO (064.265.114-04) 
ORIENTADOR: THELMA PIGNATARO TEIXEIRA (297.083.624-68) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 

 
CÓDIGO: HS0720 
TÍTULO: O PROFISSIONALISMO DOCENTE ENTRE OS PROFESSORES DO 
ENSINO MÉDIO NO RN 
ALUNO: NATHALIA COSTA VIANA NEVES (049.145.194-61) 
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN NUNEZ (007.673.994-55) 

 
CÓDIGO: HS0725 
TÍTULO: DA PROMOÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA DEFENSORIA 
PÚBLICA 
ALUNO: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA (064.228.344-38) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00) 

 
CÓDIGO: HS0726 
TÍTULO: O PLURALISMO JURÍDICO DOS POVOS INDÍGENAS: RECONHECER 
PARA PRESERVAR 
ALUNO: JULIANNE HOLDER DA CAMARA SILVA (052.411.584-21) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0727 
TÍTULO: APRIMORAMENTO DO ENSINO DE PEDOLOGIA 
ALUNO: ANA BEATRIZ CAMARA MACIEL (051.612.694-64) 
ORIENTADOR: ZULEIDE MARIA CARVALHO LIMA (443.668.254-49) 
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CÓDIGO: HS0728 
TÍTULO: A MEDIAÇÃO POPULAR DE CONFLITOS DENTRO DA PERSPECTIVA 
DA JUSTIÇA RESTAURATIVA: ANÁLISES DE EXPERIÊNCIAS 
ALUNO: DIEGO CAMPEZZI CABRAL (050.426.304-81) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00) 
CO-AUTOR: JOSÉ HUMBERTO DE AZEVEDO BARBALHO NETO (087.067.364-59) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (010.135.614-57) 

 
CÓDIGO: HS0731 
TÍTULO: MEU MUNDO MÁGICO 
ALUNO: AMANDA THAISE EMERENCIANO PINTO (013.812.684-47) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0734 
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE TÍTULOS/CONTEÚDOS DE SEÇÕES: A 
COERÊNCIA EM TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DA UFRN. 
ALUNO: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (155.625.904-25) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68) 
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES MARINHO (096.780.684-43) 
CO-AUTOR: FREDERICO BRAGANÇA SILVA (076.431.154-94) 
CO-AUTOR: RAFAEL SOUZA DA CRUZ (068.835.174-30) 

 
CÓDIGO: HS0737 
TÍTULO: OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA ATIVIDADE DA 
CARCINICULTURA NOS MUNICÍPIOS DE MACAÍBA (RN) E SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE (RN). 
ALUNO: VINICIUS DELGADO CARLOS ROMANO (069.888.104-47) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 
CO-AUTOR: JORGE UELITON DE SOUSA TINOCO (065.214.644-93) 
CO-AUTOR: KLEVERSON HALLYSON MEDEIROS DE LIMA (068.844.104-18) 

 
CÓDIGO: HS0739 
TÍTULO: A RELEVÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL E TERRITORIAL 
ALUNO: KLEVERSON HALLYSON MEDEIROS DE LIMA (068.844.104-18) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (230.540.424-72) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04) 
CO-AUTOR: VINICIUS DELGADO CARLOS ROMANO (069.888.104-47) 

 
CÓDIGO: HS0740 
TÍTULO: MEMORIAL: O QUE DIZEM OS GRADUANDOS SOBRE ESSE 
DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO 
ALUNO: HEMILIANNE URBANO DA FONSECA (066.170.954-05) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI 
(040.979.473-20) 
CO-AUTOR: ANA RAQUEL SEVERIANO SILVA (074.399.534-10) 
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CÓDIGO: HS0753 
TÍTULO: O ENSINO DA PRÉ-HISTÓRIA REGIONAL NO ENSINO BÁSICO 
ALUNO: EVANUEL MARQUES DA SILVEIRA (072.312.204-01) 
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES (121.898.508-94) 
CO-AUTOR: GILMARA PEREIRA DA COSTA (051.317.264-50) 

 
CÓDIGO: HS0754 
TÍTULO: PERCURSOS DE UMA JOVEM LEITORA 
ALUNO: ERIKA NOGUEIRA MARTINS (065.290.884-58) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0765 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA 
ALUNO: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (069.342.394-31) 
ORIENTADOR: JOSE MIQUEIAS ANTAS DE GOUVEIA (025.619.804-72) 
CO-AUTOR: CLARICE SILVA ALENCAR (053.472.494-98) 
CO-AUTOR: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (067.116.544-55) 
CO-AUTOR: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (008.884.014-00) 

 
CÓDIGO: HS0767 
TÍTULO: O PAR DIALÓGICO PERGUNTA/RESPOSTA NA ORGANIZAÇÃO DA 
CONVERSAÇÃO. 
ALUNO: EIDSON MIGUEL DA SILVA MARCOS (051.256.594-52) 
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (074.438.464-87) 

 
CÓDIGO: HS0770 
TÍTULO: O CONCEITO DE JORNALISMO ALTERNATIVO NA OBRA DE 
BERNARDO KUCINSKI 
ALUNO: TICIANNE MARIA PERDIGAO CABRAL (052.119.024-08) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO FURTADO VELOSO (237.553.502-20) 

 
CÓDIGO: HS0778 
TÍTULO: ANÁLISE CONCORRENCIAL DAS JOINT VENTURES NO SETOR 
UPSTREAM DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA 
ALUNO: FERNANDO HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO SILVA (059.602.144-58) 
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68) 
CO-AUTOR: FELIPE ARAUJO CASTRO (064.223.624-04) 

 
CÓDIGO: HS0786 
TÍTULO: O USO DO TERRITÓRIO PELOS POSTOS VAREJISTAS DE 
COMBUSTIVEIS: O CASO DA AVENIDA PRUDENTE DE MORAES 
ALUNO: MAXSUEL DE MOURA MACEDO (089.467.194-43) 
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO (785.292.714-91) 

 
CÓDIGO: HS0787 
TÍTULO: OS PRÉ-SOCRÁTICOS NA PERSPECTIVA DE NIETZSCHE 
ALUNO: ANDERSON BARBOSA CAMILO (075.146.804-54) 
ORIENTADOR: FERNANDA MACHADO DE BULHOES (033.807.497-02) 
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CÓDIGO: HS0788 
TÍTULO: O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 
DE PARNAMIRIM/RN: À CAMINHO DA EFETIVIDADE DO SANEAMENTO 
BÁSICO NO BAIRRO DE NOVA PARNAMIRIM 
ALUNO: ALEXIA GUERRA LIMA DE MEDEIROS (069.227.344-16) 
ORIENTADOR: LEONARDO MARTINS (166.288.768-02) 
CO-AUTOR: LOUISY PEREIRA RODRIGUES (073.756.484-92) 

 
CÓDIGO: HS0789 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR EM ASSENTAMENTOS RURAIS DE 
REFORMA AGRÁRIA: UMA EXPERIÊNCIA NO ASSENTAMENTO SÃO 
SEBASTIÃO, EM CEARÁ-MIRIM/RN. 
ALUNO: RENATO LIMA MARTINS DE CASTRO (069.895.584-66) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34) 

 
CÓDIGO: HS0791 
TÍTULO: A CULTURA POPULAR COMO MATERIAL BÁSICO DA COMPOSIÇÃO 
MUSICAL ERUDITA. 
ALUNO: CRISANTO DANTAS SALES DE FREITAS (068.683.454-29) 
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (421.662.844-34) 

 
CÓDIGO: HS0794 
TÍTULO: A URBANIZAÇÃO PERIFÉRICA DE NATAL:UM ESTUDO DAS 
CARACTERÍSTICAS SOCIOESPACIAIS DO BAIRRO DE IGAPÓ 
ALUNO: BRUNO LOPES DA SILVA (070.121.984-00) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68) 

 
CÓDIGO: HS0795 
TÍTULO: A DIMENSÃO SOCIAL DO PROCESSO FORMATIVO DOS 
PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO A DIMENSÃO SOCIAL DO PROCESSO 
FORMATIVO DSEW PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO 
ALUNO: ALANE LIVIA ROCHA DAS CHAGAS (068.671.024-09) 
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS FREIRE VILLA FLOR 
(452.762.854-20) 

 
CÓDIGO: HS0803 
TÍTULO: SERVIÇOS QUE NÃO ESTÃO SATISFAZENDO CLIENTES: O ESTUDO 
DE CASO DE UMA BOATE 
ALUNO: MARIA LUIZA AZEVEDO DE CARVALHO (081.322.224-90) 
ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO (566.012.204-34) 
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA (062.102.994-74) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 
CO-AUTOR: VANESSA CARVALHO GALLINDO (053.865.284-59) 

 
CÓDIGO: HS0805 
TÍTULO: ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 
DE NATAL/RN. 
ALUNO: RENATO PATRICIO DE OLIVEIRA GOMES (076.183.494-01) 
ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO (566.012.204-34) 
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CÓDIGO: HS0809 
TÍTULO: PESQUISA CIENTÍFICA: MEIO PARA GARANTIR A CONSTITUIÇÃO, O 
AMBIENTE EQUILIBRADO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
ALUNO: JAILHA MARINHO BEZERRA DE OLIVEIRA (057.193.244-45) 
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (045.439.734-88) 

 
CÓDIGO: HS0813 
TÍTULO: INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS TERRENOS DE MARINHA 
ALUNO: CLARICE SILVA ALENCAR (053.472.494-98) 
ORIENTADOR: BENTO HERCULANO DUARTE NETO (444.518.224-91) 
CO-AUTOR: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (067.116.544-55) 
CO-AUTOR: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (008.884.014-00) 
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (069.342.394-31) 

 
CÓDIGO: HS0816 
TÍTULO: ANÁLISE DAS NECESSIDADES, DAS CARÊNCIAS, DOS DIREITOS E 
DAS CONTRIBUIÇÕES DO PÚBLICO IDOSO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
ATUAL 
ALUNO: RORN JOSÉ EMANOEL PEREIRA DE MEDEIROS DA NÓBREGA SILVA 
(071.480.454-10) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

 
CÓDIGO: HS0817 
TÍTULO: GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA 
ZONA COSTEIRA DE BAÍA FORMOSA - RN 
ALUNO: FRANCICELIO MENDONCA DA SILVA (053.311.804-26) 
ORIENTADOR: ZULEIDE MARIA CARVALHO LIMA (443.668.254-49) 
CO-AUTOR: JOYCE CLARA VIEIRA FERREIRA (061.223.064-36) 

 
CÓDIGO: HS0821 
TÍTULO: FINACIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS NO RIO GRANDE DO 
NORTE: 2000-2006. 
ALUNO: LAURO CARVALHO DA SILVEIRA (089.350.964-74) 
ORIENTADOR: HOMERO DE OLIVEIRA COSTA (088.834.164-49) 

 
CÓDIGO: HS0822 
TÍTULO: PROJETO: COMBATE À VIOLÊNCIA ESCOLAR. 
ALUNO: IZABELLE EMANUELE SANTOS MEDEIROS (073.813.324-85) 
ORIENTADOR: MARVIO FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS (074.820.604-30) 

 
CÓDIGO: HS0827 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL DIÁRIO DE NATAL 
ALUNO: SAMARA KATIANE ROLIM DE OLIVEIRA (071.654.504-75) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (294.062.504-20) 
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CÓDIGO: HS0830 
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: O DEVER DE INDENIZAR 
FACE À PRÁTICA DE ATOS JURISDICIONAIS DANOSOS 
ALUNO: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (008.884.014-00) 
ORIENTADOR: JOSE MIQUEIAS ANTAS DE GOUVEIA (025.619.804-72) 
CO-AUTOR: CLARICE SILVA ALENCAR (053.472.494-98) 
CO-AUTOR: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (067.116.544-55) 
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (069.342.394-31) 

 
CÓDIGO: HS0831 
TÍTULO: A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ATRAVÉS DA 
CONSCIENTIZAÇÃO POPULAR. 
ALUNO: NASTIA VASSILI NUNES (524.710.712-87) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00) 
CO-AUTOR: MARCOS JOSE DE BRITO SOUTO (073.755.784-27) 

 
CÓDIGO: HS0832 
TÍTULO: O ARRANJO ESPACIAL DO BAIRRO DO ALECRIM A PARTIR DO 
CIRCUITO INFERIOR 
ALUNO: MARYSOL DANTAS DE MEDEIROS (080.412.044-73) 
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO (785.292.714-91) 

 
CÓDIGO: HS0833 
TÍTULO: HISTÓRIA DA ARTE DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTRUÇÃO DA 
MEMÓRIA ARTÍSTICA POTIGUAR 
ALUNO: MARJORIE SIMOES DOS SANTOS (048.627.264-88) 
ORIENTADOR: VICENTE VITORIANO MARQUES CARVALHO (108.392.834-15) 

 
CÓDIGO: HS0834 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA A 
UMA EMPRESA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAL 
VIRGEM 
ALUNO: VINICIUS SALLES SANTOS (043.434.264-59) 
ORIENTADOR: CLAYTON LEVY LIMA DE MELO (031.778.994-52) 
CO-AUTOR: NERIVANIA VICENTE DA SILVA (059.583.904-57) 
CO-AUTOR: SAYONARA FERNANDES DA COSTA (065.704.624-82) 

 
CÓDIGO: HS0837 
TÍTULO: AMOR E MELANCOLIA EM MARTIM BUBER. 
ALUNO: HELISSA MARCAL DE MACEDO (059.169.534-02) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68) 

 
CÓDIGO: HS0838 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE RISCOS EM TRABALHADORES DE LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
ALUNO: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (068.860.164-23) 
ORIENTADOR: DENISE PEREIRA DO REGO (503.342.984-15) 
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CÓDIGO: HS0847 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DE ALFABETIZAR LETRANDO: CONCEPÇÕES DE 
PROFESSORES. 
ALUNO: CRISTIANE DE MACEDO E SILVA (029.538.914-12) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (838.449.294-87) 

 
CÓDIGO: HS0849 
TÍTULO: PRINCÍPIO DA PADRONIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
BRASILEIRO 
ALUNO: ANA CARLA DIAS FERREIRA (013.505.454-06) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 

 
CÓDIGO: HS0850 
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE OS IMPACTOS NO 
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NACIONAL EM FACE DAS 
RECEITAS FISCAIS ORIUNDAS DAS NOVAS FRONTEIRAS PETROLÍFERAS 
ALUNO: JAIR CABRAL DE ALBUQUERQUE (069.156.484-10) 
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68) 

 
CÓDIGO: HS0853 
TÍTULO: CURRAIS NOVOS, BUENOS AIRES: A RELAÇÃO INTERIOR-
METRÓPOLE EM SITUAÇÃO DE ENSINO/APRENDIZAGEM 
ALUNO: DIEGO MARTIN BRAVO (014.171.474-31) 
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06) 

 
CÓDIGO: HS0854 
TÍTULO: TURISMO E ESPAÇO REORGANIZADO NA TERRA DE SANT’ANA 
ALUNO: MARLUCE SILVINO (068.781.884-23) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 
CO-AUTOR: ALDENIZY MÁRCIA SILVA LOPES (082.033.814-13) 
CO-AUTOR: GERLÂNIA KELYS DE SOUZA (066.590.384-77) 

 
CÓDIGO: HS0856 
TÍTULO: PLOTINO: ESTÉTICA DA ASCENSÃO 
ALUNO: MARCELLO HENRIQUE MEDEIROS DE PAIVA (058.604.034-02) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68) 

 
CÓDIGO: HS0858 
TÍTULO: O QUE LEEM E ESCREVEM ACADÊMICOS E EGRESSOS DE LETRAS 
EM DIFERENTES DOMÍNIOS DISCURSIVOS 
ALUNO: JACIONEIDE DAS VIRGENS SILVA (046.604.974-96) 
ORIENTADOR: ANA MARIA DE OLIVEIRA PAZ (423.776.504-06) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA (080.951.154-10) 
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CÓDIGO: HS0860 
TÍTULO: O PAPEL DO ACNUR NA PROTEÇÃO DOS APÁTRIDAS E SEU 
REFLEXO NO PANORAMA JURÍDICO BRASILEIRO: O CASO PRÁTICO DE 
ANDRIMANA BUYOYA HABIZIMANA VERSUS BRASIL 
ALUNO: PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES (072.635.484-88) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA CERQUEIRA LOPES (061.422.754-20) 

 
CÓDIGO: HS0861 
TÍTULO: RESGATE HISTÓRICO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO SERVIÇO 
SOCIAL NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1975-1994 
ALUNO: MAVILAINE FERREIRA FRANCO (079.476.834-25) 
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (307.164.894-49) 

 
CÓDIGO: HS0868 
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES GIRASSOL: PRÁTICAS SOCIAIS DE UM 
PROCESSO PEDAGÓGICO 
ALUNO: ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA (915.832.844-00) 
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59) 
CO-AUTOR: AMILKA DAYANE DIAS MELO (067.784.744-08) 
CO-AUTOR: FRANCISCO DELLEHON COSTA DE SOUZA (064.465.594-10) 
CO-AUTOR: LUANA SOBRAL HILARIO (075.011.434-71) 

 
CÓDIGO: HS0870 
TÍTULO: A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO 
EXPRESSAMENTE REQUERIDO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS EM AÇÕES 
PROPOSTAS SEM A INTERVENÇÃO DE UM ADVOGADO HABILITADO. 
ALUNO: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (065.782.524-79) 
ORIENTADOR: RICARDO TINOCO DE GOES (466.365.284-00) 

 
CÓDIGO: HS0875 
TÍTULO: ICMS SOBRE A EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 
ALUNO: FELIPE ARAUJO CASTRO (064.223.624-04) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
CO-AUTOR: FERNANDO HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO SILVA (059.602.144-
58) 

 
CÓDIGO: HS0877 
TÍTULO: PAPO CABEÇA: "MEIO AMBIENTE E CIDADANIA NO IMAGINÁRIO DO 
JOVEM POTIGUAR" 
ALUNO: PRISCYLLA MIRANDA CARDOSO (069.084.264-32) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO (136.794.654-91) 

 
CÓDIGO: HS0883 
TÍTULO: “MEMÓRIA, MINHA COMUNIDADE”: AS FONTES ORAIS NO 
PROCESSO DE RESGATE DA MEMÓRIA NAS COMUNIDADES URBANAS. 
ALUNO: THIAGO GLADYS DOS SANTOS (024.682.525-19) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 
(565.570.944-91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



CÓDIGO: HS0885 
TÍTULO: A INSTITUIÇÃO DA DISCIPLINA CULTURA DO RN: DISCURSOS E 
PRÁTICAS 
ALUNO: FELIPE MYKAEL ALVES DANTAS (069.546.894-40) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 

 
CÓDIGO: HS0886 
TÍTULO: KANT,MILL E A NEUROSCIENCIA DA ETICA 
ALUNO: ROBERTO ARMANDO GROSSI JUNIOR (023.169.388-50) 
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (400.302.700-06) 

 
CÓDIGO: HS0893 
TÍTULO: A DIFÍCIL ARTE DE ATUAR ENTRE OS PROTAGONISTAS NO 
CENÁRIO ACADÊMICO: UMA CONVERSA COM ALUNOS DO CURSO DE 
PEDAGOGIA DA UFRN 
ALUNO: LALYANA CRISTINA DA SILVA (018.492.614-90) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (322.640.464-49) 

 
CÓDIGO: HS0894 
TÍTULO: AS PRÁTICAS SOCIAIS E A SUSTENTABILIDADE DOS PROJETOS DE 
ASSENTAMENTOS 
ALUNO: IZABEL CONCEICAO DE FREITAS (051.246.174-03) 
ORIENTADOR: MARIA CARMEM FREIRE DIOGENES REGO (323.881.014-68) 

 
CÓDIGO: HS0898 
TÍTULO: O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) E AS 
DIRETRIZES POLÍTICAS PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO 
ALUNO: FÁDYLA KÉSSIA ROCHA DE ARAÚJO (056.555.594-47) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49) 

 
CÓDIGO: HS0899 
TÍTULO: AS CORES DE FRIDA: PROCESSOS PEDAGÓGICOS DA CRIAÇÃO 
PERFORMÁTICA. 
ALUNO: LINA IZABEL SENA DE BRITO (036.322.004-67) 
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO ANDRUCHAK (643.990.529-53) 

 
CÓDIGO: HS0900 
TÍTULO: O INSTANTE MAIS SOLITARIO 
ALUNO: JADER GOMES VIEIRA (051.137.934-00) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68) 

 
CÓDIGO: HS0901 
TÍTULO: A NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA DOS DIREITOS AUTORAIS E SEUS 
EFEITOS 
ALUNO: CINTIA MARIA DA COSTA DANTAS (065.549.354-95) 
ORIENTADOR: ANNA EMANUELLA NELSON DOS SANTOS CAVALCANTI DA 
ROCHA (048.847.344-67) 
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CÓDIGO: HS0906 
TÍTULO: A MORAL CRISTA E A MORAL KANTIANA 
ALUNO: DANIELLE MARIA CAMARA DE LIMA (046.928.974-06) 
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (400.302.700-06) 

 
CÓDIGO: HS0907 
TÍTULO: A DIALOGICIDADE COMO METODOLOGIA DAS PRÁXIS SOCIAIS 
ALUNO: MARKISON JOSE DE LIRA (011.896.914-50) 
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (567.280.694-53) 

 
CÓDIGO: HS0909 
TÍTULO: A ATUAL REVALORIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
VINCULADA AO NEOCONSTITUCIONALISMO. 
ALUNO: RAISSA BARBOSA DO NASCIMENTO (055.638.274-96) 
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (045.439.734-88) 
CO-AUTOR: LAILA DE OLIVEIRA ALVES DINIZ (058.321.224-70) 
CO-AUTOR: LUIZA BARREIRA DE OLIVEIRA (000.711.464-82) 

 
CÓDIGO: HS0912 
TÍTULO: LEITURA/ESCRITA DE GRADUANDOS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
ALUNO: TAYNA CAVALCANTI DE PAIVA (074.291.874-20) 
ORIENTADOR: GLICIA MARILI AZEVEDO DE MEDEIROS TINOCO (777.799.324-
00) 

 
CÓDIGO: HS0917 
TÍTULO: ESTUDO SÓCIO-DEMOGRÁFICO DOS ATORES ENVOLVIDOS EM 
CRIMES DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA NA CIDADE DO NATAL 
ALUNO: LUIZA MORAIS DE SOUZA FREIRE (069.777.114-85) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (106.488.444-04) 
CO-AUTOR: CAMILA AUGUSTA DE RUBIM C GURGEL (060.547.024-32) 
CO-AUTOR: MARIA DOLORES DA COSTA MEDEIROS (007.591.484-06) 

 
CÓDIGO: HS0919 
TÍTULO: DIÁRIOS DE LEITURA: UMA ANÁLISE DOS PROCESSOS 
SOCIOCOGNITIVOS. 
ALUNO: LAIS ROCHA DE LIMA (014.137.454-31) 
ORIENTADOR: GLICIA MARILI AZEVEDO DE MEDEIROS TINOCO (777.799.324-
00) 

 
CÓDIGO: HS0923 
TÍTULO: LAZER E EDUCAÇÃO: UMA GINCANA ECOLÓGICA COMO 
METODOLOGIA DE ENSINO. 
ALUNO: SAIONARA FERNANDES LEAO (053.747.574-58) 
ORIENTADOR: ANDREA VIRGINIA SOUSA DANTAS (023.794.464-23) 
CO-AUTOR: CINTIA ROCHA (061.765.164-71) 
CO-AUTOR: GLAUCIA MARIA DE MORAIS BEZERRA (075.412.324-32) 
CO-AUTOR: MONICA DOS SANTOS AIRES COSTA (069.264.754-66) 
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CÓDIGO: HS0927 
TÍTULO: MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO: ANÁLISE 
COMPARATIVA DAS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA NOVEL LEI 
ALUNO: LAILA DE OLIVEIRA ALVES DINIZ (058.321.224-70) 
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (045.439.734-88) 
CO-AUTOR: LUIZA BARREIRA DE OLIVEIRA (000.711.464-82) 
CO-AUTOR: RAISSA BARBOSA DO NASCIMENTO (055.638.274-96) 

 
CÓDIGO: HS0928 
TÍTULO: ASPECTOS INFORMACIONAIS NO TEXTO DE AULA VIRTUAL 
ALUNO: TAMYRIS REZENDE FERREIRA (013.858.384-69) 
ORIENTADOR: JOSE ROMERITO SILVA (130.528.534-49) 

 
CÓDIGO: HS0929 
TÍTULO: O DIREITO À INFORMAÇÃO NO ESTADO SOCIAL: A PROJEÇÃO 
COLETIVA DE UM DIREITO ORIGINALMENTE LIBERAL 
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE FREIRE BARBOSA (057.788.514-64) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

 
CÓDIGO: HS0930 
TÍTULO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: A PRÁTICA DA AGRICULTURA 
URBANA E SEUS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL. 
ALUNO: JOSE AIRTON DE ALMEIDA NETO (084.146.324-75) 
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL (102.821.568-10) 

 
CÓDIGO: HS0932 
TÍTULO: NEGROS DO RIACHO: ROMPENDO OS "SILÊNCIOS" 
HISTORIOGRÁFICOS 
ALUNO: MAGNA RAFAELA GOMES DE ARAUJO (084.105.544-02) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 

 
CÓDIGO: HS0933 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO EM ESTUDANTES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA CIDADE DE NATAL/RN: RESULTADOS PARCIAIS DO 
TESTE DE ATENÇÃO POR CANCELAMENTO 
ALUNO: RODOLPHO LUIZ ARAUJO CORTEZ (061.000.094-20) 
ORIENTADOR: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES LORESTO (712.230.104-49) 
CO-AUTOR: LAURA CAROLINA LEMOS ARAGÃO (069.562.834-84) 
CO-AUTOR: SAMANTHA SANTOS DE ALBUQUERQUE MARANHAO 
(061.651.584-71) 
CO-AUTOR: THAYZA MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS (054.463.834-43) 

 
CÓDIGO: HS0938 
TÍTULO: NICOLAU DE CUSA E A DOUTA IGNORÂNCIA 
ALUNO: OSVALDO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (074.044.604-50) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68) 
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CÓDIGO: HS0939 
TÍTULO: ESTUDOS SOBRE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM PSICOLOGIA 
ALUNO: LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS (061.099.294-50) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (010.746.684-80) 

 
CÓDIGO: HS0940 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL A REPÚBLICA 
ALUNO: HELOISA AMELIA LEMOS APOLONIO (083.843.054-63) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (294.062.504-20) 

 
CÓDIGO: HS0941 
TÍTULO: VIRTUALIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO 
ALUNO: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (067.116.544-55) 
ORIENTADOR: BENTO HERCULANO DUARTE NETO (444.518.224-91) 
CO-AUTOR: CLARICE SILVA ALENCAR (053.472.494-98) 
CO-AUTOR: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96) 
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (069.342.394-31) 

 
CÓDIGO: HS0943 
TÍTULO: AMICUS CURIAE: A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO CONTROLE 
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE 
ALUNO: LUIZA BARREIRA DE OLIVEIRA (000.711.464-82) 
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (045.439.734-88) 
CO-AUTOR: LAILA DE OLIVEIRA ALVES DINIZ (058.321.224-70) 
CO-AUTOR: RAISSA BARBOSA DO NASCIMENTO (055.638.274-96) 

 
CÓDIGO: HS0944 
TÍTULO: UM NOVO OLHAR: REFLEXÃO SOBRE AS RELAÇÕES ESTADOS 
UNIDOS E AMÉRICA LATINA EM CARICATURAS. 
ALUNO: CARLA FERNANDA SOARES PINHEIRO NAVARRO Y ROSA 
(904.023.754-91) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 
(565.570.944-91) 

 
CÓDIGO: HS0951 
TÍTULO: A CRÔNICA E SUA MULTIFUNCIONALIDADE 
ALUNO: ANDRESSA DOS SANTOS PONTES (081.200.754-98) 
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06) 

 
CÓDIGO: HS0952 
TÍTULO: A FORMAÇÃO DE VÍNCULOS ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
PACIENTES ENQUANTO ASPECTO DETERMINANTE PARA A PRESTAÇÃO DO 
CUIDADO 
ALUNO: DEBORA GUERRA PEREIRA XAVIER (069.769.434-80) 
ORIENTADOR: DENISE PEREIRA DO REGO (503.342.984-15) 
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CÓDIGO: HS0954 
TÍTULO: ONTOLOGIA DO PENSAR 
ALUNO: VERONICA CIBELE DO NASCIMENTO (057.988.804-51) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68) 

 
CÓDIGO: HS0956 
TÍTULO: O GÊNERO ENSAIO E SEU ASPECTO MULTIMODAL E HÍBRIDO 
ALUNO: ALLANA THAÍSA DOS SANTOS (073.164.494-89) 
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06) 

 
CÓDIGO: HS0958 
TÍTULO: O ARTIGO DE OPINIÃO - UM GÊNERO DISCURSIVO 
MULTIFUNCIONAL? 
ALUNO: DANIEL MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS (041.734.864-99) 
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06) 

 
CÓDIGO: HS0959 
TÍTULO: "SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL (SAP): ASPECTOS 
JURÍDICOS" 
ALUNO: FLAVIA MAYUMI TAVARES MURAKAMI (024.043.173-18) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

 
CÓDIGO: HS0962 
TÍTULO: O CONTO E SUA MULTIFUNCIONALIDADE 
ALUNO: PAULA KÉSIA FERNANDES SILVA (081.358.674-76) 
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06) 

 
CÓDIGO: HS0963 
TÍTULO: ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS PELA INDUÇÃO FÓTICA EM 
MODELOS DE RATOS EM CICLO DE 22 HORAS 
ALUNO: LAIS IZABEL MAIA MELO (072.449.954-74) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87) 

 
CÓDIGO: HS0964 
TÍTULO: TURISMO RURAL: ANÁLISE DAS PRATICAS REALIZADAS NESTE 
TIPO DE MODALIDADE TURÍSTICA 
ALUNO: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 
CO-AUTOR: TIAGO DIOJENE FERREIRA (081.872.344-07) 

 
CÓDIGO: HS0968 
TÍTULO: CLASSE HOSPITALAR: CUIDANDO DA CRIANÇA INTERNADA E DE 
SEUS ACOMPANHANTES 
ALUNO: MARIA JOSE FARIA DE OLIVEIRA (850.464.424-34) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



CÓDIGO: HS0969 
TÍTULO: DEFININDO CULTURA: DUAS VISÕES, DOIS CONCEITOS 
ALUNO: JERÔNIMO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR (077.587.004-89) 
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM (026.655.714-71) 
CO-AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63) 

 
CÓDIGO: HS0970 
TÍTULO: CUSTEIO KAIZEN 
ALUNO: WHIRTINEY ANDRADE PINHEIRO DOS SANTOS (027.577.944-00) 
ORIENTADOR: CLAYTON LEVY LIMA DE MELO (031.778.994-52) 

 
CÓDIGO: HS0972 
TÍTULO: BRASILEIROS APÁTRIDAS: A REAQUISIÇÃO DO DIREITO A 
NACIONALIDADE 
ALUNO: RAYANA LINS ALVES (073.678.954-51) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00) 
CO-AUTOR: MARIA NATALIA CAVALCANTI COSTA (071.673.834-14) 

 
CÓDIGO: HS0973 
TÍTULO: TÍTULO: POÉTICAS CORPORAIS NA CENA BRINCANTE: 
CONFIGURAÇÕES DE UM SABER-CULTURAL 
ALUNO: TAUANY THABATA TEIXEIRA DE FREITAS (014.386.954-03) 
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES (778.578.874-04) 

 
CÓDIGO: HS0975 
TÍTULO: RELAÇÃO CRIANÇA-ABUSADOR: SIGNIFICADO DO PAPEL DO 
SUJEITO-ABUSADOR PARA A CRIANÇA 
ALUNO: INGRYD CINTYA AUGUSTO MACHADO (008.466.844-03) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40) 
CO-AUTOR: TATIANA MINCHONI (053.952.964-84) 

 
CÓDIGO: HS0978 
TÍTULO: NOVAS FACES, VELHAS MEMÓRIAS: HISTÓRIAS DA DITADURA 
MILITAR NO RN 
ALUNO: GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA (007.595.864-38) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 
(565.570.944-91) 

 
CÓDIGO: HS0979 
TÍTULO: CULTURA: SEMELHANÇAS EM SEU CONCEITO 
ALUNO: JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS (037.980.804-88) 
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM (026.655.714-71) 
CO-AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63) 

 
CÓDIGO: HS0980 
TÍTULO: EVENTOS: UMA VISÃO SOBRE A INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DA 
CIDADE DE CURRAIS NOVOS PARA RECEPÇÃO DE TURISTAS 
ALUNO: MOISES EMANUEL BEZERRA (073.770.894-82) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 
CO-AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63) 
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CÓDIGO: HS0982 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SORGO GRANÍFERO E FORRAGEIRO (SORGHUM 
BICOLOR, MOENCH.) SOBRE A PRODUÇÃO DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS 
AGRONÔMICAS E QUÍMICO-BROMATOLÓGICAS NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE 
ALUNO: IASSON LIMA DE ALMEIDA JUNIOR (050.600.864-96) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80) 
CO-AUTOR: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40) 

 
CÓDIGO: HS0983 
TÍTULO: LEI Nº11.638/2007 - CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE 
BRASILEIRA PARA AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE. 
ALUNO: PATRICIA DA SILVA RAMALHO (028.023.954-83) 
ORIENTADOR: CLAYTON LEVY LIMA DE MELO (031.778.994-52) 
CO-AUTOR: IRIS DI PAULA BRITO DE AQUINO (029.712.904-09) 
CO-AUTOR: PEROLA DIANA GOMES FELIPE (065.071.454-75) 
CO-AUTOR: RAIANA DANIELE DA SILVA FIGUEIREDO (055.428.344-18) 

 
CÓDIGO: HS0985 
TÍTULO: DIGA XIS: A UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA E REFLEXIVA NO ENSINO DE HISTÓRIA. 
ALUNO: ANDRESSA ADNA DE LIMA (079.043.664-79) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (369.707.354-00) 

 
CÓDIGO: HS0991 
TÍTULO: MÍSTICA: TECENDO VIVÊNCIAS E SABERES NA FORMAÇÃO DO 
EDUCADOR DO CAMPO NO CURSO PEDAGOGIA DA TERRA DA UFRN 
ALUNO: HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA (012.730.384-79) 
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59) 
CO-AUTOR: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (068.860.184-77) 
CO-AUTOR: LUANA SOBRAL HILARIO (075.011.434-71) 
CO-AUTOR: QUÉZIA NEVES DA SILVA (037.388.354-40) 

 
CÓDIGO: HS0997 
TÍTULO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO TERCEIRO SETOR: UMA ANÁLISE 
SISTÊMICA. 
ALUNO: ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO (072.950.134-58) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20) 
CO-AUTOR: BRUNO LUAN DANTAS CARDOSO (081.973.904-95) 
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA (082.861.684-10) 
CO-AUTOR: RODRIGO CESAR LIMA DA SILVA (055.601.964-44) 

 
CÓDIGO: HS0999 
TÍTULO: LIÇÕES DE CIDADANIA E A EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR: O 
PROBLEMA DA METODOLOGIA PARA UMA FORMAÇÃO CIDADÃ DE DUAS 
VIAS 
ALUNO: FABRIZIA PESSOA SERAFIM (052.204.184-16) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00) 
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CÓDIGO: HS1000 
TÍTULO: DA ELITE AO POPULAR: O FUTEBOL E A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE NACIONAL (1900-1930) 
ALUNO: DANIEL MENDES SOUZA LIMA DE MATOS (014.059.204-08) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (369.707.354-00) 
CO-AUTOR: PAULO RIKARDO PEREIRA FONSECA DA CUNHA (066.741.164-08) 

 
CÓDIGO: HS1004 
TÍTULO: CIDADE CONTEMPORÂNEA - HABITAÇÃO, ARQUITETURA E 
URBANISMO MONUMENTAL 
ALUNO: CAMILLA RAMOS CARDOSO BANDEIRA (014.500.654-90) 
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (215.011.224-87) 

 
CÓDIGO: HS1005 
TÍTULO: NORMAN FOSTER: A FORÇA DA MARCA ARQUITETÔNICA COMO 
ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA CIDADE 
ALUNO: IVANA CARLA SANTIN POLETTO (057.973.384-08) 
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (215.011.224-87) 

 
CÓDIGO: HS1006 
TÍTULO: A RELAÇÃO DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA DA UFRN COM OS 
CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 
ALUNO: GILVANA GALENO SOARES (051.661.884-97) 
ORIENTADOR: CLAUDIANNY AMORIM NORONHA (593.883.742-15) 

 
CÓDIGO: HS1012 
TÍTULO: A TESE DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 
ANTE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. 
ALUNO: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (011.046.034-03) 
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (056.779.634-53) 
CO-AUTOR: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (063.397.384-00) 
CO-AUTOR: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96) 
CO-AUTOR: LUCIANA MONTENEGRO MATOS (049.124.494-07) 

 
CÓDIGO: HS1014 
TÍTULO: CTRL+ART+DEL: EXPERIMENTAÇÕES EM INTERFACES ARTÍSTICAS 
ALUNO: LEANDRO ALVES GARCIA (351.594.608-02) 
ORIENTADOR: FABIO OLIVEIRA NUNES (267.598.668-27) 

 
CÓDIGO: HS1018 
TÍTULO: HISTÓRIA DO CONJUNTO CIDADE SATÉLITE SOB A ÓTICA DO 
JORNALISMO COMUNITÁRIO. 
ALUNO: THAIANY SOARES SILVA (057.243.044-22) 
ORIENTADOR: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL (016.757.397-73) 

 
CÓDIGO: HS1019 
TÍTULO: DDD 
ALUNO: KIARA CARDOSO DA SILVA (065.152.964-60) 
ORIENTADOR: LORE FORTES (185.001.889-87) 
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CÓDIGO: HS1023 
TÍTULO: A DISCIPLINA DA FÉ E O MEDO NO MUNDO COLONIAL: O TRIBUNAL 
DO SANTO OFÍCIO E OS CRISTÃOS-NOVOS NO SÉCULO XVI 
ALUNO: HALYSON RODRYGO SILVA DE OLIVEIRA (059.023.844-27) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (739.246.527-91) 

 
CÓDIGO: HS1034 
TÍTULO: MÚSICA DE RABEQUEIROS 
ALUNO: EMERSON CARPEGIANNE DE SOUZA MARTINS / MATRÍCULA 
200614240 (062.036.524-23) 
ORIENTADOR: AGOSTINHO JORGE DE LIMA (343.168.414-91) 

 
CÓDIGO: HS1035 
TÍTULO: O ASSISTENTE SOCIAL ENTRE A PROVISORIEDADE E A 
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 
ALUNO: DANIELE LAURENTINO FRANCELINO (064.668.994-03) 
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (201.036.114-87) 

 
CÓDIGO: HS1036 
TÍTULO: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA: UMA ANÁLISE DOS RESTAURANTES 
DE CURRAIS NOVOS/RN 
ALUNO: FRANCISCA GILMARA DE MEDEIROS GARCIA (030.832.024-74) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1037 
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA ECONOMIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO EM CURRAIS NOVOS/RN 
ALUNO: LISIANA DE FATIMA SILVA (065.597.954-97) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1039 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DAS CHUVAS E DAS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS NO 
TURISMO EM CURRAIS NOVOS 
ALUNO: MARILIA BARBOSA GONCALVES (075.537.134-81) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1040 
TÍTULO: REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO: 
CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E ANATOCISMO, 
SOB O PÁLIO DO CDC E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
ALUNO: LUIZA CARVALHO DANTAS (074.366.944-48) 
ORIENTADOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA LANZILLO (010.051.344-13) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIS DE MENDONCA FERNANDES (063.269.394-02) 
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CÓDIGO: HS1046 
TÍTULO: RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ANTE OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. 
ALUNO: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96) 
ORIENTADOR: BENTO HERCULANO DUARTE NETO (444.518.224-91) 
CO-AUTOR: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (063.397.384-00) 
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (011.046.034-03) 
CO-AUTOR: LUCIANA MONTENEGRO MATOS (049.124.494-07) 

 
CÓDIGO: HS1050 
TÍTULO: ÁREAS PROTEGIDAS DA CAATINGA: ESTUDO DE CASO NA LAGOA 
DO SANTO. 
ALUNO: ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA (065.298.864-43) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1053 
TÍTULO: RYO GRANDE RE-VISITADO: UMA TRAJETÓRIA ICONOGRÁFICA DO 
FORTE DE CEULEN 
ALUNO: JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR (050.113.984-20) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (276.922.304-63) 

 
CÓDIGO: HS1056 
TÍTULO: A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL À LUZ DO 
PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO PENAL 
ALUNO: ANDRE LUIS DE MENDONCA FERNANDES (063.269.394-02) 
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO (280.097.894-53) 
CO-AUTOR: ANDRE FELIPE PINHEIRO (064.742.004-05) 
CO-AUTOR: LUIZA DANTAS VARELLA (050.508.834-74) 

 
CÓDIGO: HS1058 
TÍTULO: PESQUISAÇÃO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO POLÍTICA E 
TÉCNICA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE CONSTRUÇÃO E DE 
HABITAÇÕES DOS ASSENTAMENTOS COORDENADOS PELO MST NO RN 
ALUNO: CECILIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (053.047.184-10) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

 
CÓDIGO: HS1060 
TÍTULO: ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DE USUÁRIOS DE EDITORES DE 
PARTITURAS BASEADO EM ENTREVISTAS 
ALUNO: JOELSON CORTES FERREIRA (045.752.244-56) 
ORIENTADOR: GABRIEL GAGLIANO PINTO ALBERTO (078.762.197-80) 

 
CÓDIGO: HS1069 
TÍTULO: O MITO DE CASSANDRA EM GENI & O ZEPELIN 
ALUNO: ROBSON TEOTÔNIO DA SILVA (025.084.764-71) 
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (251.245.014-72) 
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CÓDIGO: HS1075 
TÍTULO: O ENSINO DO VIOLÃO PARA CRIANÇAS NO CURSO BÁSICO DA 
ESCOLA DE MÚSICA DA UFRN 
ALUNO: DANIELA CASTELO PEREIRA (075.651.694-39) 
ORIENTADOR: ZILMAR RODRIGUES DE SOUZA (637.213.844-15) 

 
CÓDIGO: HS1076 
TÍTULO: POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA - O CASO DO CONJUNTO 
ALAGAMAR 
ALUNO: FELIPE FERNANDES DE ARAUJO (061.234.724-96) 
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (215.011.224-87) 

 
CÓDIGO: HS1080 
TÍTULO: O REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS: 
IMPACTO DAS ÚLTIMAS REFORMAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE E SEUS SERVIDORES 
ALUNO: ANNA LUIZA LOPES LIBERATO (050.933.614-02) 
ORIENTADOR: ODILIA SOUSA DE ARAUJO (199.666.364-04) 

 
CÓDIGO: HS1090 
TÍTULO: O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA 
ESTRATÉGICA PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS: UMA 
ANÁLISE COMPARATIVA DAS EMPRESAS "TURISMO RÁPIDO E NATALHELP" 
ALUNO: OTAVIO BEZERRA DE SENA JUNIOR (066.322.674-08) 
ORIENTADOR: LISSA VALERIA FERNANDES FERREIRA (398.844.901-63) 

 
CÓDIGO: HS1094 
TÍTULO: O SER ADOLESCENTE: UMA VISÃO ESTERIOTIPADA 
ALUNO: SAMANTHA SANTOS DE ALBUQUERQUE MARANHAO (061.651.584-71) 
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO DOS SANTOS (400.073.914-04) 
CO-AUTOR: LIVIA CRUZ VILELA CID (069.933.224-98) 

 
CÓDIGO: HS1095 
TÍTULO: SABOREANDO: UMA FORMA DE PRESERVAR A IDENTIDADE 
CULTURAL SERIDOENSE 
ALUNO: MARIANNA GUIMARAES MEDEIROS (076.312.174-67) 
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM (026.655.714-71) 
CO-AUTOR: ELIOMAR TAVARES DIAS (050.927.504-48) 
CO-AUTOR: LISIANA DE FATIMA SILVA (065.597.954-97) 

 
CÓDIGO: HS1098 
TÍTULO: A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM LAGOA 
NOVA/RN: A PROBLEMÁTICA DA ESCASSEZ DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 
ALUNO: TIAGO DIOJENE FERREIRA (081.872.344-07) 
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM (026.655.714-71) 
CO-AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63) 
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CÓDIGO: HS1100 
TÍTULO: TOMADA DE DECISÕES: ESTUDO DE CASO NA MINA DE OURO 
ALUNO: JOSE REINALDO PINHEIRO SEGUNDO (076.988.644-21) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20) 
CO-AUTOR: ARUÃ COSTA CUNHA (083.100.154-29) 
CO-AUTOR: LEANDRO TRIGUEIRO FERNANDES (088.600.714-37) 

 
CÓDIGO: HS1103 
TÍTULO: O DIREITO FALIMENTAR INTERNACIONAL - ATUALIDADE E 
POSSIBILIDADES PARA O FUTURO 
ALUNO: LUCIANA MONTENEGRO MATOS (049.124.494-07) 
ORIENTADOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA LANZILLO (010.051.344-13) 
CO-AUTOR: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (063.397.384-00) 
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (011.046.034-03) 
CO-AUTOR: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96) 

 
CÓDIGO: HS1109 
TÍTULO: O VALOR ECONÔMICO DA ÁGUA COMO INSTRUMENTO 
RACIONALIZADOR DOS RECURSOS HÍDRICOS 
ALUNO: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (015.041.194-44) 
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (078.281.494-84) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (067.075.774-84) 
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS DE LIMA MIRANDA (069.031.734-47) 

 
CÓDIGO: HS1112 
TÍTULO: CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA: UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS 
ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UFRN. 
ALUNO: RODRIGO CESAR LIMA DA SILVA (055.601.964-44) 
ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE (237.612.104-34) 
CO-AUTOR: BRUNO LUAN DANTAS CARDOSO (081.973.904-95) 
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA (082.861.684-10) 
CO-AUTOR: ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO (072.950.134-
58) 

 
CÓDIGO: HS1118 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO 
MAR TERRITORIAL 
ALUNO: FLAVIANA MARQUES DE AZEVEDO (061.698.524-02) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
CO-AUTOR: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (055.103.734-23) 
CO-AUTOR: RAPHAEL CYRNE D N DO NASCIMENTO (058.604.084-63) 

 
CÓDIGO: HS1122 
TÍTULO: DIFICULDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA DA 
REDE PÚBLICA EM ESCOLHER CURSO PARA CONCORRER NO VESTIBULAR 
ALUNO: JOSE EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (007.557.734-89) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (108.450.544-49) 
CO-AUTOR: DEISYLANE GARCIA DA SILVA (061.758.204-10) 
CO-AUTOR: JULIANI FALCARI BARBIERI (069.328.184-77) 
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CÓDIGO: HS1124 
TÍTULO: POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO: O ESCOLA ATIVA NO 
RN 
ALUNO: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (068.860.184-77) 
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59) 
CO-AUTOR: AMILKA DAYANE DIAS MELO (067.784.744-08) 
CO-AUTOR: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (065.561.714-09) 
CO-AUTOR: HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA (012.730.384-79) 

 
CÓDIGO: HS1125 
TÍTULO: MOSSORÓ: DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO AO 
CRESCIMENTO ECONÔMICO ATUAL. 
ALUNO: DIANA CARLA CORREIA DE MORAIS (060.277.364-45) 
ORIENTADOR: MARCELO DOS SANTOS CHAVES (671.558.394-34) 
CO-AUTOR: ALINE BERTO FAUSTINO (058.495.144-22) 

 
CÓDIGO: HS1128 
TÍTULO: SABERES TRADICIONAIS, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO. 
ALUNO: WALERIO WAGNER PINPER (064.958.124-50) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (756.843.658-68) 

 
CÓDIGO: HS1129 
TÍTULO: HISTÓRIAS DO FOLCLORE MUNDIAL EM SALA DE AULA. 
ALUNO: MARIA DAS GRACAS MEDEIROS FERNANDES (034.605.734-57) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD (282.598.230-04) 
CO-AUTOR: MARIA ADRIANA ALVES GALVAO (073.800.914-84) 
CO-AUTOR: MILENA GOMES DOS SANTOS (057.979.754-67) 
CO-AUTOR: VANESSA LORENA DANTAS NÓBREGA (083.437.774-84) 

 
CÓDIGO: HS1133 
TÍTULO: PROJETOS DE LETRAMENTO: POSSIBILITANDO A INCLUSÃO EM 
SALA DE AULA 
ALUNO: LOUIZE LIDIANE LIMA DE MOURA (073.483.034-39) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (071.063.354-87) 

 
CÓDIGO: HS1135 
TÍTULO: A BANDA DE MÚSICA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS DO TEMPLO CENTRAL, NO ALECRIM, EM NATAL-RN. 
ALUNO: PRISCILA GOMES DE SOUZA / MATRÍCULA 200600478 (011.458.104-54) 
ORIENTADOR: ZILMAR RODRIGUES DE SOUZA (637.213.844-15) 

 
CÓDIGO: HS1136 
TÍTULO: EDUCAÇÃO DO CAMPO E A FORMAÇÃO DOCENTE NO CURSO 
PEDAGOGIA DA TERRA/UFRN 
ALUNO: AMILKA DAYANE DIAS MELO (067.784.744-08) 
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59) 
CO-AUTOR: ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA (915.832.844-00) 
CO-AUTOR: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (068.860.184-77) 
CO-AUTOR: HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA (012.730.384-79) 
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CÓDIGO: HS1138 
TÍTULO: O PAPEL DO PODER PÚBLICO NO PLANEJAMENTO TURÍSTICO: O 
CASO DE CURRAIS NOVOS/RN 
ALUNO: THAIS CRISTINE MENDES (080.909.924-12) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1140 
TÍTULO: TRAJETÓRIAS E REPRESENTAÇÕES ESCOLARES DOS ESTUDANTES 
DO CURSO PEDAGOGIA DA TERRA/UFRN 
ALUNO: FRANCISCO DELLEHON COSTA DE SOUZA (064.465.594-10) 
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59) 
CO-AUTOR: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (068.860.184-77) 
CO-AUTOR: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (065.561.714-09) 
CO-AUTOR: HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA (012.730.384-79) 

 
CÓDIGO: HS1141 
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO DO MÉTODO CIENTÍFICO 
ALUNO: JONHKAT LEITE DOS SANTOS (061.226.164-60) 
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS (143.918.198-56) 
CO-AUTOR: ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS (051.845.634-07) 

 
CÓDIGO: HS1142 
TÍTULO: INTERATIVIDADE CRÍTICA NA ARTE-TECNOLÓGICA 
ALUNO: IGOR LUCENA FERNANDES DE QUEIROZ (065.505.004-35) 
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO ANDRUCHAK (643.990.529-53) 
CO-AUTOR: GABRIEL GAGLIANO PINTO ALBERTO (078.762.197-80) 

 
CÓDIGO: HS1143 
TÍTULO: PEDAGOGIA DA TERRA: SUJEITOS E SUAS EXPECTATIVAS 
ALUNO: LUANA SOBRAL HILARIO (075.011.434-71) 
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59) 
CO-AUTOR: AMILKA DAYANE DIAS MELO (067.784.744-08) 
CO-AUTOR: ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA (915.832.844-00) 
CO-AUTOR: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (065.561.714-09) 

 
CÓDIGO: HS1145 
TÍTULO: ANÁLISE ACERCA DA PROBLEMÁTICA DA EXPLORAÇÃO DE 
RECURSOS NATURAIS EM TERRA INDÍGENAS 
ALUNO: ARON ABRAHÃO MOREIRA (348.102.568-80) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
CO-AUTOR: BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA (086.953.354-10) 
CO-AUTOR: DAVI COSTA FEITOSA ALVES (085.405.474-06) 

 
CÓDIGO: HS1152 
TÍTULO: PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS PARA O REÚSO DE ÁGUA NA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
ALUNO: LUIZ FELIPE MONTEIRO SEIXAS (070.503.924-21) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
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CÓDIGO: HS1153 
TÍTULO: MEMÓRIAS DA DITADURA MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE, 
ENTREVISTA COM O PROFESSOR E ESCRITOR JOSÉ GUARÁ 
ALUNO: JOAO BATISTA LUZARDO NETO (051.653.584-61) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 
(565.570.944-91) 
CO-AUTOR: DAVI FERREIRA GOTTARDO (076.250.854-06) 
CO-AUTOR: GISLANIA CARLA POTRATZ KRENISKI (052.264.347-74) 
CO-AUTOR: ZOROLEO DO AMARAL QUEIROZ (369.479.808-01) 

 
CÓDIGO: HS1159 
TÍTULO: A FLORESTA & O SERTÃO: O ESPAÇO COMO REPRESSÃO DO SER 
ALUNO: ARNALDO BRUNO LOPES VITAL (075.728.384-56) 
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (251.245.014-72) 

 
CÓDIGO: HS1161 
TÍTULO: PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA GESTANTES: UMA ANÁLISE DOS 
PONTOS DISCUTÍVEIS DA LEI Nº 11.804/2008. 
ALUNO: CLEITON GOMES OLIVEIRA DE ARAÚJO (061.521.654-40) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: LUCAS DUARTE DE MEDEIROS (076.969.084-05) 
CO-AUTOR: LUCAS JOSÉ BEZERRA PINTO (058.741.724-24) 

 
CÓDIGO: HS1167 
TÍTULO: AS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E A ATUAÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO PARA SUA EFETIVAÇÃO 
ALUNO: LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA (065.768.584-42) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34) 
CO-AUTOR: PATRICIA DE ALMEIDA CARDOSO (063.526.054-94) 

 
CÓDIGO: HS1173 
TÍTULO: AS NOVAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS COMO ESTRATÉGIA DE 
ADAPTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA À CONJUNTURA ECONÔMICA ATUAL. 
ALUNO: FERNANDA JULYANNA SILVA DOS SANTOS (072.726.604-73) 
ORIENTADOR: PAULO NEY SILVA BULHOES (071.963.004-59) 
CO-AUTOR: ERIADNA GOMES DA SILVA (055.425.654-17) 
CO-AUTOR: LIDIANE PATRICIA DE OLIVEIRA PESSOA (051.500.634-36) 
CO-AUTOR: THAYANE ALVES DE SOUZA (033.531.551-80) 

 
CÓDIGO: HS1175 
TÍTULO: UFRN COMO MODELO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
ESTRATÉGIAS DE UMA SOCIEDADE BIOECONOMICA. 
ALUNO: MAURILIA RAQUEL DE SOUTO MEDEIROS (088.806.984-78) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (805.733.800-82) 
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 
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CÓDIGO: HS1181 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO DE 
CURRAIS NOVOS/RN 
ALUNO: FLORIZA FABIANA DE ARAUJO (060.518.564-63) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1182 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE NATAL – SMS/NATAL 
ALUNO: JULIANE KATIA DE SOUZA (069.753.624-67) 
ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE (237.612.104-34) 
CO-AUTOR: EDILENE DO NASCIMENTO (059.244.104-04) 
CO-AUTOR: SARA RAQUEL BEZERRA DE OLIVEIRA (051.571.064-40) 

 
CÓDIGO: HS1187 
TÍTULO: A INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
SIMPLIFICADO ADOTADO PELA PETROBRÁS 
ALUNO: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (078.281.494-84) 
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (067.075.774-84) 
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS DE LIMA MIRANDA (069.031.734-47) 
CO-AUTOR: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (015.041.194-44) 

 
CÓDIGO: HS1191 
TÍTULO: METODOLOGIAS E RIGOR CIENTÍFICO NA COLETA DE DADOS E 
APLICAÇÃO DE ENTREVISTAS NA PESQUISA: “ORQUESTRA SINFÔNICA DO 
RIO GRANDE DO NORTE: RESGATE DE UM MOVIMENTO MULTICULTURAL E 
MULTIDIMENSIONAL”. 
ALUNO: RAPHAEL DE MEDEIROS HENRIQUE BEZERRA (075.326.404-85) 
ORIENTADOR: RICARDO MIGUEL KOLODIUK SMOLINSKI (200.254.674-68) 

 
CÓDIGO: HS1198 
TÍTULO: O QUE É “SER ADOLESCENTE”? - A VISÃO DO ADOLESCENTE, DO 
PAI, DA MÃE E DO PROFESSOR 
ALUNO: MILIANA GALVAO PRESTES (067.513.494-32) 
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO DOS SANTOS (400.073.914-04) 
CO-AUTOR: LARISSA MEDEIROS DE SOUZA (081.029.694-23) 
CO-AUTOR: SILVIA HELENA DA SILVA MAIA (056.352.474-07) 

 
CÓDIGO: HS1205 
TÍTULO: INÍCIO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: ASPECTOS 
CONTROVERTIDOS. 
ALUNO: ILANA ALCÂNTARA MONTEIRO DA FONSÊCA (078.422.354-81) 
ORIENTADOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO 
(057.268.834-20) 
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CÓDIGO: HS1210 
TÍTULO: PROFISSIONAIS DE ESTÚDIO: UM ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO E 
ATUAÇÃO NO MERCADO DO TRABALHO 
ALUNO: GEOMAR SANTOS DA SILVA (023.829.924-41) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (760.766.104-25) 

 
CÓDIGO: HS1213 
TÍTULO: OPERACIONALIZAÇÃO DE PESQUISA QUANTITATIVA NAS CIÊNCIAS 
SOCIAIS – EXPERIÊNCIA COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE 
SOCIAL SCIENCES COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE DE DADOS 
QUANTITATIVOS 
ALUNO: MARIANE ARAUJO DANTAS (067.361.434-46) 
ORIENTADOR: JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO (196.539.304-78) 
CO-AUTOR: LARISSA MEDEIROS DE SOUZA (081.029.694-23) 
CO-AUTOR: SAMANTHA SANTOS DE ALBUQUERQUE MARANHAO 
(061.651.584-71) 
CO-AUTOR: SILVIA HELENA DA SILVA MAIA (056.352.474-07) 

 
CÓDIGO: HS1216 
TÍTULO: SEXUALIDADE INFANTIL: REFLEXÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE 
PEDAGOGIA – UFRN ACERCA DE SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
ALUNO: SAIONARA SUZANE COSTA DA SILVA (046.608.294-05) 
ORIENTADOR: SDENA OLIVEIRA NUNES (032.246.934-10) 
CO-AUTOR: DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS (056.576.664-37) 
CO-AUTOR: JAKECILENE LINDOLFO BARBOSA (014.183.664-47) 
CO-AUTOR: LUANNA PRISCILA DA SILVA GOMES (064.877.844-43) 

 
CÓDIGO: HS1217 
TÍTULO: CATALOGAÇÃO E EDIÇÃO DE PARTITURAS PARA TROMPETE DE 
JOSÉ SIQUEIRA 
ALUNO: POLLYANNA GUIMARAES DA SILVA (009.882.234-90) 
ORIENTADOR: RANILSON BEZERRA DE FARIAS (368.552.354-68) 

 
CÓDIGO: HS1219 
TÍTULO: LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: TEORIZAÇÕES, CONCEPÇÕES E 
PRÁTICAS DOCENTES 
ALUNO: KALIANA DA SILVA CORREIA (064.702.884-05) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34) 

 
CÓDIGO: HS1226 
TÍTULO: GESPÚBLICA : O CASO DO HEMONORTE 
ALUNO: SARA RAQUEL BEZERRA DE OLIVEIRA (051.571.064-40) 
ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (056.893.924-72) 
CO-AUTOR: GEISA MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS (061.317.154-32) 
CO-AUTOR: JULIANE KATIA DE SOUZA (069.753.624-67) 
CO-AUTOR: UERLEIDE PEREIRA DE MEDEIROS (013.277.384-81) 
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CÓDIGO: HS1227 
TÍTULO: CATALOGAÇÃO E EDIÇÃO DOS RITMOS DE FREVO ENCONTRADOS 
NO CARNAVAL DE RUA. 
ALUNO: ANA CLAUDIA SILVA MORAIS/MATRICULA 200614380 (008.758.184-12) 
ORIENTADOR: GERMANNA FRANCA DA CUNHA (518.869.284-87) 

 
CÓDIGO: HS1231 
TÍTULO: TRABALHO INFANTIL: ASPECTOS GERAIS E POLÊMICOS EM 
DIVERSAS CULTURAS 
ALUNO: ROMERIO DE SOUSA LINS JUNIOR (012.682.634-00) 
ORIENTADOR: YARA MARIA PEREIRA GURGEL (806.758.404-49) 

 
CÓDIGO: HS1232 
TÍTULO: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA: A FALTA DELA PODE COMPROMETER O 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 
ALUNO: ALDERANICE DE OLIVEIRA LEITE (069.681.334-31) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1233 
TÍTULO: CURRAIS NOVOS PARA OS CURRAISNOVENSE 
ALUNO: JULIO CESAR ROMERO MOREIRA DE AZEVEDO (065.032.734-95) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1234 
TÍTULO: A INFORMALIDADE E O ACIDENTE DE TRABALHO. 
ALUNO: JULIANA OSEAS FERNANDES LIMA (069.131.684-89) 
ORIENTADOR: YARA MARIA PEREIRA GURGEL (806.758.404-49) 

 
CÓDIGO: HS1236 
TÍTULO: DAS PERCEPÇÕES DA MENTE HUMANA SEGUNDO DAVID HUME 
ALUNO: JOICE MELISSA RAMALHO (072.145.574-36) 
ORIENTADOR: JAIMIR CONTE (609.489.739-00) 

 
CÓDIGO: HS1239 
TÍTULO: ASSENTAMENTO: SIGNIFICADOS E REPRESENTAÇÕES NA ÓTICA 
DOS ALUNOS DO CURSO PEDAGOGIA DA TERRA DA UFRN 
ALUNO: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (065.561.714-09) 
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59) 
CO-AUTOR: ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA (915.832.844-00) 
CO-AUTOR: FRANCISCO DELLEHON COSTA DE SOUZA (064.465.594-10) 
CO-AUTOR: QUÉZIA NEVES DA SILVA (037.388.354-40) 

 
CÓDIGO: HS1240 
TÍTULO: ANÁLISE SOCIO-JURÍDICA DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL. 
ALUNO: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (067.075.774-84) 
ORIENTADOR: ZEU PALMEIRA SOBRINHO (467.114.304-68) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (078.281.494-84) 
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS DE LIMA MIRANDA (069.031.734-47) 
CO-AUTOR: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (015.041.194-44) 
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CÓDIGO: HS1250 
TÍTULO: TERRITÓRIO USADO E SAÚDE: REFLETINDO SOBRE A ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DO NATAL/RN 
ALUNO: LUCIANA DA COSTA FEITOSA (082.925.494-39) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (206.433.145-04) 

 
CÓDIGO: HS1251 
TÍTULO: OS RECURSOS HÍDRICOS COMO DIREITO UNIVERSAL - 
IMPLICAÇÕES NO CENÁRIO BRASILEIRO 
ALUNO: LUIZ CARLOS DE LIMA MIRANDA (069.031.734-47) 
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (078.281.494-84) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (067.075.774-84) 
CO-AUTOR: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (015.041.194-44) 

 
CÓDIGO: HS1253 
TÍTULO: POLITICA EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE: CONDIÇÕES E 
PERSPECTIVAS 
ALUNO: DANIELLY KARINE ALVES LEAL (053.098.564-04) 
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (086.106.468-23) 

 
CÓDIGO: HS1254 
TÍTULO: POLÍTICA EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE: A GESTÃO DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JUCLEBSON NEVES DE ARAUJO (008.729.694-28) 
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (086.106.468-23) 

 
CÓDIGO: HS1259 
TÍTULO: TURISMO ARQUEOLÓGICO EM CURRAIS NOVOS: ANÁLISE DO 
POTENCIAL NÃO EXPLORADO 
ALUNO: WILLIANA DE SOUZA COSTA (077.464.694-26) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 
CO-AUTOR: ELIOMAR TAVARES DIAS (050.927.504-48) 
CO-AUTOR: LISIANA DE FATIMA SILVA (065.597.954-97) 
CO-AUTOR: MARIANNA GUIMARAES MEDEIROS (076.312.174-67) 

 
CÓDIGO: HS1261 
TÍTULO: A TRAJETÓRIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES EM 
FORMAÇÃO NO PROBÁSICA/ CN 
ALUNO: JAQUILENE FERNANDES VIEIRA (761.752.354-87) 
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS FREIRE VILLA FLOR 
(452.762.854-20) 
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CÓDIGO: HS1262 
TÍTULO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: ESTRUTURA E CLIMA 
ORGANIZACIONAL NA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: GRACE KELLY HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA (012.440.054-01) 
ORIENTADOR: ANTONIO SERGIO ARAUJO FERNANDES (509.181.255-53) 
CO-AUTOR: ANA PAULA PAIVA DE ARAUJO (068.667.544-45) 
CO-AUTOR: ANNA CECILIA CHAVES GOMES (076.168.704-14) 
CO-AUTOR: TIAGO CESAR DE PAIVA MEDEIROS (073.432.084-11) 

 
CÓDIGO: HS1265 
TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS DA TUTELA AO MEIO AMBIENTE DO 
TRABALHO 
ALUNO: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (074.021.604-08) 
ORIENTADOR: ZEU PALMEIRA SOBRINHO (467.114.304-68) 

 
CÓDIGO: HS1268 
TÍTULO: CRIAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICO-MUSICAIS A PARTIR DA 
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS LÚDICOS 
ALUNO: CAIO HIGOR MORAIS ARAUJO (020.107.440-04) 
ORIENTADOR: JEAN JOUBERT FREITAS MENDES (844.915.406-59) 
CO-AUTOR: WASHINGTON NOGUEIRA DE ABREU / MATRÍCULA 200614673 
(878.200.214-20) 

 
CÓDIGO: HS1270 
TÍTULO: O ACESSO AO JUDICIÁRIO E O JULGAMENTO DE PROCESSOS EM 
MASSA: A APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NAS 
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 
ALUNO: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (061.511.004-50) 
ORIENTADOR: MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (020.467.424-78) 
CO-AUTOR: GUDSON BARBALHO DO NASCIMENTO LEAO (054.564.174-80) 

 
CÓDIGO: HS1276 
TÍTULO: ANÁLISE E PLANEJAMENTO DOS ATRATIVOS HISTÓRICOS 
CULTURAIS DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS 
ALUNO: LAERCIO MANOEL NOGUEIRA (065.216.644-09) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 

 
CÓDIGO: HS1279 
TÍTULO: SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA DO PROFESSOR NA SOCIEDADE 
ATUAL 
ALUNO: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA (051.893.984-71) 
ORIENTADOR: LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA (324.344.724-00) 

 
CÓDIGO: HS1280 
TÍTULO: O PROCESSO DE ANISTIA NO RIO GRANDE DO NORTE A PARTIR DA 
LEI 10559 DE 2002. 
ALUNO: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (067.017.374-63) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (296.983.244-53) 
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CÓDIGO: HS1289 
TÍTULO: ALTERAÇÕES RECENTES NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E SEUS 
REFLEXOS NA SOCIEDADE 
ALUNO: CAMILLA NAGLE ARAUJO BEZERRA (082.609.444-99) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: CLEITON GOMES OLIVEIRA DE ARAÚJO (061.521.654-40) 
CO-AUTOR: EUGÊNIA VIVIANE DE ARAUJO RÊGO (088.446.934-45) 
CO-AUTOR: PÂMELA KELLY DE AZEVEDO LIMA (077.358.524-95) 

 
CÓDIGO: HS1298 
TÍTULO: ATIVA IDADE: EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NA COMUNIDADE DA 
ESCOLA ESTADUAL ADELINO DANTAS 
ALUNO: LARISSA ROQUE E SILVA (066.548.264-77) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (322.640.464-49) 
CO-AUTOR: JOELY DANATIVIDADE SANTOS DE LIMA (074.227.074-29) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 
CO-AUTOR: LUCIANA DE MEDEIROS ARAÚJO (083.251.924-37) 

 
CÓDIGO: HS1299 
TÍTULO: FAP: UM NOVO OLHAR SOBRE A SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHADOR 
ALUNO: ANDREA ALVES DE ALBUQUERQUE OTHON (069.190.104-02) 
ORIENTADOR: XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO (358.451.204-20) 

 
CÓDIGO: HS1300 
TÍTULO: ECO-RECICLARTE: A ARTE DE ENCENA: UMA PROPOSTA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA ESTADUAL PASSO DA PÁTRIA-
NATAL/RN. 
ALUNO: JOELY DANATIVIDADE SANTOS DE LIMA (074.227.074-29) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (322.640.464-49) 
CO-AUTOR: CINTHIA DANIELLE DO NASCIMENTO LUCAS (016.626.491-18) 
CO-AUTOR: LARISSA ROQUE E SILVA (066.548.264-77) 
CO-AUTOR: WANESCA DANTAS ROMEIRO (058.078.354-50) 

 
CÓDIGO: HS1302 
TÍTULO: PROJETOS DE LETRAMENTO: UM INCENTIVO À AGÊNCIA DO 
APRENDIZ 
ALUNO: REGINA LUCIA DE MEDEIROS (076.006.104-18) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (071.063.354-87) 

 
CÓDIGO: HS1305 
TÍTULO: ESTUDO DAS LEGISLAÇÕES E PRESERVAÇÕES DOS MUSEUS COM 
ÊNFASE NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN 
ALUNO: ELIOMAR TAVARES DIAS (050.927.504-48) 
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67) 
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CÓDIGO: HS1307 
TÍTULO: TRABALHO ESCRAVO NA SOCIEDADE BRASILEIRA ATUAL 
ALUNO: PEDRO RIBEIRO FAGUNDES (076.974.754-05) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: DIEGO ROSADO TARGINO DE OLIVEIRA (074.985.694-77) 
CO-AUTOR: RODRIGO OLIVEIRA AGUIAR (083.471.534-18) 
CO-AUTOR: TÚLIO CAMARA DE LIMA (065.378.224-16) 

 
CÓDIGO: HS1308 
TÍTULO: O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZADO DA ESCRITA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES 
ALUNO: JAKECILENE LINDOLFO BARBOSA (014.183.664-47) 
ORIENTADOR: ELAINE LUCIANA SILVA SOBRAL (029.150.444-22) 

 
CÓDIGO: HS1309 
TÍTULO: MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: UM 
AVANÇO NECESSÁRIO. 
ALUNO: RAISSA TABATA COSTA VALERIO (068.192.164-16) 
ORIENTADOR: WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR (500.716.024-53) 
CO-AUTOR: ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO NUNES (047.269.094-
95) 

 
CÓDIGO: HS1311 
TÍTULO: EFICÁCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA: 
FORMAÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR MONOPARENTAL E IGUALDADE ENTRE 
CÔNJUGES. 
ALUNO: SIMONE CYNTHIA SILVA DE MENDONCA (052.896.544-10) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

 
CÓDIGO: HS1312 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS 
AOS CONSUMIDORES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
ALUNO: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (063.397.384-00) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (011.046.034-03) 
CO-AUTOR: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96) 
CO-AUTOR: LUCIANA MONTENEGRO MATOS (049.124.494-07) 

 
CÓDIGO: HS1315 
TÍTULO: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA SALA DE AULA 
ALUNO: LUANA BULHOES LEANDRO BEZERRA OLIVEIRA (013.552.624-88) 
ORIENTADOR: TATYANA MABEL NOBRE BARBOSA (008.271.064-32) 
CO-AUTOR: SARAH DE LIMA MENDES (061.755.694-66) 

 
CÓDIGO: HS1316 
TÍTULO: A INFÂNCIA NA HISTÓRIA 
ALUNO: SARAH DE LIMA MENDES (061.755.694-66) 
ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO (497.091.190-87) 
CO-AUTOR: LUANA BULHOES LEANDRO BEZERRA OLIVEIRA (013.552.624-88) 
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CÓDIGO: HS1325 
TÍTULO: A CRÍTICA DE BERKELEY À DISTINÇÃO ENTRE QUALIDADES 
PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS 
ALUNO: JAIRO RAMON DE LIMA SILVA (089.579.934-01) 
ORIENTADOR: JAIMIR CONTE (609.489.739-00) 

 
CÓDIGO: HS1328 
TÍTULO: EVOLUÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
PELAS DIRETRIZES DO IUSRACIONALISMO E A CIDADANIA PLENA 
ALUNO: RUAN FERNANDES DA SILVA (000.069.353-70) 
ORIENTADOR: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (519.395.099-04) 
CO-AUTOR: DANIEL BRUNO DE MELO OLIVEIRA (057.510.314-07) 
CO-AUTOR: JOSÉ QUIRINO FILHO (474.353.644-87) 

 
CÓDIGO: HS1330 
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO SABER PEDAGÓGICO EM NESTOR LIMA: ÉTICA 
E HIGIENISMO NA DÉCADA DE 1920 
ALUNO: JULIANA DA ROCHA E SILVA (052.964.174-70) 
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES 
(005.550.117-63) 

 
CÓDIGO: HS1332 
TÍTULO: QUAL A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 
PARA O MICRO EMPREENDEDOR? 
ALUNO: ELIZEU DOS SANTOS ALVES (061.806.834-17) 
ORIENTADOR: LIDIANE ALVES UCHOA (033.967.374-58) 

 
CÓDIGO: HS1333 
TÍTULO: COMUNICAÇÃO E CIBERMÍDIA: A UTILIZAÇÃO DE BLOGS COMO 
FERRAMENTAS DE DISSEMINAÇÃO DE CULTURA - ESTUDO DE BLOGS NA 
CIDADE DO NATAL (RN) 
ALUNO: JALMIR ADALBERTO BARROS DE OLIVEIRA (010.253.854-97) 
ORIENTADOR: TACIANA DE LIMA BURGOS (786.085.704-91) 

 
CÓDIGO: HS2425 
TÍTULO: 25 ANOS DE LEI DE EXECUÇÕES PENAIS: ENTRE A MITIFICAÇÃO E A 
REALIDADE 
ALUNO: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (064.740.154-11) 
ORIENTADOR: FABIO WELLINGTON ATAIDE ALVES (806.138.884-72) 

 
CÓDIGO: HS2427 
TÍTULO: OS BLOGS COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 
FRANCESA 
ALUNO: IGOR ANDRADE VARELA BARCA (069.574.544-10) 
ORIENTADOR: SELMA ALAS MARTINS (972.064.828-72) 
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CÓDIGO: HS2430 
TÍTULO: RELAÇÕES PESSOA-AMBIENTE COMO SUBSÍDIO AO PROCESSO DE 
PROJETAÇÃO ARQUITETÔNICA 
ALUNO: SARAH DE ANDRADE E ANDRADE (067.468.954-24) 
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI 
(308.048.844-04) 

 
CÓDIGO: HS2431 
TÍTULO: A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL 
SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DO JORNALISMO 
ALUNO: ANA MARIA DE ARAUJO PADILHA (064.699.424-74) 
ORIENTADOR: MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (020.467.424-78) 

 
CÓDIGO: HS2434 
TÍTULO: A TRÍADE LINGUAGEM, SOCIEDADE E COGNIÇÃO: DAS TEORIAS 
VERICONDICIONAIS À VIRADA PRAGMÁTICA 
ALUNO: ADA LIMA FERREIRA DE SOUSA (047.114.704-41) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00) 
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00) 
CO-AUTOR: YAN DE LIMA JUSTINO (034.460.884-07) 
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CÓDIGO: HS0002
TÍTULO: RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE 1889
A 19961
ALUNO: RACHEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (048.904.794-73)
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (071.088.424-91)

Resumo:

        A presente pesquisa trata da História da Educação do Rio Grande do Norte do final do século XIX
(1889) quando do advento da República e as práticas ditas modernas introduzidas na educação até o ano de
1961 com a nova LDB. Parte dos conceitos de Memória e de História (HALBWACHS, LE GOFF) e tem
como objetivo contribuir com a produção historiográfica brasileira, no que diz respeito à memória das
formas de atuação de agentes e instituições sociais no Rio Grande do Norte; estudar a ação educativa de
instituições, através de programas e projetos desenvolvidos juntos as populações dos municípios do Rio
Grande do Norte, em particular no âmbito da educação, analisando a história de instituições educacionais e
agentes sociais instauradores de práticas educativas inovadoras. Para tanto, serão consultados Bancos de
Teses, acervos pessoais, Instituições educacionais, bem como, serão realizadas entrevistas com atores que
participaram de processos educacionais do Estado, em particular nos municípios de Natal e Macau.

Palavras chave: História, Educação, Memória Educacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0010
TÍTULO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DE JOÃO CAMARA
ALUNO: MARCELLY LESSA DE SOUZA (051.292.464-38)
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (241.540.754-20)

Resumo:

        No Brasil e no mundo, diversas empresas vem se destacando no desenvolvimento de muitos projetos
de Responsabilidade Social e Ambiental. Dentre elas, podemos destacar o Bradesco, o Boticário, a Infraero
etc. É importante que elas sejam estudadas e avaliadas, a fim de analisar os objetivos reais de tais ações. O
presente estudo pretende conhecer e analisar as ações sócio-ambientais da Infraero – Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária, uma empresa federal, vinculada ao Ministério da Defesa que foi criada em
1973 para administrar  os  aeroportos  brasileiros.  Desenvolve o  Programa Infraero  Social que tem por
missão contribuir para o desenvolvimento social sustentável das comunidades do entorno dos aeroportos,
abrindo  novas  perspectivas  para a  construção  de um mundo  próspero  e  socialmente mais  justo.  Esta
entende que uma empresa ética é aquela cujas decisões e ações estabelecem harmonia entre seus interesses
econômicos e os interesses de todas as parte. A partir dos anos 90, começou a desenvolver projetos sociais,
e hoje, existe pelo menos um projeto social em cada um dos 67 aeroportos que administra. A pesquisa
caracteriza-se como um Estudo de Caso e o enfoque está nas ações de responsabilidade sócio-ambiental. O
mundo  exige  das  empresas  atualmente  um  grande  esforço  para  se  manterem  no  mercado,  e  a
responsabilidade social tornou-se um fator determinante para que isso aconteça, ela está se transformando
num parâmetro para o mercado financeiro e para a sociedade.

Palavras chave: Responsabilidade Sócio-ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Ética.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0011
TÍTULO: MORFOLOGIA, ARQUITETURA E GEOPROCESSAMENTO: CONSTRUINDO UM ATLAS
DO PATRIMÔNIO ARQUITETURAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: ALANA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (068.975.904-52)
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (180.922.764-04)

Resumo:

        O objetivo dessa pesquisa é contribuir  para a memória do ambiente construído do estado do Rio
Grande  do  Norte,  particularmente  a  cidade  de  Natal  –  ainda  que  em  termos  iconográficos  -  o
acompanhamento  continuo  das  constantes  mudanças  desse  cenário  e  a  divulgação  desse  registro.  As
informações sobre o patrimônio edificado, dos lugares objeto de estudo, fazem parte do acervo da base de
pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura (MUsA) da Universidade Federal do  Rio Grande do  Norte
(UFRN). O monitoramento das informações é feito através de uma base de dados montada no ambiente
SPRING (Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas) e atualizada em outro software de
geoprocessamento de dados. A utilização do geoprocessamento na construção dessa documentação se deve
à facilidade de articulação das informações e principalmente por ser uma ferramenta promissora para o
estudo  e  monitoramento  de transformações  morfológicas  do  ambiente  construído.  O  banco  de  dados
georreferenciado,  que vem sendo desenvolvido  na base de pesquisa constituirá o  Atlas do  Patrimônio
Arquitetural do Rio Grande do Norte e será parte integrante do já existente Atlas Digital Sócio-econômico
Ambiental  do  Nordeste,  disponível  ao  público  no  portal  eletrônico  do  INPE (Instituto  Nacional  de
Pesquisas Espaciais).

Palavras chave: Geoprocessamento, Patrimônio edificado, informações, banco de dados

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0012
TÍTULO: INVESTIGAÇÕES ACERCA DA LÓGICA INTUICIONISTA.
ALUNO: MARIA IZABEL DOS SANTOS GOMES (082.822.524-92)
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (222.584.504-20)

Resumo:

        Este projeto  de pesquisa visa entender os aspectos filosóficos e sintáticos da lógica proposicional
intuicionista para estabelecer comparações com a lógica proposicional clássica. Os aspectos filosóficos são
abordados levando em consideração as contribuições de diversos estudiosos da área durante a intricada
história do intuicionismo. Já os aspectos sintáticos, são tratados do ponto de vista do sistema de Dedução
Natural de Gentzen, dando-se, desta forma, ênfase aos aspectos dedutivos da lógica intuicionista.

Palavras chave: Lógica, Intuicinismo, clássico, proposicional, sintaxe, filosofia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0017
TÍTULO: A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: FELIPE DIAS DE OLIVEIRA / MATRICULA 200714333 (076.195.074-50)
ORIENTADOR: VALERIA CARVALHO DA SILVA (467.529.007-87)

Resumo:

        As perspectivas contemporâneas sobre o ensino da música vêm exigindo dos profissionais da área um
constante processo  de atualização,  haja viasta  também a aprovação  da lei 11.769/08,  que estabelece a
obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Inserido neste contexto, o Grupo de Estudos e
Pesquisa  em Música  –  GRUMUS,  sediado  na  Escola  de  Música  da  UFRN,  vem desenvolvendo  uma
pesquisa sobre a prática da educação  musical nas escolas de Natal,  cujo  objetivo  central é verificar  a
presença  ou  não  da  música  no  ensino  fundamental,  bem como  a  qualificação  do  profissional  que  a
ministra.  Estamos desenvolvendo a pesquisa em etapas,  tendo iniciado  o  levantamento  de dados pelas
escolas municipais de Natal.

Palavras chave: educação musical lei 11.769/08 escolas natal

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0019
TÍTULO: JOSEFA BOTELHO, EDUCADORA NORTE-RIO-GRANDENSE (1908-1930)
ALUNO: INGRID KATÍUCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (065.288.404-07)
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00)

Resumo:

        Este trabalho analisa a prática pedagógica da professora Josefa Botelho que se destacou por difundir
uma nova forma de ensino nos Grupos Escolares do Rio Grande do Norte, durante o período de 1908 a
1930. Busquei informações em Jornais, Arquivos Públicos do Estado, no Instituto Histórico e Geográfico
do  Rio  Grande  do  Norte,  além de  entrevistas  com descendentes  dessa  educadora.  De acordo  com o
material coletado,  ela exercia a docência de acordo  com os Regimentos dos Grupos Escolares que era
regido pela Lei Orgânica do Ensino, n. 405 de 29 de novembro de 1916. Esta professora procurava utilizar
o que havia de mais moderno no ensino-aprendizado do período como técnicas audiovisuais, relógios de
parede e de pulso para ensinar os algarismos romanos, quadros contendo paisagens, mapas, bússolas, com
a intenção de facilitar a aprendizagem de seus alunos. Dada a sua importância como educadora, existe a
Escola Municipal Josefa Botelho, localizada no bairro de Ponta Negra e uma rua localizada no bairro Dix
Sept Rosado, que leva o seu nome, ambas em Natal. Esta investigação mostra um pouco da atuação das
mulheres no espaço público e privado. Ao mesmo tempo, mostra as contribuições dessa educadora, como
sujeito social e educativo.

Palavras chave: Educação, História, Prática Pedagógica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0023
TÍTULO: INOCÊNCIA: UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE LITERÁRIA
ALUNO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GREGORIO (050.955.794-56)
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (081.642.868-93)

Resumo:

        Esse  trabalho  faz um  levantamento  das  imagens  do  Brasil  presentes  no  romance  Inocência,  de
Visconde de Taunay, escritor consagrado do Romantismo brasileiro. O projeto é parte de um outro, mais
abrangente, intitulado "As imagens do Brasil: Um paralelo entre a Revue Des Deux Mondes e os romances
de  Alfredo  d'Escragnolle  Taunay,  e  utiliza  por  embasamento  teórico  os  pressupostos  da  Imagologia
proposta  por  Daniel-Henri  Pageaux,  cujos  estudos  encontram-se  inseridos  no  campo  da  Literatura
Comparada, a qual se baseia não só na comparação, mas também na relação entre duas ou mais literaturas
e/ou  culturas.  Nesse sentido,  foi feito  um estudo  envolvendo  aspectos  inerentes  à obra,  bem como o
contexto histórico no qual esta e o seu respectivo autor encontram-se inseridos, uma vez que se buscou
identificar elementos que compunham o imaginário social ao qual Taunay está vinculado.

Palavras chave: Inocência; Visconde de Taunay; Imagens do Brasil; Literatura Comparada

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0024
TÍTULO: AÇÃO AFIRMATIVA: A PRÁTICA DA IGUALDADE SOB A PERSPECTIVA DE FLÁVIA
PIOVESAN (BRASIL) E RONALD DWORKIN (EUA)
ALUNO: ERIKA KARINE SANTOS (076.118.084-27)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)
CO-AUTOR: VALESCA CAETANO BEZERRA (083.809.274-86)

Resumo:

        A ação afirmativa atua como instituto indispensável na formação de políticas públicas e privadas que
podem ser obrigatórias, facultativas ou voluntárias. Essas políticas são direcionadas a grupos sociais que,
ao longo da história, foram alvo das mais variadas formas de discriminação (racial, étnica, de gênero, por
deficiência física, de origem nacional etc.). É com essa preocupação, em viabilizar a concretização do ideal
de igualdade de acesso a bens sociais fundamentais para todos os grupos humanos, que o trabalho foi
escrito.  Foi  para  dar  um  contorno  mais  preciso  ao  instituto  que  pretende  combater  a  discriminação
estrutural,  que atinge apenas determinados grupos cuja existência é comprovada pelas desigualdades de
desempenho social entre estes e os grupos não discriminados. Para a formulação do trabalho, utilizou-se o
método  teórico-descritivo,  realizando  uma  pesquisa  de  cunho  bibliográfico  que  abrange  doutrina  e
periódicos.

Palavras chave: Ação afirmativa. Teoria da igualdade. Direitos humanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0025
TÍTULO: PODER LOCAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: UM ESTUDO NO BAIRRO DE CIDADE NOVA/
NATAL - RN A CERCA DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO.
ALUNO: OZAIAS ANTONIO BATISTA (063.019.844-63)
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (495.166.717-72)
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38)
CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)

Resumo:

        O presente projeto de pesquisa adota como área a ser estudada o bairro de Cidade Nova, situado na
Zona Oeste da Cidade do  Natal.  Sabe-se que Cidade Nova se formou em detrimento  da expansão  da
Cidade da Esperança, constituindo-se dessa forma como área periférica. A falta de planejamento urbano no
tocante a organização estrutural do bairro de Cidade Nova trouxe consigo uma série de problemas sociais e
de infra-estrutura. A problemática no campo social abarca a questão do índice considerável de violência na
localidade,  e com relação  à infra-estrutura,  percebe-se uma carência dos equipamentos sociais: escola,
hospital, posto policial. Daí adota-se como principal objetivo compreender a percepção dos moradores da
localidade sobre as políticas públicas, em especial as políticas de saneamento, pois desta forma tornar-se-á
perceptível a noção  que os  moradores  detêm sobre a atuação  estatal,  assim como  será viável elencar
algumas peculiaridades sociais e culturais pertinentes a vida na localidade. Para tanto será utilizado como
ferramenta metodológica o grupo focal, porque dessa forma facilita captar a opinião dos residentes sobre a
temática proposta. As reflexões teóricas de CALDEIRA (1984), ZALUAR (2000) e SEN (1999) contribuirão
para erigir melhores desdobramentos para a pesquisa.

Palavras chave: Urbanização; Cidade Nova; Políticas de Saneamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0031
TÍTULO: VIAGEM À ESPARTA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O COTIDIANO NA LACÔNIA
ATRAVÉS DA ÓPTICA DE XENOFONTE.
ALUNO: CLEYTON TAVARES DA SILVEIRA SILVA (061.712.884-70)
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES (121.898.508-94)

Resumo:

        De  acordo  com chamada  Nova História  francesa  o  cotidiano  como  fonte  é  lugar  privilegiado  à
pesquisa histórica,  constitui-se como um referencial contrário  ao que seria a grande história,  a história
política centrada na figura de grandes homens. A partir da discussão do papel do indivíduo nas sociedades
Antigas pretendemos analisar, inicialmente, como se constitui o cotidiano na Lacônia Clássica a partir das
obras A República dos Lacedemônios, Agesilau e Helênicas do grego Xenofonte. Optamos pela escolha do
referido  historiador  grego,  já  que  este  vivera  em Esparta  durante  a  época  Clássica,  período  em  que
estrutura  políade  grega  estava  totalmente  consolidada,  por  fim,  observar  como  os  temas:  Esparta  e
Xenofonte  são  tratados  pela  historiografia  brasileira  contemporânea,  basicamente  através  das  revistas
acadêmicas Classica, ligada à SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, e da Phôinix, vinculada ao
LHIA, Laboratório de História Antiga da UFRJ.

Palavras chave: Cotidiano, Esparta e Xenofonte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0033
TÍTULO: A ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS E A LUTA POR DIREITOS NO RIO GRANDE DO
NORTE
ALUNO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (014.401.834-90)
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (296.983.244-53)
CO-AUTOR: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (052.081.764-83)
CO-AUTOR: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (067.017.374-63)

Resumo:

        O  presente  trabalho  é  resultado  das  pesquisas  realizadas  pelo  grupo  de  pesquisa  intitulado  “A
associação dos anistiados e a luta por direitos no Rio Grande do Norte”, vinculado à PROPESQ e tendo
como membros Aliny Dayany, Aline Cristina, Rafael Oliveira e a professora Maria da Conceição Fraga.
Este tem por objetivos estudar o processo no qual ocorreu a anistia no Brasil, investigar a trajetória política
desses  atores  políticos  após  a  promulgação  da  Lei  de  Anistia  de  1979,  além  de  analisar  o  papel
desempenhado pela Associação dos Anistiados no Rio Grande do Norte e sua importância para a formação
de um grupo que se identifica como anistiados. Todavia, neste trabalho mostraremos os resultados de um
ano de pesquisa. Para tanto se fez necessário o uso de alguns autores que nos auxiliam como referencial
teórico como Maurice Halbwachs, que diferencia a Memória Coletiva da Memória Individual; Jacques Le
Goff, que desenvolve o conceito de História, Memória e Documento/Monumento; Peter Burke, que versa
sobre a questão do Micro e Macro Poder; José D’Assunção Barros, com o seu conceito de Nova História
Política; Hannah  Arendt,  com sua idéia  de  Ação  Política  e  a  diferenciação  entre  regime autoritário  e
totalitário; Michael Pollak, que versa sobre a memória traumática e subterrânea; Éclea Bosi,  que trata a
respeito da memória de velhos; Walter Benjamin, que diferencia o narrador em dois tipos: o camponês e o
marinheiro; Pierre Nora, que escreverá sobre a questão da memória e história.

Palavras chave: Anistia, processo de abertura política, anistiados, memória.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0035
TÍTULO: CONVERGÊNCIA DE RENDA PER CAPITA ENTRE OS MUNICÍPIOS NORDESTINOS:
UMA ANÁLISE ROBUSTA.
ALUNO: CLEITON ROBERTO DA FONSECA SILVA (067.538.644-66)
ORIENTADOR: ERIK ALENCAR DE FIGUEIREDO (032.952.584-06)

Resumo:

        Neste  trabalho  foram  comparados  os  vários  métodos  de  inferência  referentes  à  hipótese  de
convergência de renda per capita usando como base os dados dos municípios nordestinos para o período
de 1970 a 1996. Demonstrou-se que, embora a análise quantílica linear resolva a maior parte dos problemas
inerentes às regressões via mínimos quadrados ordinários, não consegue captar o processo de divergência
entre as  curvas quantílicas  que caracteriza a formação  de clubes de convergência.  Nesse sentido,  esse
estudo  utiliza  as  regressões  quantílicas  não-paramétricas,  conforme  proposto  por  Laurini  (2007).
Concluiu-se que o período em análise é caracterizado pela formação de clubes de convergência entre os
municípios nordestinos.

Palavras chave: Municípios nordestinos; convergência de renda; regressão quantílica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0036
TÍTULO: A DESCONSTRUÇÃO DO PROGRESSO, CONSTRUÇÃO DE UM SUJEITO: UMA
INVESTIGAÇÃO DO PENSAMENTO CONSERVADOR NA OBRA DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO
(1898-1986)
ALUNO: FELIPE SOUZA LEAO DE OLIVEIRA (009.162.024-45)
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53)

Resumo:

        Este  trabalho  tem  como  objetivo  estudar  as  práticas  discursivas  e  as  idéias  do  pensador  norte-
riograndense Luís da Câmara Cascudo enquanto construtor e mantenedor de um conjunto de discursos
supostamente  “conservadores”  em  seus  escritos.  Procuramos  desenvolver  uma  análise  histórica,
construindo um inventário das condições espaciais, temporais e, especialmente, textuais, que permitiram a
emergência  destas  práticas  discursivas;  para  isso,  utilizamos  com  fonte  artigos  de  jornal  e  livros
autobiográficos escritos por ele. A partir das obras de Michel Foucault, buscamos estudar os enunciados
que serviram de ponto central para se compreender os discursos aí observados. Inserido em uma rede de
micro-poderes que davam forma a sua época e sua vida, Câmara Cascudo constituía suas idéias sempre
tendo em vista as estruturas intelectuais de seu tempo, a episteme que servia de base e, ao mesmo tempo,
fortalecia os rumos dos discursos produzidos por seus contemporâneos: por exemplo, a idéia segundo a
qual a sociedade sempre possuía uma clara hierarquia constantemente ameaçada pelo “progresso”.

Palavras chave: Política, Cultura, Monarquia

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0040
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA DA SUBJETIVIDADE JUVENIL EM NATAL
ALUNO: GUSTAVO LEITE SOBRAL (012.870.064-50)
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (297.031.074-00)
CO-AUTOR: ANA CARMEM DO NASCIMENTO SILVA (072.721.824-74)

Resumo:

        A pesquisa “Imagens de Presença e de Ausência –  Sentidos Midiáticos da Subjetividade Juvenil”
propôs, nesta etapa, a transcrição e descrição do material coletado nos jornais locais Tribuna do Norte e
Diário  de  Natal.  A  partir  dessa  descrição  pretende-se  visualizar  de  que  forma  os  jovens  natalenses
aparecem, são representados nessa mídia, e como tais jornais são atravessados em quase todas suas seções
temáticas por assuntos que envolvem o universo dos jovens urbanos.

Palavras chave: Mídia; jovem; consumo cultural; corpo; subjetividade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0041
TÍTULO: CINEMA E CULTURA CONTEMPORÂNEA: LINGUAGEM E PRÁTICAS PÓS-MODERNAS
ALUNO: VANESSA KALINDRA LABRE DE OLIVEIRA (076.318.494-20)
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53)

Resumo:

        Este trabalho é fruto de pesquisa sobre o cinema dito pós-moderno refletindo de maneira articulada
sobre as transformações pelas quais o cinema tem passado com os novos formatos de discursos surgidos
nas últimas décadas, e o contexto da cultura contemporânea no que se refere às formas de representação e
de  espetacularização  do  sujeito.  Tendo  em  vista  que  o  processo  da  indústria  cinematográfica  per  si
permanece o  mesmo -  no que consiste os princípios de produção, distribuição e exibição -  o  trabalho
reflete  sobre  como  o  cinema  mundial  e,  principalmente,  o  brasileiro,  tem  dialogado  com  as  novas
estruturas  sócio-culturais  de  representação,  e  de  que  modo  os  códigos  e  convenções  narrativos  da
linguagem  cinematográfica  vêem  sendo  modificados  a  partir  deste  novo  contexto  global.  Assim,
pretende-se abordar  a relação  entre cultura e cinema e,  através da exemplificação  e análise das novas
problemáticas de centralização da imagem, discutir as intervenções na linguagem do cinema e também sua
capacidade de gerar e ratificar práticas e entendimentos sócio-culturais.

Palavras chave: Cinema, Cultura, Representação, Contemporaneidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0042
TÍTULO: CÂNONE AGONISTES: CARTOGRAFIAS DE IMAGINÁRIOS POÉTICOS I
ALUNO: ROBERTO FRANKSON DA CRUZ MARTINS (049.582.134-90)
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (251.245.014-72)

Resumo:

        Este trabalho explora a pertinência da relação tropológica entre Augusto dos Anjos (1884-1914) e uma
de suas maiores influências (pai-poético), Edgar Allan Poe (1809-1849), abordando, mais especificamente,
a  ligação  entre  o  seu  poema “Alone”  [Sozinho]  (1829)  e  o  poema “Solitário”  (1912)  de  Dos  Anjos.
Pretende-se, através da análise comparativa entre esses poemas, estabelecer um paralelo entre esses dois
poetas,  suas  concepções  estéticas,  imaginário  e  temática.  Como  nas  edições  anteriores  desse  projeto,
utilizamos a metodologia do teórico e crítico literário Harold Bloom (1930- ); o revisionismo dialético e o
mapa de desleitura, que vem apresentando, desde as edições anteriores, resultados satisfatórios para análise
do corpus proposto.

Palavras chave: Harold Bloom, angústia da influência, Augusto dos Anjos, Edgar A. Poe

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0043
TÍTULO: TÓPICOS DISCURSIVOS EM SALA DE AULA DE GRADUAÇÃO
ALUNO: MARCIA REJANE BRILHANTE CAMPELO (084.537.664-01)
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (074.438.464-87)

Resumo:

        O presente trabalho se refere a um estudo que postula descrever, analisar e interpretar como ocorrem
os eventos interativos em sala de aula de graduação, tendo como foco de investigação o tópico discursivo,
noção  que  é  compreendida,  nesse  contexto,  como  os  assuntos  abordados  na  aula  pelos  participantes
(professor e alunos). Do ponto de vista linguístico/discursivo, o tópico obedece a uma organização que o
torna passível de ser estudado - a hierarquia e a linearidade. Para tanto, utilizamos a abordagem qualitativa,
mais  especificamente  a  Etnografia  (André,  1998)  e  o  método  indutivo  interpretativista,  uma vez que,
recorreremos à descrição e análise, procurando compreender a realidade na qual a pesquisa se insere. Para
a  análise  dos  dados  coletados  em  uma  universidade  pública  no  estado  do  Rio  Grande  do  Norte,
subsidiamo-nos nos estudos realizados por Marcuschi (1986, 2008), Castilho (2004), Jubran et. al. (2002),
entre outros pesquisadores. A partir da discussão que realizamos, percebemos que os eventos interativos
apresentam  uma organização  pautada  nos  planos  sequencial  e  hierárquico,  sendo  estes  aspectos  suas
principais propriedades. Nesse sentido, o tópico discursivo é uma unidade passível de investigação haja
vista a função que exerce na organização da modalidade falada da língua e a relevância nas dimensões
linguística e pedagógica da interação em sala de aula.

Palavras chave: Tópico – Interação – Sala de aula

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0044
TÍTULO: IDEAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA EM DUAS
CAPITAIS DO NORDESTE
ALUNO: JOATÃ SOARES COELHO ALVES (089.031.834-44)
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (106.488.444-04)

Resumo:

        Este  estudo  buscou  identificar,  entre  estudantes  de  medicina  das  cidades  de  Natal-RN  e  João
Pessoa-PB, a presença de idéias suicidas e de tentativas de suicídio, e suas possíveis relações com o curso
de  Medicina,  conhecido  por  seu  elevado  grau  de  exigência  e  estresse.  Para  tanto,  foi  utilizado  um
questionário composto de 24 questões, 23 fechadas e uma aberta, com perguntas relacionadas aos hábitos
de vida do participante, ao consumo de drogas e sua freqüência, à presença de idéias suicidas, realização
de tentativas  de suicídio,  quantidade de tentativas  realizadas,  procura por  tratamento  psicológico  e/ou
psiquiátrico, vivência de estados depressivos, e ainda uma ficha de identificação, com informações sobre
idade, sexo, religião, entre outros. Os questionários foram aplicados entre 256 alunos da UFRN, uma vez
que  recursos  financeiros  insuficientes  impediram  a  aplicação  na  Paraíba.  Após  a  pesquisa,  pôde-se
verificar que apenas 0,7% (1 aluno) havia cometido tentativa de suicídio. Entretanto, o estudo verificou
outros achados, como o uso e abuso de álcool pela maioria dos estudantes, inclusive as mulheres; um
número significativo (25%) de alunos que pensam em se matar, além da presença de estados depressivos
entre eles. Através dos resultados, pretende-se traçar estratégias de cuidado à saúde mental desses jovens,
inclusive no que se refere à estruturação curricular dos cursos de medicina, geralmente tão desprovidos de
disciplinas e espaços de acolhimento às angústias dos alunos.

Palavras chave: ideação e tentativa de suicidio; estudantes de medicina;TS no nordeste

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0045
TÍTULO: AS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES NAS LETRAS DO INTELECTUAL TRISTÃO
BARROS COMO IMAGENS DE SI
ALUNO: JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA (064.576.534-13)
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (064.744.624-34)

Resumo:

        O presente trabalho objetiva a leitura da produção literária do intelectual Tristão Barros, de suas letras
divulgadas nos jornais O Porvir e O Galvanopolis e na revista literária Ninho da Letras entre 1920 e 1930,
enquanto  este  esteve  na  cidade  de  Currais  Novos.  Dando  continuação  ao  trabalho  de  pesquisa
anteriormente  desenvolvido  AS  MUITAS  VOZES  DO  INTELECTUAL  TRISTÃO  BARROS  NA
CONFIGURAÇÃO  DE  UM  IDEAL  DE  MODERNIDADE  EM  CURRAIS  NOVOS  (1920-1930)  e
aprofundando  as  análises  nas  leituras  dos  textos  de  Tristão  Barros,  com o  pensamento  a  uma maior
apreciação à multiplicidade de narradores, suas distinções e aproximações. Objetivamos com as análises
apresentar uma leitura dos nomes falsos que o autor utilizou, não só como máscaras, mas como indivíduos
dotados de personalidades distintas. Assim, pretendemos produzir uma leitura que possa defender o caráter
multifacetado da obra deste intelectual,  uno e plural,  arquiteto de um projeto literário em que ocorre a
divisão  de sua personalidade,  corroborando  para uma melhor  adequação  às  vozes  dos  diversos  tipos
humanos que procurou representar em seu fazer enquanto imagens de si.

Palavras chave: Tristão Barros, multiplicidade, narradores, moderno e tradicional

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0049
TÍTULO: DA TAIPA AO TIJOLO: OS INSTITUTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – IAPS – E
A MODERNIZAÇÃO DAS MORADIAS URBANAS EM NATAL
ALUNO: LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA (074.093.054-01)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15)

Resumo:

        Uma série de modificações foi introduzida, ao longo dos séculos XIX e XX, na estrutura física dos
prédios  a  partir  das  intervenções  públicas  urbanas  no  Brasil.  Essas  ações  tiveram,  de  início,  caráter
legislador, visando a higiene e a estética das cidades. Com a implantação da política habitacional dos IAP’s,
a  partir  de  1937,  o  Estado  passou  a  intervir  diretamente  na  provisão  de  imóveis  destinados  aos
trabalhadores,  transformando  esses  órgãos  em  agentes  da  “modernização”  da  moradia.  O  material
empregado na construção constituiu, no ideário das elites, um importante aspecto dessa “modernização”,
figurando nos códigos e posturas. O objetivo deste trabalho é entender o significado dos materiais usados
pelos IAPs no processo de reformulação da habitação em Natal. Para tal, foram analisados os indícios da
configuração da moradia na cidade, aferidos a partir da descrição da casa operária natalense por Mário de
Andrade, de 1929 – que menciona casas populares “cobertas de telha e muitas de tijolo” e dos artigos de
Eloy de Souza sobre habitação no RN, de 1943; que insere a cidade num contexto nacional de renovação e
enfatiza a substituição da taipa pelo tijolo; além dos dados sobre a produção dos IAP’s. Apesar da maioria
das edificações produzidas pelos Institutos em Natal terem sido de tijolos,  seguindo as recomendações
nacionais, o registro de casas de taipa nos bairros operários indica que a modernização conviveu, ao menos
por um período, com as técnicas construtivas autóctones.

Palavras chave: habitação, intervenção estatal, técnica construtiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0057
TÍTULO: TRIBOS URBANAS E JUVENTUDE EM NATAL: DA TRIBO URBANA OTAKU AO
FENÔMENO DO COSPLAY
ALUNO: REBECA ROSEANE NASCIMENTO BRITO (066.170.434-30)
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (056.400.754-49)

Resumo:

        Este relatório visa apresentar os resultados do estudo sobre a tribo urbana denominada Otaku, que
surgiu a partir da influência midiática da cultura pop japonesa, e a sua inserção sobre o “mundo” ocidental,
alcançando destaque na vida dos jovens brasileiros,  sobretudo,  os jovens de Natal,  no  Rio  Grande do
Norte,  relevando  principalmente  uma das  maiores  particularidades  proveniente  dessa  cultura  pop  que
compõe essa tribo urbana, o fenômeno do cosplay. O objetivo é entender a influência que essa cultura pop
exerce sobre os jovens que participam dessa tribo  urbana,  e o  que os leva a se tornarem adeptos do
cosplay.  E sendo  realizada visita  a  um evento  de grande importância para o  grupo,  o  ANIME SUN.
Percebe-se que a cultura pop japonesa tem apelo de consumo à juventude, inclusive em Natal, e, como
seus elementos culturais conduzem para influências diversas, incluindo a prática do cosplay, demonstrando
o poder da cultura pop japonesa.

Palavras chave: Otaku, Cosplay, Cultura pop japonesa, Eventos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0059
TÍTULO: SOCIABILIDADE VIRTUAL NO CAMPO - O CASO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO
POTENGI / RN.
ALUNO: EMERSON HENRIQUE DA SILVA (057.634.854-67)
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (063.117.094-49)

Resumo:

        Nos últimos anos assistimos ao expressivo aumento na quantidade de estabelecimentos denominados
Lan Houses em diversas áreas das cidades e principalmente do campo,  de tal forma que atualmente é
possível que obtenhamos acesso ao ciberespaço a partir de localidades tão remotas que sequer dão suporte
de acesso a serviços de telefonia móvel. Esse incremento na quantidade de tais estabelecimentos pode ser
constatado como parte de um movimento que é impulsionado pelo processo de globalização da sociedade
contemporânea, o qual torna praticamente imprescindível a utilização de formas virtuais de interação, com
as  mais  diversas  finalidades,  formas  essas  que  foram  popularizadas  através  do  desenvolvimento  das
tecnologias da informatização. O presente trabalho pretende analisar qual o significado dado pelos usuários
de Lan House na sede do município de São Paulo do Potengi à possibilidade de acesso ao ciberespaço, no
que se refere à perspectiva de melhoria de seu futuro pessoal, baseando-se em suas novas redes de relações
e conhecimentos adquiridos.

Palavras chave: Novas Ruralidades, Cibercultura, Sociabilidade Virtual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0061
TÍTULO: SENTIDOS MIDIÁTICOS DA SUBJETIVIDADE JUVENIL POR MEIO DE IMAGENS
ALUNO: ANA CARMEM DO NASCIMENTO SILVA (072.721.824-74)
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (297.031.074-00)
CO-AUTOR: GUSTAVO LEITE SOBRAL (012.870.064-50)
CO-AUTOR: THIAGO TAVARES DAS NEVES (054.161.814-86)

Resumo:

        A pesquisa “Imagens de Presença e de Ausência – Sentidos Midiáticos da Subjetividade Juvenil” trata
de uma investigação sobre formas e percursos de expressão de imagens fotográficas, discutindo a presença
do  consumo  cultural  no  cotidiano  dos  jovens.  O  consumo  irá  se  destacar  como  um  dos  principais
formadores da subjetividade do jovem urbano que nos faz compreender os efeitos da cultura da mídia. A
interpretação  inicial  foi  guiada  por  técnicas  de  análise  e  interpretação  semióticas,  midiáticas  e
antropológicas.  Optamos  por  uma  aproximação  multimetodológica  e  multidisciplinar  e  pela  análise
qualitativa, que abrange observação etnográfica, análise e interpretação de imagens midiáticas (semiótica,
de discurso e de conteúdo) e a expressão dessas imagens em produções culturais,  atitudes e estilos de
apresentação visual dos jovens urbanos natalenses, empregando as imagens como dados primários.

Palavras chave: Jovem; Imagem fotográfica; Consumo cultural; Subjetividade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0062
TÍTULO: O CINEMA ATRAVÉS DO ESPELHO: TERRITORIALIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO
FEMININO EM BAIXIO DAS BESTAS.
ALUNO: ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA (060.494.754-23)
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53)

Resumo:

        O presente trabalho pretende discutir, através de uma abordagem analítica, como se configuram as
personagens femininas centrais  apresentadas pela narrativa do  filme Baixio  das Bestas (Claúdio  Assis,
2007), quais sejam, Dora e Auxiliadora, respectivamente a prostituta e a submissa, buscando atentar como
dentro do discurso fílmico são construídas e elaboradas estas duas figuras, como padrões de reflexão sobre
a  própria  representação  produzida  pelo  filme.  Neste  sentido,  traçaremos  um  paralelo  inerente  a  esta
questão, que condiz diretamente a condição de recepção do espectador, e o estabelecimento de um certo
jogo  de  afirmações  e  negações  de  identidades  e  papéis  produzidos  pela  representação  da  mulher  na
narrativa aqui enfocada.

Palavras chave: Sexualidade; Cinema; Cultura; Representação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0065
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS AÇÕES DE SAÚDE
MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA
ALUNO: RODRIGO DA SILVA MAIA (055.544.354-08)
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53)

Resumo:

        As Políticas Nacionais de Atenção Básica e de Saúde Mental preconizam a criação da aliança usuário-
cuidador. Ambas tratam dos problemas em nível territorial, prezando pelos vínculos entre sujeitos e seus
espaços de vida e a família como atuantes no cuidado. Trabalham a idéia de co-responsabilidade e noção
ampliada de saúde, algo além da inexistência da doença. Alvo desta investigação, os ACS são atores sociais
importantes nessa articulação. Como objetivo, buscamos conhecer as concepções dos Agentes de Saúde a
respeito do que seriam os casos de saúde mental e a influência em estratégias, dificuldades e praticas de
cuidado,  e outros dados ao longo do processo. Foram realizadas entrevistas orientadas por  um roteiro
semi-estruturado com o grupo de ACS – totalizando 18 entrevistas - a partir destas informações, foram
realizadas capacitações para discutir as problemáticas levantadas durante a primeira fase da pesquisa. As
principais queixas relacionadas à saúde mental relatadas pelos ACSs são: medicamentalização contínua;
comportamentos e sintomas estereotipados; perda da autonomia; problemas de alcoolismo e drogadição,
bem  como  história  clínica  e  diagnóstico  psiquiátrico.  Com  base  nestes  resultados,  aponta-se  grande
potencial para o  desenvolvimento  de ações em Saúde Mental na atenção  básica,  sendo  necessário  um
suporte para tal, visto que, em sua maioria, os ACS não possuem formação neste sentido. Desse modo,
montou-se uma capacitação com temas focais para tal.

Palavras chave: saúde mental, atenção básica, agentes comunitários de saúde

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0077
TÍTULO: UM PIRILAMPO QUE SOBREVOA O PARNASO E ILUMINA O REGIONALISMO
ALUNO: FABRICIO GUTO MACEDO DE SOUZA (056.601.874-80)
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO (341.721.574-91)

Resumo:

        O presente trabalho compreende a leitura da poesia do escritor Antídio de Azevedo, produção literária
esta de alta qualidade que ficou conhecida por seus conterrâneos, pelas características do estilo regionalista,
destacando-se o caráter representativo do local, da raça e dos costumes, e de tudo o que se encaixa no
campo  histórico-geográfico  da  região  onde  esteve  situado,  o  interior  do  Rio  Grande  do  Norte,  mais
especificamente a Região do Seridó. Este intelectual objetivou trazer em forma de poesia os detalhes da
vida humilde e interiorana dos homens e mulheres nordestinos,  seridoenses que sofrem as agruras da
natureza que os circunda, mas que ambientados mostra o amor por sua terra. Esse poeta não esteve sozinho
no Seridó, com ele estava o amigo e poeta Laurentino Bezerra de Parelhas, além de outros da região que
unidos  formavam  um  grupo  de  intelectuais,  leitores  e  produtores  da  realidade,  influenciando  seus
contemporâneos. O poeta teve uma produção literária na década de 30, mas só lança o livro Pirilampos em
1963, com os poemas Pirilampos, Acácia, O Sino, O Centenário da Paróquia, em destaque e esses últimos
também publicados no jornal A Folha de Caicó em 1956. Antídio também revela uma contradição em seus
poemas: o  conteúdo  Moderno  Regionalista,  produzido  numa estética  parnasiana,  além de apegado  ao
classicismo, e declara Bilac como seu companheiro nas formas dos poemas.

Palavras chave: Literatura, Cultura e Poesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0080
TÍTULO: “FONTES DE INFORMAÇÃO PARA AS ENGENHARIAS”.
ALUNO: MANUELLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (010.959.974-83)
ORIENTADOR: ELIANE FERREIRA DA SILVA (753.349.767-87)

Resumo:

        Realiza  estudos  sobre  fontes  de  informação  especializadas  para  pesquisa.  Apresenta  conceitos,
tipologias e características de diferentes fontes. Elege critérios mais adequados para avaliar sites, bem como
fontes  de  informação  em  ambiente  digital  e,  sobretudo,  analisa  a  qualidade  das  fontes  da  área  das
engenharias  que é o  foco  desta pesquisa.  Também fornece subsídios  a uma nova disciplina que será
oferecida  pelo  curso  de  Biblioteconomia,  através  da  elaboração  de  materiais  didáticos  que  poderão
contribuir para o ensino.

Palavras chave: Pesquisa. Fontes de informação. Avaliação de fontes de informação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0081
TÍTULO: COMPETÊNCIAS COGNITIVAS E ATIVIDADE DE CONCEPTUALIZAÇÃO EM UM
CONTEXTO CULTURAL: TRIAGEM DO LIXO DOMÉSTICO NA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES
DO LIXÃO DE CIDADE NOVA – NATAL/RN
ALUNO: RAQUEL RAMOS CAMPOS (014.201.624-11)
ORIENTADOR: JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO (196.539.304-78)

Resumo:

        O presente trabalho  teve como foco  de problematização  a abordagem de competências cognitivas
complexas em ambientes de trabalho. Competência é uma palavra também utilizada no senso comum, e
que serve para designar um ou mais atributos de uma pessoa qualificada para realizar alguma tarefa. Na
psicologia cognitiva,  o  tema tem sido bastante discutido,  e autores como Piaget e Vigotski abordam o
assunto  tendo  em  vista  diferentes  perspectivas.  Tomando  como  base  tais  perspectivas,  pretendeu-se
videografar a atividade de conceptualização associada ao trabalho de “catação” (triagem e classificação) do
lixo doméstico recolhido na cidade de Natal (RN) e tratado por trabalhadores da cooperativa ASCAMAR,
atuando no antigo lixão de Nova Natal,  no  município  de Natal-RN. Os aspectos cognitivos complexos
envolvidos na atividade acima referida foram observados através de registros videográficos de atividade
real de catação, complementada através da aplicação de tarefas formais com o uso dos Blocos de Dienes e
das Cartas de Wisconsin.

Palavras chave: Competências, conceptualização, catação de lixo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0083
TÍTULO: AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO DA EXPANSÃO E
DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO NORTE
(1996-2007)
ALUNO: MÁRCIA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO (011.194.154-70)
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15)

Resumo:

        Resumo O presente trabalho  analisou  a configuração  do  ensino  superior  brasileiro,  evidenciando
como as diretrizes nacionais e internacionais influenciaram a expansão desse nível de ensino no Brasil e no
Rio Grande do Norte, no período de 1996 a 2007. O estudo analisa as políticas de expansão priorizando a
evolução  das Instituições de Ensino Superior,  no  Rio Grande do  Norte,  por  categoria administrativa e
organização  acadêmica.  Para  a  realização  desse  objetivo  foi  realizada  uma  pesquisa  quantitativa  e
qualitativa.  Como  procedimentos  técnicos,  foi  utilizado  a  pesquisa  bibliográfica,  que  possibilitou  o
aprofundamento  desse contexto  nas  últimas  décadas.  Na parte quantitativa,  foram utilizados  os  dados
disponibilizados pelo INEP (série histórica 1996-2007), especificamente no que se refere à evolução das
Instituições de Ensino Superior por categoria administrativa e por organização acadêmica no Brasil e no
Rio Grande do Norte. Os dados permitem afirmar que as Instituições de Ensino Superior apresentaram um
crescimento significativo, principalmente no setor privado, e se caracterizam por uma enorme flexibilização
de suas estruturas e formas, tanto no cenário nacional quanto no Rio grande do Norte. Essa configuração
da educação  superior  está em estreita articulação  com os organismos internacionais,  Banco  Mundial e
UNESCO, que elaboraram nas últimas décadas documentos que possuem recomendações para o ensino
superior na América Latina e nos países em desenvolvimento.

Palavras chave: Ensino Superior; Expansão; Instituições

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0084
TÍTULO: GESTÃO DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA: O CONTEXTO DA ESCOLA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DA GUIA – PARNAMIRIM/RN
ALUNO: PRISCILA ARIANA COSTA DA SILVA (066.668.944-05)
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49)

Resumo:

        O  presente  artigo  faz parte  de  um  estudo  amplo  que  abrange  onze  instituições  de  ensino  dos
municípios  de  Parnamirim  e  Natal/RN,  referente  a  escolas  tidas  de  qualidade,  considerando  aspectos
relevantes da gestão e rendimento escolar. O estudo visa proporcionar subsídios aos sistemas municipais
relacionados às políticas educacionais. Analisa-se o contexto da reforma educacional na década de 1990 e
início  do século  XXI,  em que o  termo qualidade vem sendo bastante discutido em âmbito  do sistema
educacional. A partir de um embasamento teórico considerou-se referências de alguns estudiosos sobre o
tema  e  documentos  governamentais  que  deram  o  suporte  para  a  pesquisa  empírica  –  realização  de
entrevistas com alguns atores escolares, priorizando as dimensões administrativa, pedagógica e financeira.
A Escola Municipal Nossa Senhora Guia – Parnamirim/RN foi selecionada dentre as 11 do projeto por ser
considerada de referência – de qualidade. Apresentou, pois, bons resultados no IDEB, de 2005 e 2007.
Observamos que a escola desenvolve uma gestão democrática parcial, pois há participação dos segmentos
nas reuniões,  porém a maioria das atribuições permanece com a direção.  A descentralização financeira
ocorre com o  Programa Dinheiro  Direto  na escola –  PDDE.  Os resultados  apontam que há um bom
gerenciamento  dos  recursos  e  interação  com  a  comunidade.  Porém,  os  depoimentos  apontam  um
descontentamento sobre a forma de divisão dos recursos recebidos.

Palavras chave: Gestão Democrática; Participação; Qualidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0086
TÍTULO: A GESTÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EMÍLIA RAMOS -
NATAL/RN
ALUNO: ALYSON MOURA CANDIDO (014.814.834-47)
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49)

Resumo:

        O presente artigo apresenta discussões na educação básica fazendo referência a gestão descentralizada
adotada  na  Escola  Municipal  Professora  Emília  Ramos-Natal/  RN.  A  pesquisa  tem  como  enfoque
descentralização  financeira,  cujos  resultados  visam  proporcionar  subsídios  às  diretrizes  político-
educacionais.  O  trabalho  na  escola  objetiva  compreender  a  atuação  do  Conselho  Escolar  e  da  Caixa
Escolar.  Observou-se,  também,  alguns  aspectos:  gestão  e  organização  e  programas  de  cunho
descentralizadores.  A  partir  de  uma  análise  teórica  em  documentos  governamentais  e  de  autores
delimitamos o eixo da gestão e dos recursos financeiros. Realizou-se entrevistas com representantes dos
vários  segmentos  da  escola.  Os  resultados  evidenciam pontos  positivos  quanto  ao  funcionamento  do
Conselho e da Caixa, das parcerias com a comunidade e a participação desses atores na Gestão Escolar.
Conclui-se que na unidade de ensino citada a gestão escolar é parcialmente democrática e ocorre um bom
gerenciamento dos recursos. Porém algumas informações relativas às entrevistas deixam antever o atraso
na  liberação  nos  recursos  dos  seguintes  programas:  Plano  de  Desenvolvimento  da  Escola,  Programa
Dinheiro  Direto  da  Escola,  Recursos  Orçamentários  (recurso  da  prefeitura),  Programa  Nacional  de
Merenda Escolar e Educação de Jovens e Adultos ocasionando interferência na aquisição dos materiais
didáticos e no cronograma das reuniões do Conselho e da Caixa Escolar.

Palavras chave: Conselho Escolar; Descentralização Escolar; Educação Básica

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0090
TÍTULO: NARRATIVAS DO TEMPO, ESCRITURAS DA ALMA: A MEMÓRIA E A POESIA NA
AUTOBIOGRAFIA DE MARIA DE LOURDES XAVIER
ALUNO: JOICY SUELY GALVAO DA COSTA (068.875.334-56)
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00)
CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82)
CO-AUTOR: HYLANA MARESSA DE SOUZA CAMARA (072.683.304-56)

Resumo:

        Este  trabalho  é  fruto  de  reflexões  realizadas  na  pesquisa  “Memórias  do  Brasil:  Itinerários  e
Singularidades da Formação Social, Educativa e Cultural de autores brasileiros”, desenvolvida na Base de
Pesquisa Cultura,  Política e Educação,  do  Departamento  de Ciências  Sociais  da UFRN.  Neste estudo,
pretende-se  avaliar  o  processo  de  construção  de  autobiografias  a  partir  da  poesia.  Nesse  contexto,
encontramos  nas  poesias  de Maria  de Lourdes  Xavier  uma historiografia  de si  e  das  relações  sociais
vivenciadas no passado: uma escritura do tempo e da alma. Na metodologia, utilizamos o procedimento da
Cartografia Simbólica,  conforme assinalado por Boaventura de Sousa Santos,  para analisar o conteúdo
autobiográfico dos versos. No estudo, apresentamos a idéia da poesia enquanto rito de recordação, como
uma arte a serviço da memória, numa espécie de reinvenção-reelaboração constante do passado no fluído
presente de interpretações proporcionadas pelas vivências sociais da autora.

Palavras chave: memória, poesia, autobiografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0091
TÍTULO: MODERNIZAÇÃO E EXCLUSÃO: O CASO DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO VALE
DO ASSÚ
ALUNO: RAIMUNDO RODRIGUES DE FRANCA JUNIOR (055.864.794-43)
ORIENTADOR: FERNANDO BASTOS COSTA (020.823.304-00)

Resumo:

        Este trabalho  tem por  objetivo  identificar  as oportunidades de inserção  da agricultura familiar  na
dinâmica regional da fruticultura, antes e depois da reestruturação produtiva do Vale do Assu/RN. Estudar
as alternativas inovadoras utilizadas pelos agricultores para assegurar a sua produção social no contexto
das  mudanças  do  pólo  fruticultor,  devido  ser  essa  uma região  antes  vista  como  um espaço  no  qual
predominava a cultura de sequeiro  para a subsistência; e após  a reestruturação  produtiva passou-se à
utilização de mão-de-obra familiar, num curto espaço de tempo, ao uso intensivo de alta tecnologia para a
moderna agricultura de grãos e frutas tropicais, diversificando e inovando a organização da produção, com
o modelo de administração empresarial e o uso intensivo do trabalho assalariado.

Palavras chave: Agricultura Familiar; Projeto Baixo-Assú; Marginalização

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0095
TÍTULO: ENSINO DE HISTÓRIA: A PRÁTICA DA LEITURA
ALUNO: PAULA LORENA CAVALCANTE ALBANO (060.679.934-65)
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (258.540.380-72)

Resumo:

        O  presente trabalho  está vinculado  à Base de Pesquisa Epistemologia e ensino  aprendizagem.  O
projeto se baseia na problematização da prática de leitura no ensino de História, visto a sua importância
para este e para a cultura letrada. Tal estudo tem por objetivo refletir sobre o ensino de História e sua
prática em relação à leitura, como também analisar a contribuição desta como construção de significados,
tornando-a atrativa aos alunos da disciplina em questão. Para nortear os nossos estudos tivemos como
referencial o  conceito  empregado por  Roger  Chartier  e outros autores da área.  O desenvolvimento  do
projeto ocorreu através da pesquisa bibliográfica e de campo, durante o estágio curricular II do Curso de
História. Neste período foram desenvolvidas atividades sistematizadas que proporcionaram aos discentes a
prática da leitura de forma significativa e que foram concluídas  com a produção  de um jornal pelos
próprios alunos. Por fim, a pesquisa buscou contribuir  para o ensino e aprendizado da História,  como
também para a Educação em geral.

Palavras chave: educação, Ensino de História, leitura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0096
TÍTULO: ENSINO SUPERIOR: UMA EXIGÊNCIA DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO
ALUNO: LARISSA MARIA DA COSTA FERNANDES (071.967.544-84)
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15)

Resumo:

        A demanda por ensino superior aumenta, continuamente, ano após ano na sociedade contemporânea,
uma  vez  que  o  conhecimento,  com  o  desenvolvimento  das  novas  tecnologias  de  comunicação  e
informação, torna-se principal fonte para o desenvolvimento econômico e social, em âmbito global, de
qualquer  nação.  Nesse contexto,  há uma preocupação  em prol de um desenvolvimento  equitativo  do
ensino superior objetivando uma formação de qualidade. A ampliação do acesso a esse nível de ensino é
fator  para que a nova sociedade,  a do conhecimento,  se desenvolva satisfatoriamente,  já que o  ensino
superior é considerado lócus da produção e disseminação do conhecimento. No entanto, de acordo com os
ideais neoliberais, que propõem um Estado mínimo, a ampliação do acesso às instituições de nível superior
ocorre no setor privado, o que torna esse ensino cada vez mais privatizado e visto como um serviço em
detrimento  de  bem público.  A análise  dos  dados  disponibilizados  pelo  INEP –  Instituto  Nacional  de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – série histórica 1996-2007, junto a documentos e textos
bibliográficos  nos  revelam que o  ensino  superior,  no  Brasil  e  Rio  Grande do  Norte,  encontra-se em
expansão, no entanto,  em sua maior parte em âmbito privado, o  que gera um efeito  não satisfatório à
democratização do acesso.

Palavras chave: Sociedade do conhecimento; Ensino superior; Expansão; Acesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0098
TÍTULO: INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS ESCOLAS DA CIDADE DO
NATAL, RIO GRANDE DO NORTE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
ALUNO: AMANDA SOARES FELISMINO (056.606.384-06)
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (554.356.104-00)

Resumo:

        O conhecimento do perfil do aluno com deficiência é imprescindível para a promoção do ensino de
qualidade e para a reorganização da escola, com vistas a responder às necessidades educacionais desse.
Sendo um processo recente no Brasil e na ausência de estudos acerca do perfil dessa população incluída
nas escolas estaduais de Natal/RN é que surge a pesquisa, que tem como objetivo traçar o perfil dos alunos
com deficiência física incluídos nas escolas estaduais do Natal. O estudo de caráter exploratório envolveu
44 alunos matriculados em 2008. Os resultados foram: 61% são do gênero masculino e 54% possui faixa
etária entre 15 a 24 anos.  A deficiência física por  dano neurológico  totalizou  63% dos casos,  sendo a
paralisia cerebral a mais freqüente, com 32%; 75% são independentes para locomoção e uso de banheiro,
considerando que apenas 25% das escolas possuiam banheiros acessíveis; 41% usavam órteses; 41% dos
alunos estavam realizando tratamento de saúde; 54% estavam matriculados no Ensino Fundamental; 86%
têm freqüência regular à escola. Em relação ao transporte utilizado para ir à escola, 50% deslocam-se sem
auxílio  de carro,  realizando o  trajeto  casa-escola à pé,  7 deles utilizam cadeira de rodas com ajuda de
terceiros. Conclui-se que os alunos com deficiência física estão chegando às escolas estaduais, porém, para
que  possam  ser  considerados  incluídos  é  preciso  que  a  escola  dê  respostas  às  suas  necessidades
educacionais especiais considerando as suas características.

Palavras chave: Alunos com deficiência física; perfil; inclusão escolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0102
TÍTULO: TRABALHANDO A PEDAGOGIA FREINET NA SALA DE AULA
ALUNO: ALEXSANDRA MOURA DA SILVA (009.804.444-38)
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (156.274.624-34)

Resumo:

        Resumo O presente relato Trata-se de uma pesquisa realizada em uma escola pública do nosso estado,
com o objetivo de promover a inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem na rede pública de
ensino. Orientada pela Prof. Dra. Joana D’arc de Souza Dantas, calcada nos princípios freinetianos, cujo
tema  é  “FREINET  E A  EDUCAÇÃO  INCLUSIVA EM CLASSES  REGULARES  DE ENSINO”.  Tal
pesquisa concretizou-se á partir  do contato  com alunos do ensino fundamental de uma escola de rede
pública da cidade de Natal/ R.N, que apesar de estarem matriculados em classes regulares de ensino, os
mesmos  não  estavam  incluídos  na  ação  pedagógica  da  escola.  Para  tanto  A  pesquisa  consiste  na
intervenção  do  fazer  pedagógico  em  uma  sala  regular  de  ensino,  onde  através  de  observações  e
experimentos, desenvolveram-se várias estratégias e técnicas, a fim de atender as necessidades individuais
e  coletivas  facilitando  assim  a  aprendizagem  dos  alunos  para  que  todos,  e  em  particular  os  com
necessidades especiais, tenham acesso a uma educação de qualidade. Desta forma esperamos que o nosso
artigo funcione como um aporte teórico básico aos que iniciam na pedagogia Freinet e um referencial aos
que se aprofundam nesta prática educacional inovadora.  1.Pedagogia Freinet,  2.  Educação inclusiva, 3.
Estratégia.

Palavras chave: 1.Pedagogia Freinet, 2. Educação inclusiva, 3. Estratégia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0104
TÍTULO: ESPACIALIZAÇÃO DO ALBEDO DE SUPERFÍCIE EM PERÍODOS SECOS PARA A BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO TAPEROÁ-PB ATRAVÉS DE IMAGENS DE SATÉLITE LANDSAT-5.
ALUNO: SAVIO SAMRI LUNA PASCHOAL (049.974.474-80)
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30)

Resumo:

        A presente pesquisa teve como objetivo principal calcular os valores de albedo de superfície para a
Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá-PB, NE do Brasil, com base em imagens de satélite Landsat-5, sensor
Thematic mapper. Para o estudo foram utilizadas duas imagens, a primeira imagem é da data de 08/08/1991
e a segunda de 23/09/2008, as duas imagens encontram-se disponíveis para o público no sítio virtual do
INPE,  http://www.dgi.inpe.br/CDSR.  Em linhas gerais,  o  comportamento  do  albedo  de superfície para
ambos os anos é semelhante, com uma maior freqüência de pixels entre os valores 0,15-0,16. Porém, os
valores de albedo para o ano de 2008 sofreram um aumento sutil de pixels para valores acima de 0,25, isso
pode ser está relacionado com processos de desertificação, que, dentre outros aspectos, eleva os valores de
acima.

Palavras chave: Palavras-chave: Bacia do Taperoá, albedo, desertificação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0106
TÍTULO: CAFÉ SÃO LUIZ: UM LUGAR DE MEMÓRIA, CULTURA E POLÍTICA
ALUNO: AUGUSTO BERNARDINO DE MEDEIROS (052.226.874-90)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (739.246.527-91)
CO-AUTOR: ARIANE LILIAM DA SILVA RODRIGUES (060.460.364-96)

Resumo:

        Em Natal,  o Café São Luiz fundado em 1953, participou da história da cidade como um lugar de
sociabilidade para poetas, escritores e leitores que compartilhavam práticas culturais tais como declamação
de versos e venda de livros e como um espaço de discussão de temas políticos revelando-se assim, também
como um lugar de opinião pública natalense. O trabalho Café São Luiz: um Lugar de Memória, Cultura e
Política buscou através da história oral, utilizar como recurso as narrativas de diferentes freqüentadores do
espaço para revelar aspectos desconhecidos sobre a vivência do grupo no lugar e sobre a importância do
Café  São  Luiz  para  a  memória  dos  seus  freqüentadores.  Identificamos  uma  memória  construída
coletivamente que permanece no grupo de freqüentadores através de ligações afetivas entre os sujeitos.
Através  das  narrativas,  os  entrevistados  reconstruíram suas  experiências  individuais  e  as  experiências
compartilhadas coletivamente no lugar, revelando o Café São Luiz como um espaço simbólico para esse
grupo.  Demonstramos,  portanto,  o  Café  São  Luiz  como  um  lugar  de  apoio  a  memória  dos  seus
freqüentadores e compreendemos essa memória coletiva como elemento  constituinte da identidade dos
mesmos.

Palavras chave: CAFÉ SÃO LUIZ-MEMÓRIA-HISTÓRIA ORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0107
TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS NA AGRICULTURA DO
RIO GRANDE DO NORTE: ESTUDOS DE CASO.
ALUNO: IRIS CRISTINA DA SILVA MELO (063.196.384-78)
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO (050.016.504-10)

Resumo:

        Analisa os efeitos do processo de descentralização fiscal,  realizado através de transferências inter-
governamentais,  sobre  as  finanças  públicas  municipais,  constatando  que  os  efeitos  redistributivos  do
federalismo  fiscal  resultam  em  importantes  questões  teóricas  que  ressaltam  a  funcionalidade  que  as
transferências intergovernamentais cumprem no processo  de acumulação e crescimento  econômico  das
regiões menos desenvolvidas economicamente. O teste empírico foi realizado nos municípios deste estado,
tomando como referência o período de 2001-2007. Os indicadores evidenciaram a existência de acentuada
dependência com relação às transferências em todos os municípios, chegando a quase 100% nos micro e
pequenos municípios analisados, ou seja, um baixo grau de sustentabilidade própria nesses municípios.
Por fim, foi verificada a composição das transferências intergovernamentais repassadas aos municípios por
fontes da União e do Estado. Concluiu-se que apesar dos repasses, existe um constante dilema, do esforço
dos grandes municípios em exploração de recursos próprios, aumento crescente dos serviços públicos e
insuficiências orçamentárias e elevação do índice de pobreza, em contrapartida dos pequenos municípios,
que recebem maior parte dos recursos de transferências, no entanto contrariam os esforços de arrecadação
própria e de eficiência econômica.

Palavras chave: Descentralização Fiscal;transferências intergovernamentais;municípios

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0108
TÍTULO: O OLHAR DA SOCIEDADE PARA COM AS IGREJAS
ALUNO: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (010.513.144-02)
ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (946.787.668-04)
CO-AUTOR: BRUNO CESAR FERREIRA DE BARROS CORREIA (068.922.454-04)

Resumo:

        Esta pesquisa tem como campo  temático  os  estudos acerca da religião,  todavia nossa proposição
busca relacioná-la com outra área de suma importância para o conhecimento da realidade social, trata-se
das investigações acerca da violência urbana. Entendemos que o trabalho em interface religião/violência
propicia  ao  pesquisador  um  ângulo  de  visão  único  capaz de  captar  os  fenômenos  religiosos  mais
complexos de nossa atualidade. Nesse sentido, nosso objetivo direciona-se para compreensão da realidade
religiosa  e  social  de  um  bairro  popular  da  grande  Natal/RN,  o  bairro  de  Felipe  Camarão.  Algo
surpreende-nos ali: a maior religiosidade acompanha a maior violência social. Curiosos então por entender
essa  relação,  nos  propomos  ao  presente  estudo  munido  de  um  instrumental  metodológico  por  nós
desenvolvido e intitulado “parcerias cognitivas”. As “parcerias cognitivas” são de fundamental importância
para o desvelamento daquela realidade, mas também e principalmente para uma intervenção mais fecunda
no bairro, no sentido de proporcionar aos seus moradores um arcabouço científico capaz de norteá-los no
encaminhamento  e  solução  de  muitos  de  seus  desafios.  Dessa  forma,  procuramos,  através  de  uma
abordagem epistemológica de orientação dialógica, compreender tal realidade e buscar  cooperar  com a
comunidade no intuito de melhorar uma situação tão adversa.

Palavras chave: Religião e violência, Felipe Camarão, Parcerias cognitivas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0112
TÍTULO: DO DESPRENDIMENTO - UMA VISÃO ORIENTAL SOBRE A MÍSTICA DE MESTRE
ECKHART
ALUNO: AMANDA SAYONARA FERNANDES PRAZERES (060.670.704-21)
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68)

Resumo:

        O trabalho intitulado “Do Desprendimento - Uma visão oriental sobre a mística de Mestre Eckhart”
tem o intuito de expor a perspectiva oriental pela voz do filósofo Nishitani Keiji (1900-1990) da questão do
Desprendimento tratada inicialmente pelo pensador alemão Mestre Eckhart (1260 – 1328). De modo geral,
o que proponho é nos aproximarmos do modo de ver oriental apresentado por esse grande expoente da
renomada Escola de Kyoto. Assim, podemos pensar a deidade como nada absoluto e o desprendimento
como o caminho para assemelharmo-nos a Deus

Palavras chave: Desprendimento; Nada; Deidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0115
TÍTULO: O TRABALHO DE PRODUÇÃO TEXTUAL EM ESCOLAS ACARIENSES POR
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ALUNO: CRISTIANE ALVES DANTAS (068.586.644-08)
ORIENTADOR: ANA MARIA DE OLIVEIRA PAZ (423.776.504-06)
CO-AUTOR: ALINE VITORIA LOPES DOS SANTOS (081.199.844-47)
CO-AUTOR: CLEIDIANE ALVES DANTAS (078.106.764-23)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)

Resumo:

        O trabalho objetiva focalizar a forma como os professores de escolas públicas de nível fundamental e
médio do município de Acari/RN trabalham a produção textual com seus alunos, especificamente no que
diz respeito aos gêneros textuais. Em termos metodológicos, a pesquisa é de abordagem qualitativa do tipo
descritiva,  tendo  como colaboradores dez professores  da educação  básica.  Fez-se revisão  bibliográfica
sobre produção  textual,  gêneros e tipos textuais  e para coleta de dados foram utilizados questionários
compostos por questões abertas. A análise possibilitou verificar que a escrita de textos em sala de aula é
feita, na maioria das vezes, a partir da tipologia clássica (narração, descrição e dissertação), sendo pouco
utilizados os diversos gêneros presentes no contexto social do aluno. Além disso, a distinção entre gêneros
e tipos textuais não é definida adequadamente entre alguns dos professores. Sendo assim, conclui-se que o
modo como os educadores propõem a produção textual aos seus alunos ocorre, em sua maior parte, de
forma limitada, tendo em vista a valorização das sequências tipológicas em detrimento da diversidade dos
gêneros decorrentes da multiplicidade de situações de interação experienciadas pelos discentes dentro e
fora do ambiente escolar.  Essas observações apontam para a necessidade de um maior  aprimoramento
teórico do professor e, consequentemente, para a efetivação de mudanças na maneira como são trabalhadas
as produções de textos nas escolas.

Palavras chave: Produção de texto. Gêneros textuais. Sequências tipológicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0117
TÍTULO: A SUPERAÇÃO DO PARADIGMA METAFÍSICO NA HERMENÊUTICA JURÍDICA
ATRAVÉS DE MARTIN HEIDEGGER E HANS-GEORG GADAMER: O NECESSÁRIO FIM DO
DECISIONISMO JUDICIAL
ALUNO: ELIAS JACOB DE MENEZES NETO (064.658.304-26)
ORIENTADOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA LANZILLO (010.051.344-13)

Resumo:

        A hermenêutica jurídica que vigora no Brasil está presa ao paradigma hermenêutico da metafísica.
Tanto para os mais conservadores, sob o aspecto da metafísica clássica, segundo o texto da lei possui uma
“essência”  que  pode  ser  extraída  da  leitura; quanto  para  os  mais  “ativistas”,  da  corrente  do  “Direito
Alternativo”,  presos  ao  paradigma  metafísico  da  filosofia  da  consciência  que,  apesar  do  forte  apelo
emotivo,  acaba por  criar  o  caos ao  permitir  que cada jurista decida como quiser,  ou  seja,  a partir  da
subjetividade assujeitadora do intérprete. Heidegger e Gadamer mostram que o simples ato de denominar o
ato interpretativo de “procedimento” ou “processo” (algo comum em ambas as posturas) já tem natureza
metafísica, pois tenta dividir o indivisível. Através da reflexão e análise das obras destes autores, é possível
chegar  à conclusão  de que o  caos jurídico  instalado  no  Brasil tem,  como uma de suas  fontes,  a não
superação da metafísica.  O sistema, ao tentar  resolver problemas criados pelo decisionismo metafísico,
acaba por gerar novas “soluções” igualmente presas ao paradigma metafísico. Assim, este trabalho tem
como objetivo demonstrar a fragilidade da presença da metafísica e suas consequências no mundo jurídico.
Conclui-se,  preliminarmente,  que  é  necessária  a  releitura  do  sistema  jurídico,  não  apenas  através  de
mudanças  legais,  mas,  sobretudo,  através  do  pré-questionamento  das  nossas  certezas,  especialmente
quando elas fornecem uma compreensão fácil e agradável da realidade.

Palavras chave: Decisionismo Judicial; Hermenêutica Jurídica; Filosofia do Direito

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0119
TÍTULO: CONSÓRCIO MODULAR: ESTUDO DE CASO SOBRE O NOVO EXEMPLAR DO MODELO
DE PRODUÇÃO
ALUNO: JORGE UELITON DE SOUSA TINOCO (065.214.644-93)
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07)
CO-AUTOR: AGENOR JOSE DE MEDEIROS NETO (062.027.684-36)
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)

Resumo:

        Recentemente as fábricas de automóveis e de outros produtos de produção complexa, têm vindo a
transferir parte das suas imputações para os fornecedores, com o objetivo de garantir maior produtividade
e ganhos e dessa forma para obter vantagens competitivas no mercado. Neste sentido, o presente trabalho
tem por  objetivo  estudar  o  Consórcio  Modular,  que representou  um radical  caso  de transferência de
atribuições, e foi considerado um revolucionário sistema a nível mundial. O da fábrica da Volkswagen
Caminhões e Ônibus em Resende (RJ), inaugurado em 1996, é baseado no Consórcio Modular e em que a
forma como  os  fornecedores  integrados  para  a  montagem em linha.  Neste  artigo  serão  discutidos  os
conceitos básicos do Consórcio Modular e serão feitos breves comentários sobre o caso de Resende.

Palavras chave: Consórcio Modular, parceria, outsourcing, fornecedores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0120
TÍTULO: ESTILOS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ALUNO: THAIZE GOUVEIA CABRAL (011.909.834-27)
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (102.086.235-15)

Resumo:

        Conhecer  o  modo  como  os  alunos  aprendem  permite  ao  professor  programar  situações  de
aprendizagem mais eficazes, que preparem os estudantes para se tornarem profissionais do futuro, para
sobreviver e prosperar em tal contexto dinâmico, para isso é essencial que a educação em contabilidade
desenvolva competências adequadas entre os estudantes. O presente estudo teve como objetivo avaliar os
estilos de aprendizagem dos alunos do curso de graduação em Ciências Contábeis de uma Instituição de
Ensino Superior brasileira, e com estes resultados programar modalidades didáticas mais direcionadas ao
perfil  identificado.  Para  tanto  foi  desenvolvido  um  estudo  a  partir  do  Inventário  de  Estilos  de
Aprendizagem de David A. Kolb, que visa estabelecer o estilo de aprendizagem de estudantes. Além da
pesquisa bibliográfica, foi utilizada a pesquisa-ação por meio da observação do participante e aplicação de
questionários. O questionário foi aplicado nos turnos matutino e noturno no 1° semestre letivo de 2009 e
nas  turmas  do  9°  semestre  dos  alunos  de  um  curso  de  Ciências  Contábeis.  Com  base  nos  dados
pesquisados constatou-se através da amostra que das 04 turmas pesquisadas, todas apresentaram maior
incidência do perfil experimentação ativa, indica uma disposição forte em realizar atividades práticas, e o
perfil menos presente é experiência concreta, para aprender, o indivíduo tem de vivenciar e se envolver em
situações reais.

Palavras chave: Ensino. Aprendizagem. Estilo de Aprendizagem

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0127
TÍTULO: ENTRE A ÉTICA E O OFÍCIO: UMA REFLEXÃO SOBRE A ATUAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE HISTÓRIA NOS MEMORIAIS DE NATAL.
ALUNO: THAISA MARA SILVA DE MENDONCA (055.432.974-32)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20)
CO-AUTOR: KHALIL JOBIM (084.361.304-13)
CO-AUTOR: SAMUEL JORDA DA COSTA CARVALHO (055.991.754-64)

Resumo:

        No final da década de 80, com a crise que havia se abatido nas instituições de pesquisa e Ensino
Superior, os historiadores começam a buscar fora da academia, novos campos de atuação. Nesse sentido, o
campo de consultor emerge como uma área promissora para o profissional de história. Atualmente, há uma
proliferação na construção de Memoriais. Seja para refletir sobre sua atuação na sociedade, nos casos das
instituições públicas, construir uma imagem para a posteridade, ou em relação aos ´´Memoriais privados´´,
consolidar a imagem de personagens que se destacam na sociedade. Baseando-se na nossa experiência de
atuação no Projeto Memorial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e nas visitas a
alguns Memoriais de Natal, pretendemos trazer reflexões que são geradas a partir da atuação do historiador
neste  campo.  A atuação  do  historiador  está  sempre  atrelada  a  um  espaço,  um  lugar  social.  Alguns
questionamentos permeiam esse trabalho: Qual a relação do historiador com estas instituições? Como seu
trabalho  é visto  pelos  seus  membros? Existe uma autonomia plena para o  seu  ofício  nesse contexto?
Reflexões estas que dizem respeito tanto ao exercício da profissão de historiador, quanto a consolidação
deste que se configura em mais um campo de atuação para este profissional.

Palavras chave: Ética, Identidade, Historiador

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0128
TÍTULO: GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: DIFERENCIAL COMPETITIVO NA
ESTRATÉGIA PRODUTIVA DAS ORGANIZAÇÕES
ALUNO: AGENOR JOSE DE MEDEIROS NETO (062.027.684-36)
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07)
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)
CO-AUTOR: JORGE UELITON DE SOUSA TINOCO (065.214.644-93)

Resumo:

        O Sistema de Gestão Ambiental se originou com o desenvolvimento dos sistemas de qualidade; sua
definição  é proposta como a parte de um sistema de gestão  de uma organização  que a utiliza para o
desenvolvimento e a implementação da sua política ambiental e para o gerenciamento dos seus aspectos
ambientais.  Cada vez mais,  a busca pela sustentabilidade ambiental,  é considerada imprescindível para
reveter  os  impactos  ambientais  associados à urbanização.  Para tal,  utilizou-se de fontes  bibliográficas,
documentais  e explanações práticas concebidas nas fontes pesquisadas,  sobre a importância da Gestão
Ambiental para o posicionamento estratégico empresarial frente às forças do mercado, consumidores e
instituições  competentes  de  regulamentação  e  normalização.  Também  será  abordada,  a  avaliação  da
sustentabilidade ambiental nas empresas, a partir da identificação das principais questões relacionadas à
implantação de um SGA como diferencial competitivo e fator estratégico produtivo. Conclui-se que as
condições de sustentabilidade são evidenciadas a partir da aplicação da metodologia da pegada ecológica e
indicadores  de  sustentabilidade  ambiental,  no  contexto  das  questões  ambientais,  cujos  resultados,
verificados  a  partir  de  práticas  locais,  pretendem  nortear  o  início  das  discussões  em  relação  ao
planejamento  do  desenvolvimento  produtivo  sustentável e  do  uso  de sistemas  gestão  ambientais  para
melhorias em processos.

Palavras chave: Gestão Ambiental, ISO 14000, Estratégia Competitiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0129
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO LÍDER NA GESTÃO DE PESSOAS
ALUNO: AMANDA GALDINO TAVARES (073.763.634-32)
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07)
CO-AUTOR: ANA RAQUEL MEDEIROS CABRAL (076.175.324-90)
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)
CO-AUTOR: SARAH PRISCILLA DE LIMA SILVA (061.117.354-97)

Resumo:

        Atualmente, os gestores de pessoas estão constantemente sendo desafiados a exercer a sua liderança.
O contexto dessa gestão é representado pela grande interdependência das organizações e das pessoas, onde
as organizações estão ampliando seu conceito de parceria incluindo nele seus funcionários. Dessa forma, as
pessoas deixam de ser consideradas recursos humanos para serem tratadas como parceiros, sendo capazes
de conduzir as organizações à excelência e ao sucesso. O objetivo deste trabalho é procurar compreender a
influência do líder na Gestão de Pessoas, bem como os papéis que ele desenvolve. Dessa forma, serão
abordados vários assuntos ligados à liderança, como as abordagens acerca da liderança, as características
pessoais do líder, os tipos de liderados e as bases da autoridade da liderança. Sabendo que o estudo da
liderança está muito ligado à necessidade de entender como os líderes influenciam os seus seguidores,
conclui-se que os gerentes devem aprimorar  suas habilidades de liderança,  a fim de se tornarem mais
eficazes  nas  tarefas  que envolvem a direção  de pessoas.  Essa tendência está provocando  uma grande
transformação nas tarefas dos gerentes, pois estes passam a utilizar muito mais as habilidades de liderança
do que os poderes de chefia e o líder desenvolve vários papéis dentro dessa gestão, com a finalidade de
atingir objetivos comuns através da conciliação entre seus interesses e os interesses de seus seguidores.

Palavras chave: Gestão de Pessoas; líder; eficácia; grupo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0130
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA AS ORGANIZAÇÕES E
GESTORES
ALUNO: SARAH PRISCILLA DE LIMA SILVA (061.117.354-97)
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07)
CO-AUTOR: AMANDA GALDINO TAVARES (073.763.634-32)
CO-AUTOR: ANA RAQUEL MEDEIROS CABRAL (076.175.324-90)
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)

Resumo:

        O  objetivo  deste  trabalho  é  procurar  compreender  a  influência  da  cultura  organizacional  nas
organizações e na vida das pessoas, bem como o entendimento da presença do ‘jeitinho brasileiro’ nas
organizações brasileiras, das tipologias comparativas de culturas, da influência da cultura organizacional no
comportamento dos indivíduos e dos efeitos positivos e negativos de sua presença ou ausência. A cultura
das  organizações  determina  quão  duramente,  ou  felizmente  seus  empregados  trabalham,  quem obterá
créditos pelo o que, e quanto a excelência é recompensada. Portanto, a longo prazo, a cultura também
acabará por influenciar e determinar se a organização sobreviverá. Dessa forma, serão comentados vários
assuntos abordando a cultura organizacional, a cultura brasileira, a tipologia e os estereótipos culturais,
para que o tema desse artigo seja desenvolvido e entendido da melhor maneira possível.

Palavras chave: Cultura Organizacional; cultura; influência; aspectos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0132
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: ESTUDO DE CASO NO
DETRAN-RN
ALUNO: ANA RAQUEL MEDEIROS CABRAL (076.175.324-90)
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07)
CO-AUTOR: AMANDA GALDINO TAVARES (073.763.634-32)
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)
CO-AUTOR: SARAH PRISCILLA DE LIMA SILVA (061.117.354-97)

Resumo:

        No âmbito atual, as organizações têm percebido que a fidelização dos clientes não está apenas no bom
atendimento  e  nem  pelo  simples  fato  do  oferecimento  de  produtos  de  boa  qualidade.  O  Customer
Relationship Management, ou CRM, engloba uma série de processos desenhados para melhorar o grau de
satisfação dos consumidores, ou seja, o atendimento das reais expectativas do consumidor. Essa gestão
moderna  de  relacionamento  com  o  cliente  é  muito  mais  do  que  atender  anseios  e  perspectivas,  na
realidade,  é  uma  filosofia  administrativa  que  se  preocupa  em  captar  e  prever  as  necessidades  mais
intrínsecas do cliente e interligá-las com o potencial da empresa. O presente trabalho apresenta um estudo
de caso no Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), responsável pelo
gerenciamento  dos aspectos relativos a circulação  de pessoas por  veículos automotores terrestres,  bem
como  do  registro  destes,  excessivo  número  de  processos  e  volume de  papel; dificuldades  do  acesso
universal aos serviços. Conclui-se que o Detran-RN investiu firmemente em estratégias que propiciassem
melhorias  nas  atividades  realizadas,  no  atendimento  aos  usuários  e  nos  métodos  empregados  para  a
solução de problemas. E após a implementação dessas medidas a administração do órgão tem procurado
desenvolver instrumentos que potencializem a solução de problemas em qualquer local do país.

Palavras chave: Cliente; Detran-RN; Tecnologia da Informação; CRM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0133
TÍTULO: APOIO À IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM
NEUROPSICOLOGIA - LAPEN
ALUNO: EDIANA ROSSELLY DE OLIVEIRA GOMES (056.877.234-20)
ORIENTADOR: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES LORESTO (712.230.104-49)

Resumo:

        O presente projeto  de pesquisa tem como proposta fundamental a implantação do Laboratório de
Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN), vinculado ao Departamento de Psicologia da UFRN. A
finalidade  do  LAPEN  é  desenvolver  pesquisas  e  prestar  serviços  à  população  no  âmbito  da
Neuropsicologia. Esta área investiga as relações entre organização e funcionamento do sistema nervoso
central e  as  funções  psicológicas  superiores,  em condições  normais  ou  patológicas.  O  LAPEN agrega
discentes da graduação e da pós-graduação em Psicologia, bem como docentes e pesquisadores da UFRN e
de outras IES. Estes realizam estudos acerca do neurodesenvolvimento e da aprendizagem em parceria com
outras instituições de pesquisa, extensão e serviços de saúde e educação. Atualmente, estão em andamento
as seguintes pesquisas: Padronização e Normatização do Teste de Atenção por Cancelamento; Investigação
neuropsicológica de crianças com tumores de fossa posterior; Avaliação neuropsicológica de crianças com
Diabetes  Mellitus  tipo  I; Efeitos  neurocognitivos  em  crianças  diagnosticadas  com  Leucemia  Linfóide
Aguda; investigação  da Memória Autobiográfica em idosos com Demência de Alzheimer,  e; Avaliação
neuropsicológica de crianças com altas habilidades/superdotação. A implantação do LAPEN viabiliza uma
prática  crescente  de  transmissão  de  conhecimentos  entre  a  sociedade  e  a  universidade,  oferecendo
contribuições importantes à medida que atua na avaliação, diagnóstico e reabilitação neuropsicológica.

Palavras chave: Avaliação neuropsicológica; funções cognitivas; saúde; aprendizagem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0134
TÍTULO: CONECTORES COORDENATIVOS NA CONVERSAÇÃO COTIDIANA: UMA QUESTÃO
DE MARCAÇÃO LINGÜÍSTICA?
ALUNO: LARALIS NUNES DE SOUSA (349.722.638-65)
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (746.924.020-91)

Resumo:

        Objetivando mensurar os efeitos do principio cognitivo-comunicativo da marcação lingüística sobre
os  padrões  comportamentais  dos  conectores  coordenativos  E,  AÍ  e  ENTÃO  nos  níveis  de  análise
semântico-pragmático,  morfossintático  e  entoacional  avaliamos,  segundo  pressupostos  da  teoria
funcionalista de vertente norte-americana, dados recolhidos de cinco conversações cotidianas produzidas
por sujeitos nascidos e residentes em Natal (RN), todas integrantes do Banco Conversacional de Natal.
Esses dados foram codificados conforme oito grupos de fatores controlados e posteriormente lançados no
pacote estatístico VARBRUL para cálculo de freqüências e percentuais. Apesar de ter mostrado algumas
correspondências entre os resultados e as hipóteses levantadas anteriormente à pesquisa,  a análise dos
dados revelou que os usos dos conectores E, AÍ e ENTÃO na conversação cotidiana têm se distanciado
daquilo que se esperava pelo princípio da marcação lingüística.

Palavras chave: conectores; conversação; marcação lingüística.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0139
TÍTULO: PERFIL DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL EM PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA
ALUNO: RAFAEL LUIZ MARQUES ARY (010.466.504-16)
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20)
CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (013.595.774-59)
CO-AUTOR: JOSÉ ADRIANO GONÇALVES SARMENTO (089.211.964-04)

Resumo:

        Os problemas causados pelo uso abusivo do álcool são diversos e de grandes proporções. Os efeitos
são devastadores para o usuário, para a família e para a sociedade em geral. O alcoolismo é diagnosticado a
partir  das seguintes manifestações: vontade extrema de beber,  presença de sintomas de abstinência ao
cessar o consumo, troca de atividades prazerosas em favor do uso do álcool, falta de controle com relação
à ingestão da bebida, evidência de tolerância com relação ao seu consumo e abuso da substância mesmo
sabendo  dos  prejuízos  que  podem  trazer  à  saúde.  Esta  pesquisa  pretende  averiguar  o  perfil  sócio-
demográfico  e  a  qualidade  de  vida  de  indivíduos  que  passam  por  um  programa  de  tratamento  da
dependência alcoólica, assim como analisar a influência do tratamento ou ausência desta nas crenças e nos
comportamentos  relacionados  ao  uso  excessivo  da substância por  parte desses  sujeitos.  O  número  de
indivíduos  abordados  foi  29,  todos  participantes  do  programa de tratamento  no  CAPS ad.  Leste,  em
Natal-RN. Os instrumentos usados na coleta de dados foram: um questionário que aborda aspectos sócio-
demográficos, o Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool (IEPA) e um questionário
WHOQOL-Abreviado.  Os  resultados  mostram  que  pacientes  em  atendimento  por  3  ou  mais  meses
apresentam  escores  menores  nos  tópicos  relacionados  às  interações  sociais  de  toda  natureza  quando
comparados aos que estão no começo do tratamento.

Palavras chave: Alcoolismo, Tratamento, Comportamento, Crenças

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0141
TÍTULO: CONECTORES COORDENATIVOS NA CONVERSAÇÃO COTIDIANA: CONTRIBUIÇÕES
PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO
ALUNO: RAQUEL PEREIRA DE LIMA (063.011.074-38)
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (746.924.020-91)

Resumo:

        Segundo  o  funcionalismo  lingüístico,  analisamos três dos conectores  coordenativos do  português
brasileiro, E, AÍ e ENTÃO, em relação de variação na conversação do cotidiano dos natalenses. Para isso,
analisamos cinco  conversações retiradas  do  Banco  Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA,
2008). Foram obtidos 229 dados. Os dados foram submetidos ao programa VARBRUL, pacote estatístico
que calcula percentuais e freqüências. Tais freqüências e percentuais permitem a construção das tabelas,
com base nas quais verificamos a influência do princípio da especialização sobre o uso dos conectores.
Nossos principais objetivos foram verificar se a distribuição dos conectores em estudo quanto a fatores de
natureza entoacional, morfossintática e semântico-pragmática revela indícios de especializações de uso de
cada um desses conectores para contextos distintos de conversação; contribuir para a descrição e a análise
do  português  falado  na  Região  Nordeste; subsidiar  propostas  de  aplicação  pedagógica  com base  nas
reflexões que serão feitas e nos resultados quantitativos e qualitativos que serão obtidos no decorrer da
análise do comportamento dos conectores E, AÍ e ENTÃO na conversação cotidiana; sugerir, a partir de
leituras  voltadas  à  pesquisa  na  escola,  formas  mais  adequadas  de  ensino  de  conectores/  conjunções
coordenativos na educação básica. Então, após essas análises podemos traçar o perfil de cada conector
estudado.

Palavras chave: Conectores; especialização; funcionalismo; ensino
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TÍTULO: CRIANÇAS SOCIALIZANDO-SE (BAHIA, SÉCULO XVI)
ALUNO: ISAAC TERCIANO MENDONCA FERREIRA (069.399.864-48)
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (057.488.954-04)

Resumo:

        No ano de 1550, um ano após a chegada dos padres da Companhia de Jesus e do Governador-Geral
Tomé de Souza à Bahia (1549), o padre Manuel da Nóbrega (Superior da Missão no Brasil) mandou vir os
meninos órfãos da Casa de Lisboa para fazer parte da Confraria de Meninos da terra. A partir de uma carta
dos meninos órfãos portugueses para os padres de Portugal, datada de 1552, o trabalho de conformidade
com o entendimento de práticas culturais de José D’Assunção Barros (2005), descreve as sociabilidades
educativas das crianças índias da Bahia e também daqueles meninos órfãos. As sociabilidades educativas
dirigidas pelos jesuítas para aquelas crianças envolviam as festas dos meninos, dentre muitas outras. Nas
festas  dos  meninos  do  ano  de 1552,  todas  elas  dançaram e cantaram suas  músicas,  além de tocarem
instrumentos musicais como taqueras e maracás. Tais sociabilidades educativas promoviam a produção de
práticas culturais que caracterizavam a vida em comunidade, a exemplo de atitudes de confraternizações e
de escrever cartas.

Palavras chave: Confrarias de meninos. Festas de meninos. Bahia. Século XVI.
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CO-AUTOR: JANIELLE GOMES FREIRE (104.288.787-09)

Resumo:

        Atualmente, o ato de educar tem como objetivo formar cidadãos capazes de atuar na sociedade de
forma autônoma. Além disso, os conteúdos trabalhados em sala de aula estão ganhando “utilidade” a partir
do momento em que relações são estabelecidas com as experiências cotidianas dos alunos. No entanto,
quando  se  refere  a  uma  criança  com  autismo,  inserida  numa  escola  regular,  tais  preceitos  parecem
desaparecer  e os  conhecimentos  impostos  por  uma estrutura curricular  “normal” ganham importância.
Diante disso, torna-se necessário uma adaptação curricular a partir do desenvolvimento de um Currículo
Funcional Natural (CFN). O presente estudo teve por objetivo avaliar o desempenho educacional e social
de um aluno com autismo de nove anos a partir do desenvolvimento do CFN. Diante disso, buscou-se
investigar: a) as contribuições do CFN no desenvolvimento das habilidades acadêmica funcional e social
do aluno; b) as contribuições do CFN no processo de ensino-aprendizagem; c) a importância das atividades
acadêmicas  funcionais  no  desenvolvimento  das  habilidades interpessoais.  O  trabalho  foi desenvolvido
numa escola de ensino regular. Foram observadas e avaliadas as habilidades do aluno nas atividades de
vida diária,  prática e acadêmicas  funcionais.  Os  resultados  preliminares  deste trabalho  indicam que o
participante vem desenvolvendo suas habilidades acadêmicas e interpessoais a partir da generalização do
seu aprendizado. Assim, educa-se o aluno para a vida, exercendo a cidadania.

Palavras chave: Autismo. Currículo. Educação Inclusiva. Adaptação Curricular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0149
TÍTULO: O PROFESSOR LUÍS ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA, E SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA
(1908–1928) KAROLINE LOUISE SILVA DA COSTA – BALCÃO/ CNPQ MARIA ARISNETE
CÂMARA DE MORAIS – CNPQ (ORIENTADORA)
ALUNO: KAROLINE LOUISE SILVA DA COSTA (063.141.534-33)
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00)

Resumo:

        Este trabalho analisa a prática pedagógica do professor Luís Antônio  dos Santos Lima, durante o
período  de 1908 a 1928.  Nesta fase inicial,  realizamos pesquisas  nos  acervos  do  Instituto  Histórico  e
Geográfico do Rio Grande do Norte/ IHGRN, Arquivo Público do Estado/ APE-RN e Biblioteca Central
Zila Mamede/ UFRN. Com base nestas pesquisas, observamos que o professor Luís Antônio dos Santos
Lima formou-se na primeira turma da Escola Normal de Natal,  em 1910 e,  posteriormente,  em 1927,
formou-se em medicina. Exerceu o magistério no Grupo Escolar Augusto Severo e no Atheneu Norte-
Rio-Grandense. Atuou também nas direções da Escola Normal de Natal e da Escola de Farmácia de Natal.
Dada sua relevância como educador, na cidade de Natal existe em sua homenagem referências que retratam
a sua passagem no mundo intelectual. São estas: a Escola Estadual Professor Luis Antônio, no bairro de
Candelária, o Hospital Luís Antônio, também conhecido como Hospital do Câncer situado no bairro de
Dix-Sept Rosado, como também uma rua localizada no bairro do Alecrim. Por meio desta investigação,
evidenciamos as contribuições como sujeito social e educativo deixadas por esse educador na constituição
da sociedade letrada do Estado. Com este estudo pretendemos contribuir para a Historiografia da Educação
Brasileira e, em especial, a Norte-Rio-Grandense.

Palavras chave: Prática Pedagógica – Educação – História.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0150
TÍTULO: A CONCEPTUALIZAÇÃO MARXISTA NO ESTILO DE GRACILIANO RAMOS (01/08/2008
A 31/07/2009)
ALUNO: VALESKA LIMEIRA AZEVEDO GOMES (013.497.874-93)
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (028.795.518-46)

Resumo:

        Esta pesquisa apresenta um estudo dos livros de memórias de Graciliano Ramos, Infância e Memórias
do Cárcere, sob a ótica de elementos que configuram a concepção marxista. Para tanto, pretende mostrar as
considerações sobre ideologia, lutas de classes, alienação e reificação, por meio do enfoque às situações
que envolvem família,  educação  e relações  interpessoais  (a  ideia  da  situação  é  uma das  chaves  para
compreensão  da  obra  graciliânica,  como  aponta  Candido),  visualizados  em  passagens  das  obras  em
questão. Contamos, para a identificação desses elementos, com os dados biográficos construtivos do perfil
literário do autor, esse marcado pelo direcionamento político marxista, e com as leituras de Candido, Bosi,
Garbuglio, Facioli, Carpeaux, dentre outros.

Palavras chave: Graciliano Ramos; Marxismo; Memorialismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0153
TÍTULO: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS APRESENTADAS POR ALGUNS FALANTES ACARIENSES
ALUNO: CLEIDIANE ALVES DANTAS (078.106.764-23)
ORIENTADOR: CELIA MARIA DE MEDEIROS (673.722.444-04)
CO-AUTOR: ALINE VITORIA LOPES DOS SANTOS (081.199.844-47)
CO-AUTOR: CRISTIANE ALVES DANTAS (068.586.644-08)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)

Resumo:

        A pesquisa pretende observar as diferentes variedades linguísticas apresentadas por alguns falantes da
zona rural e urbana da cidade de Acari/RN. A metodologia adotada constitui-se de revisão bibliográfica
sobre linguística juntamente com pesquisa observacional de caráter qualitativo. Observou-se que a forma
de falar de alguns acarienses, tanto da zona rural quanto da zona urbana, varia de acordo com o nível de
escolaridade; a  variação  linguística  também está  ligada  ao  nível  de  conhecimento  de  outros  dialetos,
influenciando na forma como ambos os falantes utilizam a linguagem; o sotaque dos moradores da zona
rural  tem características  tipicamente regionais,  além de termos  peculiares  à  vida do  campo,  que nem
sempre são  conhecidos e utilizados pelos moradores da zona urbana.  Conclui-se,  dessa forma,  que as
diferentes variedades linguísticas de moradores rurais e urbanos de Acari estão geralmente associadas ao
grau de escolarização e a forma de viver nos lugares habitados.

Palavras chave: Variação linguística. Falantes. Dialetos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0155
TÍTULO: CAIO, HOMOAFETIVIDADE, CULTURA POP
ALUNO: RODOLFO LUIZ BRITO TORRES (075.364.314-65)
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (107.660.814-00)

Resumo:

        O projeto  de pesquisa CAIO, HOMOAFETIVIDADE, CULTURA POP concentra-se no estudo da
obra  do  escritor  brasileiro  Caio  Fernando  Abreu  (1948-1996)  e  enfoca  a  leitura  da  tématica  da
homoafetividade e sua relação com o espaço urbano e a cultura pop. O suporte teórico é a Queer Theory e
os estudos culturais.

Palavras chave: Caio Fernando Abreu, Homoafetividade, Queer Theory, AIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0156
TÍTULO: ELEIÇÕES 2008: A DISPUTA ELEITORAL EM NATAL (RN)
ALUNO: CLAUDIA LETICIA ARAUJO DA SILVA (076.484.384-29)
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (074.278.594-72)
CO-AUTOR: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (010.513.144-02)

Resumo:

        O presente trabalho insere-se em uma área investigativa que busca desenvolver análises na linha de
pesquisa “estudos eleitorais e partidos políticos”.  Nesse sentido,  tem-se como principal preocupação  o
confronto  político-eleitoral  ocorrido  em 2008 para a  Prefeitura de Natal  no  Rio  Grande do  Norte.  O
objetivo está em fazer o exame dos resultados eleitorais da disputa por hegemonia política na capital por
parte dos partidos/blocos partidários e forças sociais, identificando as finalidades políticas, a correlação de
forças,  as estratégias políticas e ideológicas,  bem como as políticas de alianças por  eles utilizadas.  Do
pondo de vista metodológico, o estudo segue orientações teóricas e práticas. Observa-se que a análise mais
que substantiva do embate de forças ou do jogo político no seio da sociedade civil reivindica pesquisas
teóricas/bibliográficas expressivas no campo da ciência política, como é o caso das imprescindíveis leituras
e  conceitualizações  gramisciana.  Por  outro  lado,  o  suporte  prático  evidenciado  pelo  arquivamento  de
dados,  pelo  acompanhamento  das  matérias  midiáticas  e  demais  dados  de  órgãos  oficiais  fazem-se  de
fundamental importância para consecução do objetivo proposto. Assim, busca-se analisar o pleito de 2008
no que tange ao confronto municipal das enumeradas forças pelo poder e o destino público da cidade por
mais quatro anos à frente de seu executivo.

Palavras chave: Eleições 2008; Partidos/blocos; Hegemonia política

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0168
TÍTULO: A ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS E A LUTA POR DIREITOS NO RIO GRANDE DO
NORTE
ALUNO: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (052.081.764-83)
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (296.983.244-53)
CO-AUTOR: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (067.017.374-63)
CO-AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (014.401.834-90)

Resumo:

        O projeto de pesquisa “A associação dos anistiados e a luta por direitos no Rio Grande do Norte” se
insere no  grupo  de pesquisa “Memória e Narrativas: espaços  da história,  enquadrando-se na linha de
pesquisa: História Política. Para tanto se trata do estudo da sociedade brasileira recente, sobretudo os anos
do Regime Militar e o processo de reabertura política no Brasil, enfocando a sanção da Lei de Anistia em
1979 como o marco da transição entre estes dois momentos. De 1964 a 1979 o país passou por intensa
repressão  e  por  grandes  manifestações  políticas.  Deste  modo,  buscamos  compreender  os  diversos
movimentos sociais inseridos neste contexto. Além disso, analisamos a trajetória dos anistiados políticos
do Estado do Rio Grande do Norte, sobretudo no que concerne a fundação da Associação dos Anistiados e
sua participação na sociedade potiguar, identificando para isso os respectivos membros e suas impressões
pessoais sobre os acontecimentos políticos inseridos no recorte temporal já mencionado. Não obstante,
trabalhamos com a coleta de relatos orais, os quais são embasados em teóricos que tratam da memória e da
política tais como: Le Goff, Hannah Arendt, José D’Assunção Barros, Peter Burke, Maurice Halbwachs,
Pierre Nora, Walter Benjamin, Eclea Bosi e Michel Pollack. Fizemos uso ainda de fontes documentais e
referenciais bibliográficos que nortearam as discussões e produções do grupo.

Palavras chave: Associação de anistiados, Anistia, Política e Memória.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0169
TÍTULO: A TRÍADE LINGUAGEM, SOCIEDADE E COGNIÇÃO: DAS TEORIAS
VERICONDICIONAIS À VIRADA PRAGMÁTICA
ALUNO: YAN DE LIMA JUSTINO (034.460.884-07)
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00)

Resumo:

        Este projeto aborda questões, autores e propostas teórico-epistemológicas que buscam compreender a
relação entre linguagem e realidade, palavras e coisas, os fatores envolvidos na construção do sentido, o
papel dos jogos de linguagem, dos atos de fala e das estruturas cognitivas nos processos de comunicação.
Esses tópicos são analisados levando-se em consideração um recorte histórico que se inicia com a virada
lingüística  em fins  do  século  XIX até  os  nossos  dias,  com a perspectiva sociocognitiva do  discurso.
Interessa-nos propor uma arqueologia que nos ajude a pensar as condições que levaram diferentes áreas do
conhecimento – e, em particular, a Lingüística – a concluir pela imperativa necessidade de reaproximar
questões que, tradicionalmente, foram tratadas de maneira bem segmentada.

Palavras chave: Lingüística, Pragmática, Construção de Sentidos, Sociocognitivismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0173
TÍTULO: FINANÇAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL: FONTES DE FINANCIAMENTO,
MAGNITUDE E EFEITOS DO GASTO PÚBLICO NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: FELIPE CAMPOS VIANA (065.004.094-50)
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO (050.016.504-10)
CO-AUTOR: BIANCA LILIANE LOER BELLINI (053.026.744-67)

Resumo:

        O objetivo deste projeto é identificar, sistematizar e avaliar em que medida as receitas e os gastos
públicos estão contribuindo para o desenvolvimento local no Rio Grande do Norte. A bibliografia sobre
finanças públicas municipais e desenvolvimento local já é abundante no Brasil. Todavia, ainda existem
poucos estudos sobre esta temática nos municípios do Rio Grande do Norte, em particular no que se refere
aos  efeitos  das  políticas  públicas,  na  sua  maioria,  implementadas  com  recursos  de  transferências
constitucionais, legais e negociadas, e, em menor proporção, com recursos próprios das administrações
municipais.  Para  isto  serão  utilizadas  pesquisas  bibliográficas,  documentais  e  estudos  de  casos,
complementados com entrevistas  a serem realizadas  com gestores  públicos,  funcionários  e pessoas  de
reconhecido saber sobre a realidade dos municípios brasileiros e do Rio Grande do Norte em particular.

Palavras chave: Gasto público; políticas públicas; Trasferências Constitucionais

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0176
TÍTULO: A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA NOS GRUPOS ESCOLARES CITADINOS (RIO GRANDE DO
NORTE, 1908-1910)
ALUNO: VERONICA NOGUEIRA MARQUES (048.035.384-09)
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (057.488.954-04)

Resumo:

        No ano de 1907, a Carta de Lei nº 249, de 22 de novembro, autorizava o governo do Rio Grande do
Norte a reformar a educação escolar primária em moldes da escola graduada, em expansão no Brasil. O
trabalho, metodologicamente orientado pelo entendimento de inovação educacional, de conformidade com
Dermeval  Saviani  (1980),  que  permite  compreender  a  escolarização  como  possibilitando  “nortear”
mudanças societárias, objetiva, portanto, classificar a ordem de edificação dos grupos escolares no período
de 1908 a 1910 e a sua educação preparadora. Nesse período, por decretos de governos, foram edificados o
Grupo Escolar Modelo “Augusto Severo” (Natal, 1908) e os Grupos Escolares “Senador Guerra” (Caicó,
1909), “Thomaz de Araújo” (Acari, 1909), “Antonio Carlos” (Caraúbas, 1909), “Almino Afonso” (Martins,
1909), “Trinta de Setembro” (Mossoró, 1909), “Coronel Mariz” (Serra Negra, 1909), “Barão do Mipibú”
(São José de Mipibú, 1909), “Moreira Brandão” (Goianinha, 1910), “Fabrício Maranhão” (Pedro Velho,
1910),  “Antonio  de  Azevedo”  (Jardim  do  Seridó,  1910),  “Nísia  Floresta”  (Papari,  1910)  e  “Joaquim
Correia”  (Pau  dos  Ferros,  1910).  Nesses  primeiros  grupos  escolares  edificados,  a  educação  escolar
indispensavelmente rigorosa ao desenvolvimento integral da inteligência infantil, havia o mestre de fazer
uso  dos  processos  intuitivos  ou  lições  de  coisas,  a  fim  de  que  as  crianças  se  apoderassem  dos
conhecimentos culturais ensinados através de suas próprias investigações, desde que agradavelmente.

Palavras chave: Rio Grande do Norte. Grupos escolares. Processos intuitivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0177
TÍTULO: REPENSANDO O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O
INTERESSE PARTICULAR
ALUNO: MAYARA DE CARVALHO ARAUJO (065.361.024-60)
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (936.933.204-97)

Resumo:

        O  modelo  francês  de  direito  administrativo,  diferentemente  do  norte-americano,  consagrou  o
princípio  da supremacia do  interesse público  sobre o  interesse privado  como  verdadeiro  requisito  de
existência desse novo ramo jurídico. Portugal,  que adotou o modelo francês,  continua reconhecendo o
princípio mesmo com o ingresso lusitano na União Européia, com a repercussão inevitável da aceitação do
princípio do primado do direito comunitário, confirmado, ainda que desnecessariamente, pelo art. 8º, n.º 4
da Constituição da República Portuguesa. No Brasil prevaleceu a influência francesa no que toca ao dito
princípio que, ao longo do tempo, também foi passando por algumas modificações como a adoção do
sentido de prevalência ao termo supremacia e o fim de uma necessária dicotomia entre interesses públicos
e  privados.  Apesar  das  adaptações  por  que  passou,  autores  como  Humberto  Ávila  vêm  negando
reconhecimento a ele com base, principalmente, no argumento da impossibilidade, diante da teoria dos
princípios,  de  um dito  principio  que  exaure  previamente  a  ponderação  de  interesses.  O  raciocínio  é
coerente,  mas  não  deve  implicar  na  necessária  negação  dos  preceitos  decorrentes  da  supremacia  do
interesse público sobre o particular, que devem permanecer em vigor à medida que forem compatíveis
com  os  fundamentos  constitucionais  e  atenderem  ao  princípio  da  isonomia,  observada  a  evidente
desigualdade da Administração frente ao particular nas mais diferentes situações.

Palavras chave: Interesse público. Supremacia. Isonomia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0178
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E SAÚDE PSÍQUICA DOS PROFISSIOANIS DE SAÚDE: O CONTEXTO
DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
ALUNO: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (875.975.864-34)

Resumo:

        Os profissionais de saúde cada vez mais vêm lidando com condições de trabalho insalubres, com uma
grande demanda, priorizando condutas tecnicistas e prejudicando a sua própria saúde psíquica. Esse estudo
objetiva analisar o nível da saúde psíquica e condições de trabalho dos profissionais de saúde do Hospital
de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O presente trabalho de coorte transversal
contou  com a  participação  de  50 profissionais  de  saúde.  Como  instrumento  esta  sendo  utilizado  um
questionário semi-aberto e o Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG). Do total coletado até o
momento (39 sujeitos) pode-se constatar que 100% são do sexo feminino, com 25 a 35 anos de idade
(68%) e casadas (87%), possuem carga horária, na instituição entre 31 à 40hs semanais (87%), no entanto
87% trabalham também em outros locais. Os profissionais avaliam as condições de trabalho como ruins
(62,%),  insuficientes  para  atender  a  demanda  de  trabalho  (62%),  sentindo-se  pouco  valorizados  pela
instituição  (75%).  Desconhecem  qualquer  tipo  de  programas  que  visem  a  saúde  do  trabalhador  na
instituição (50%). Com relação ao Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG), especificamente entre
os fatores analisados, 61% possuem distúrbio do sono ou apresentaram fatores elevados quanto ao stress
psíquico e somatizações. Os resultados apontam para um alerta para investimentos em ações objetivando
um efeito preventivo e de cuidado à saúde psíquica deste trabalhador.

Palavras chave: Saúde do trabalhador, Stress Psíquico, Humanização,

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0180
TÍTULO: A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A BRINQUEDOTECA NO
CONTEXTO HOSPITALAR.
ALUNO: ANDRESSA MOREIRA HAZBOUN (068.775.374-08)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)

Resumo:

        No contexto da pediatria, o lúdico adquire significância peculiar como estratégia de enfrentamento e
ferramenta essencial para assegurar  a saúde dos pacientes.  O  presente estudo  busca compreender  que
significados  atribuem os  profissionais  de saúde à ludicidade na hospitalização  infanto-juvenil  de dois
hospitais  pediátricos  referência  no  Rio  Grande  do  Norte.  Utiliza-se  como  instrumento  uma entrevista
semi-estruturada. A amostra (n=76) foi caracterizada por: assistentes sociais (6,6%), auxiliares/técnicos de
enfermagem (47,4%), enfermeiros (22,4%), médicos (17,1%) e nutricionistas (6,6%). Desses profissionais
(52,6% do sexo  feminino  e 47,7% do masculino)  a maioria segue a religião  Católica (72%),  55% são
casados e 67% possuem filhos. Percebe-se a importância da brinquedoteca no hospital como espaço capaz
de promover saúde, aspecto evidenciado com relação à necessidade do brincar (17%), da aprendizagem
(12%) e da ressignificação do ambiente hospitalar (11%). As respostas demonstram pouco embasamento e
aprofundamento  quanto  às  possibilidades  funcionais  de  uma brinquedoteca.  Entretanto,  os  resultados
indicam  uma  visão  positiva  da  mesma,  como  algo  vantajoso  e  propiciador  de  uma  atuação
multiprofissional.  Conclui-se que há a necessidade de ampliação do conhecimento do tema, visando o
aproveitamento desse recurso e, possibilitando assim, um atendimento mais adequado e eficaz.

Palavras chave: Brinquedoteca, profissionais de saúde, lúdico, humanização, hospital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0182
TÍTULO: PROJEDATA: BANCO DE INFORMAÇÕES, IMAGENS E PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTOS EM PROJETO DE ARQUITETURA
ALUNO: TALITA FERNANDES DA COSTA FREITAS (836.754.772-15)
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (413.850.394-34)
CO-AUTOR: RAFAELA SANTANA BALBI (060.493.584-60)

Resumo:

        A pesquisa visa consolidar um banco de informações,  imagens e produção de conhecimentos em
projetos  de  arquitetura,  o  PROJEDATA.  O  foco  do  Banco  de  Dados  é  a  produção  acadêmica  de
conhecimentos em Projeto de Arquitetura e objetiva reunir conteúdos, referentes à dimensão tecnológica
(sistemas operacionais e programas usados nas IES pesquisadas), e à dimensão da informação documental
específica do Projeto de Arquitetura (captura, transferência e uso). O PROJEDATA utiliza a ferramenta
D-Space  e  é  fonte  de  dados  para  3  linhas  de  pesquisa  da  Base  Projetar  e  para  consulta  on-line.  A
disponibilidade na rede de internet de concursos públicos de Projeto de Arquitetura realizados no Brasil
aumentou consideravelmente e por isto as informações, no campo da pesquisa, foram coletadas na on-line,
tendo como referência temporal o período de 2002 a 2008. Na 1ª parte da pesquisa foram realizadas buscas
on-line em sites sobre concursos públicos no Brasil, como IABs e os sites ARCOWEB e VITRUVIUS. A
seleção  para o  desenvolvimento  da pesquisa se baseou  na escolha de concursos  que continham mais
informações  on-line.  Estas  informações  foram  inseridas  em  fichas  para  cadastro,  catalogadas  no
PROJEDATA, junto com outros documentos. A atual fase da pesquisa continua a sistematizar informações
de novos concursos, cadastrando-os no site para a contínua alimentação banco e servir como subsídio às
pesquisas do Grupo Projetar e demais pesquisadores da área de Projeto de Arquitetura.

Palavras chave: Banco de Dados. Projeto de Arquitetura. Concursos de Projeto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0187
TÍTULO: ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DESTACADOS POR ALUNOS DE
ADMINISTRAÇÃO
ALUNO: ECIANA LOPES DE OLIVEIRA (079.768.814-50)
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20)
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA (062.102.994-74)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)
CO-AUTOR: RENATA LAISE REIS DE SOUZA (059.891.784-50)

Resumo:

        A pesquisa tem como objetivo perceber a opinião de alunos da disciplina Teoria das Organizações
ofertada ao  curso  de  Administração  da  UFRN sobre aspectos  da Qualidade de  Vida no  Trabalho.  A
metodologia utilizada envolve a revisão bibliográfica sobre Qualidade de Vida no Trabalho, juntamente
com  pesquisa  quantitativa  realizada  com  questionários  de  perguntas  fechadas  com  esses  alunos.
Percebeu-se que dentre os aspectos visados por eles estão à necessidade de reflexão sobre o desempenho
no trabalho, onde mais de 80% considera fundamental, e a necessidade de trabalhar além do rotineiro, mais
de 90% considera uma atitude normal (mas que não é bem vista de acordo com autores de QVT). Esses
resultados estão associados principalmente ao fato de grande parte dos entrevistados serem estagiários e
relevarem esses  aspectos  para poderem se desenvolver  profissionalmente.  Conclui-se,  portanto,  que a
opinião desses alunos da disciplina sobre aspectos de QVT representa a realidade de suas jornadas, visto
que os mais pontuados estão associados ao aprendizado constante e necessidade de mostrar empenho e/ou
apego ao trabalho.

Palavras chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Teoria das Organizações. Estagiários.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0188
TÍTULO: SAÚDE E SOFRIMENTO SOCIAL: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A INSERÇÃO DA
POPULAÇÃO NEGRA NO SUS DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: CLAUDIA JULIETTE DO NASCIMENTO ARAÚJO (075.320.784-26)
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (311.930.484-00)

Resumo:

        A pesquisa maior na qual nos inserimos, orientada para a aprensão do sofrimento social, resultante da
inserção da população negra no SUS do Rio Grande do Norte, foi subdividida para que fosse possível um
melhor  aproveitamento  do  nosso  processo  de  iniciação  científica.  Desse  modo,  além  das  revisões
bibliográficas e demais atividades desenvolvidas pelo restante dos membros da equipe, tivemos o nosso
trabalho  focado  no  levantamento  de dados  nos  municípios  de Macaíba e  São  Gonçalo  do  Amarante.
Tomando como referência empírica os dados resultantes de entrevistas e da aplicação de questionários,
desenvolvemos  a  nossa  análise.  O  suporte  teórico  adveio  das  contribuições  da  sociologia  clássica,
especialmente  Florestan  Fernandes,  dos  trabalhos  de  antropologia  de  Lívio  Sansone  (centrados  na
apreensão  da construção  etnicidade no  Brasil)  e  de  François  Laplantine  (autor  que desenvolveu  uma
sofisticada  antropologia  da  doença).  Os  resultados  da  pesquisa  que  realizamos  apontam  para  uma
invisibilidade social dos negros em Macaíba e São Gonçalo do Amarante e para uma inserção marcada pela
sub-cidadania no SUS. Em que pese essas considerações, a população negra avalia positivamente o SUS,
chegando a fazer a sua defesa, entendendo-o como o “plano de saúde dos pobres”. Essa avaliação, como
era de se esperar, sofre variações razoáveis em relação ao nível de renda e à escolaridade.

Palavras chave: Sofrimento social, saúde, SUS, Macaíba, São Gonçalo do Amarante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0189
TÍTULO: EXTRAFISCALIDADE NO SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO BRASILEIRO.
ALUNO: SOPHIA NOBREGA CAMARA (060.131.384-43)
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (936.933.204-97)

Resumo:

        A extrafiscalidade se traduz como a prerrogativa do Estado de se valer de normas tributárias com o
intuito de estimular ou desestimular comportamentos. O presente estudo tem por escopo a análise de tal
instituto,  especialmente  à  luz do  papel  do  Estado  Hodierno  e  do  Sistema  Constitucional  Brasileiro.
Objetiva-se,  outrossim, tecer elucubrações acerca das normas tributárias indutoras e seu mecanismo de
atuação  na  ordem  econômica.  No  desenvolvimento  do  artigo  são  expostas  as  premissas  relativas  à
extrafiscalidade,  notoriamente em relação  à principiologia da Constituição  Econômica,  destacando-se a
relevância  das  normas  tributárias  indutoras  na  implementação  de cada um dos  seus  princípios.  Neste
mister,  o  trabalho  utiliza doutrina  e  jurisprudência  atuais  concernentes  ao  assunto.  Conclui-se  que as
normas indutoras são ferramentas úteis para a implementação dos objetivos da República Federativa do
Brasil e dos princípios resguardados pela ordem econômica.

Palavras chave: Extrafiscalidade Normas tributárias indutoras Ordem Econômica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0190
TÍTULO: MODELAGEM E PREVISÃO ESPACIAL DOS PREÇOS DE CAMARÃO NO MERCADO
DOMÉSTICO E INTERNACIONAL: UM ESTUDO ECONOMÉTRICO DA COMPETITIVIDADE DA
CADEIA PRODUTIVA DO CAMARÃO POR MEIO DE INOVAÇÃO EM PRODUTO.
ALUNO: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07)

Resumo:

        Nos  últimos  anos,  a  economia  mundial  vem  presenciando  um  intenso  processo  de  globalização
financeira,  produtiva  e  comercial  dos  mercados.  A carcinicultura  hoje  é  uma  importante  alternativa,
economicamente, viável para os países produtores pela sua capacidade de geração de emprego, renda e
divisas. O estudo dos preços do camarão permite que as empresas carcinicultoras mensurem seu nível de
competitividade em relação a concorrência. Esta pesquisa apresenta como aspectos metodológicos a análise
e revisão bibliográfica dos aspectos qualitativos da commodity camarão e as perspectivas quantitativas dos
preços.,  delimitadas  pelos  métodos  de  séries  temporais  com memória  curta  e  de  memória  longa.  Os
resultados Previstos para 2 anos para esta pesquisa são: Estudo sobre a competitividade do Camarão no
âmbito  Internacional  e  Nacional,  um  artigo  científico  sobre  a  transmissão  de  preços  entre  níveis  de
inovação  em  produto  no  mercado  interno  e  em  diferentes  localidades,  um  artigo  científico  sobre  a
viabilidade sob incerteza e riscos para inovação em produto; e finalização do Artigo: “Fatos Estilizados e
Propriedades Estatísticas para a série de tempo de preços e retornos do camarão cinza em uma região do
Brasil: uma aplicação  de Modelos  ARMA com erros GARCH”.  Por  fim,  conclui-se que os  preços do
camarão não se comportam linearmente no espaço e são sensivelmente afetados por variações na política
financeira e pela dinâmica de Mercado.

Palavras chave: Competitividade; Previsão Espacial de Preços; Séries Temporais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0191
TÍTULO: SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA: UMA ANÁLISE SOCIOESPACIAL DA
REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL
ALUNO: EUGENIO RIBEIRO SILVA (058.541.464-52)
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68)

Resumo:

        O rápido processo de urbanização, o qual foi submetido à maioria das cidades brasileiras nas últimas
décadas,  caracteriza-se  principalmente  pela  intensificação  de  problemas  urbanos  em  decorrência  do
acelerado crescimento dos centros urbanos. Dessa forma, a infra-estrutura básica, que já não correspondia
ao  panorama  demográfico,  tornou-se  cada  vez mais  precária,  sobretudo  pela  falta  de  planejamento.
Historicamente é latente a falta de planejamento adequado por parte dos órgãos governamentais no Brasil, e
pela  dimensão  do  território  isto  se  torna ainda mais  difícil.  Por  esse motivo  houve,  em determinado
momento,  a  necessidade  de  se  regionalizar  o  planejamento  e  a  gestão  dos  municípios,  com  a
institucionalização  das  regiões  metropolitanas.  Fruto  dessa realidade,  a  Região  Metropolitana de  Natal
(RMNatal),  surge a partir  da necessidade de planejar,  em parceria,  o  crescimento  dos municípios  que
formam RMNatal, hoje composta por nove municípios. Dado o desafio de resolver os vários problemas
comuns aos municípios, principalmente no que concerne à integralização para universalização dos serviços
de saneamento  básico,  que tanto  implicam na qualidade de vida da população,  pretendemos com este
trabalho, elencar alternativas de solução ou minimização desta realidade, contribuindo com estratégias e
mecanismos a partir de uma gestão integrada entre os municípios.

Palavras chave: Saneamento Básico; Qualidade de vida; Região Metropolitana de Natal

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0195
TÍTULO: UM RESGATE HISTÓRICO- TEÓRICO- METODOLÓGICO DO SERVIÇO SOCIAL EM
NATAL/RN, NO PERÍODO DE 1956-1974.
ALUNO: ANNAMARIA DA SILVA ARAUJO (064.190.934-90)
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (307.164.894-49)

Resumo:

        A  pesquisa,  “Um  resgate  histórico  teórico-metodológico  do  Serviço  Social  em  Natal-RN”,  tem
dedicado  suas  análises  ao  tripé  da  teoria,  metodologia  e  história  que  foi  desenvolvida  no  DESSO
(Departamento de Serviço Social) da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) durante seu
processo  histórico,  sendo  assim,  estas  análises  abrangem  o  período  de  1956 à  1974,  focalizando  os
principais acontecimentos ocorridos no  DESSO. Esta pesquisa é de caráter  exploratório  e documental,
tendo como principal fonte de estudo o Setor de Documentação do DESSO e entrevistas realizadas com
docentes e discentes que foram protagonistas no Departamento em sua respectiva época. Foram realizadas
e transcritas  7 (sete)  entrevistas  semi-estruturadas  e,  estamos no  momento  de análise,  sistematizações,
categorização e organização dos dados coletados. Nas entrevistas realizadas percebe-se a participação dos
professores e alunos do  DESSO, na transformação  do  Serviço  Social e na transformação  histórica do
próprio  país.  Os  (as)  docentes  do  DESSO se fizeram presentes  no  seu  processo  de secularização,  no
processo  de  federalização  da  Escola  (1969)  e  no  período  da  ditadura  militar,  aliando-se  aos  poderes
dominantes ou opondo-se a eles, mas sendo fiéis as suas posturas político-ideológicas. Assim, os dados
analisados mostram a participação de docentes e discentes na construção do Serviço Social, através das
suas entidades representativas e nos momentos de transformação e amadurecimento da profissão.

Palavras chave: Departamento de Serviço Social. História. Teoria. Metodologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0196
TÍTULO: A SUBJETIVIDADE APRESENTADA PELO MESTRE EKHART E A INFLUÊNCIA DE SEUS
ESCRITOS NA FILOSOFIA COMTEMPORÂNEA
ALUNO: PIERRY LIMA DA COSTA (008.230.064-09)
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68)

Resumo:

        Em meados do século  XIII  e início  do século  XIV, a sociedade desta época passa por grandes e
difíceis mudanças. Há crises políticas, governamentais e religiosas acontecendo em toda a Europa; motins
contra o papa, proibições daquilo que era escrito e divulgado, mudanças das pessoas do campo para as
cidades e embates teológicos que, no mais das vezes, só resultava em opressão e angustia para o povo da
época. Mas, como diria Nietzsche, “É sempre nos tempos de grande perigo em que aparecem os filósofos”,
é nesse contexto de grandes dificuldades que nasce um mestre da mística medieval,  Mestre Eckhart de
Hochheim que, com grande coragem para a sua época, pois “queimavam-se os livros e, às vezes os seus
autores”, mostrará outra face do cristianismo com sua teologia que liberta em todos os sentidos, através de
uma experiência radical da pobreza e do desprendimento de si e até do “Deus” sem, contudo, abandonar o
mundo e suas ocupações, mas abandonar as preocupações, superando, na união com o Todo, a separação
entre  sujeito  e  objeto  e  com  isso  influenciar  gerações  de  filósofos,  principalmente  filósofos  da
contemporaneidade tais como Fichte, Shelling, Hegel e, principalmente, Martin Heidegger.

Palavras chave: Desprendimento, O Nada Absoluto, Sujeito e Objeto,Contemporaneidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0197
TÍTULO: TEORIA DE MODELOS E SUAS APLICAÇÕES
ALUNO: SANDERSON MOLICK SILVA (068.085.434-70)
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (109.118.858-03)

Resumo:

        Teoria de modelos é o estudo das interpretações de qualquer linguagem formal ou natural, a partir do
significado  de  estruturas  teóricas.  Ela  se  inicia  com  o  estudo  das  linguagens  formais  e  os  tipos  de
classificação que uma dada linguagem pode fazer. Suas aplicações encontram a filosofia em muitos pontos,
os quais vão desde teorias sobre a conseqüência lógica à semântica de linguagens naturais. O objetivo deste
trabalho será uma apresentação sucinta das aplicações e desdobramentos da teoria de modelos dentro da
filosofia e da matemática.

Palavras chave: metalógica, teoria de modelos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0199
TÍTULO: “PERFIL DAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADAS COM O
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI): RECONSTITUINDO OS
CAMINHOS DA EXPERIÊNCIA DO PETI NA CIDADE DE NATAL/RN”.
ALUNO: MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS (065.844.994-05)
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE SA ROCHA (056.601.814-49)

Resumo:

        Este trabalho é fruto dos primeiros resultados do projeto de Pesquisa “Perfil das Famílias de crianças
e adolescentes beneficiadas com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): Reconstituindo
os caminhos da experiência do PETI na cidade de Natal/RN”. Nele apresentamos um perfil das famílias
atendidas pelo PETI nos núcleos de Cidade Nova e Transpetro, avaliamos os impactos do programa junto
às famílias e relatamos algumas atividades que desenvolvemos nos núcleos com as crianças e adolescentes
atendidos  pelo  programa  durante  a  pesquisa  com  o  fim  de  contribuir  para  a  melhoria  dos  núcleos
pesquisados. Este projeto está vinculado a Base de pesquisa “Seguridade Social, Serviço Social e Relações
de Gênero” do Curso de Serviço Social da UFRN o qual tem como coodenadora a prof. Dra. Márcia Maria
de Sá Rocha.

Palavras chave: Programa Peti, avaliação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0200
TÍTULO: É A PSICOLOGIA NAS POLÍTICAS DE AÇÃO SOCIAL: A ATUAÇÃO NOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL
ALUNO: LIVIA REBOUCAS DA COSTA (069.289.984-74)
ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04)

Resumo:

        Na proteção social brasileira, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) surge como responsável
pelas  ações  assistenciais  para  torná-las  mais  efetivas  e  abrangentes.  Ele  se  divide  na  Proteção  Social
Especial (PSE) e na Proteção Social Básica (PSB), cuja função é prevenir situações de risco nas famílias e
indivíduos, fortalecendo potencialidades das famílias. Na PSB, a unidade base é o Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS), funcionando nele o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), além de
outros  serviços  sócio-assistenciais,  contando  com  psicólogos  e  assistentes  sociais  em  sua  equipe.
Concebendo  a  inserção  do  psicólogo  na  Assistência  Social  como  significativa,  a  presente  pesquisa
objetivou  investigar  a  inserção  do  psicólogo  nos  CRAS  de  Natal/RN,  levantando  quais  as  ações
desenvolvidas, comparando-as às determinações e diretrizes do SUAS, principalmente em aspectos como
territorialização,  vigilância  social  e  articulação  com  a  rede  sócio-assistencial.  Para  tanto,  foram
entrevistados 7 psicólogos dos 5 CRAS de Natal/RN. A partir dos resultados, observou-se a execução das
ações previstas pelo SUAS, contudo, de forma incipiente. No geral, percebeu-se a não apropriação das
normas operacionais do SUAS pelos psicólogos, fragilizando sua atuação enquanto serviço técnico social.
Tais resultados denunciam a necessidade de maior atenção na qualificação dos profissionais, chamando
agências formadoras e Governo Federal à tomada de medidas que colaborem neste sentido.

Palavras chave: CRAS; PSICÓLOGO; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; SUAS; PAIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0201
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE AS FONTES DE AUTO-EFICÁCIA
ALUNO: JOHEDYR ADJYAN CARTAXO DE FREITAS (050.467.464-17)
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (049.717.284-49)

Resumo:

        Buscando as origens do conceito da auto-eficácia,  proposto por Bandura através da Teoria Social
Cognitiva,  encontra-se as fontes que promovem uma alteração desse construto,  que é entendido como
sendo  às  crenças  nas  próprias  capacidades  para  organizar  e  executar  cursos  de  ação  requeridos  para
produzir  dadas  realizações.  Descobrir  como  os  teóricos  descevem  os  elementos  promotores  desta
auto-percepção é relevante por dar possibilidades ao indivíduo de alavancar o conceito de suas próprias
capacidades,  a fim de enfrentar  as tarefas que lhe são propostas.  Através de uma pesquisa qualitativa,
analisou-se trinta e quatro trabalhos acadêmicos que tratam sobre o tema, com o intuito de descobrir o que
os diversos autores, ao longo dos anos, vêm afirmando sobre as fontes de auto-eficácia. Concluiu-se que a
maioria dos escritores ainda se submete ao que foi apontado na literatura base; esse entendimento auxilia
qualquer personagem a tomar ações proativas na busca da auto-eficácia plena.

Palavras chave: Auto-eficácia, fontes, capacidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0202
TÍTULO: PRESERVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO SERVIÇO SOCIAL EM
NATAL/RN
ALUNO: BARBARA KAROLINE DE HOLANDA AZEVEDO SILVA (056.365.934-30)
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (201.036.114-87)

Resumo:

        A pesquisa tem como objetivo norteador preservar a memória histórica do Serviço Social, a partir do
resgate da documentação  histórica do  Serviço  Social,  que encontra-se no  Setor  de Documentação  do
Departamento de Serviço Social.  Trata-se de um levantamento de dados e de uma pesquisa de caráter
exploratório, uma vez que nada existe sistematizado sobre o assunto, no âmbito do Estado do Rio Grande
do Norte (RN). O trabalho tem a seguinte direção: seleção do acervo de valor histórico, digitar e digitalizar
todo  o  material  selecionado,  arquivamento  adequado  do  material,  digitalizar  parte  do  acervo  de
monografias produzidas pela Escola de Serviço Social (posteriormente Departamento de Serviço Social), e
por  fim,  produzir  e publicar  um catálogo das monografias e documentos da Escola de Serviço  Social
disponíveis no Setor de Documentação. Até o  presente momento, parte da seleção do acervo de valor
histórico, bem como a digitação e digitalização desse material já foi concluída, tendo como resultado a
Hemeroteca  de  Serviço  Social,  disponível  no  site  da  Biblioteca  Central  Zila  Mamede.  Atualmente
concluiu-se  a  catalogação  das  monografias  existentes  do  Setor  de  Documentação,  e  trabalha-se  na
produção  dos seus resumos até a década de 1970,  uma vez que a partir  de 1980 os resumos já eram
exigidos como elementos pré-textuais em um trabalho monográfico.

Palavras chave: Preseração, Serviço Social, História

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0207
TÍTULO: PROCESSOS VIRTUAIS COMO FONTE DE PESQUISA.
ALUNO: JOSE DUARTE BARBOSA JUNIOR (055.169.934-58)
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (056.400.754-49)

Resumo:

        O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  inferir  acerca  da  relevância  de  documentos  oficiais,
especialmente  os  digitais  ou  virtuais,  para  a  pesquisa  social.  Pretende  discutir,  especificamente,  as
implicações metodológicas da metamorfose físico-virtual do  processo  judicial.  A institucionalização  do
processo  virtual  é  uma inovação  que está  abarcada dentro  do  paradigma das  novas  tecnologias  e  da
abertura dos estados nacionais a essas inovações. O processo judicial virtual, portanto, é um documento
oficial  criado  com  a  finalidade  de  descomplexificar  o  serviço  jurisdicional  e  que,  por  algumas
características  inerentes  a  estrutura  digital,  é  fonte  renovada  de  dados  representativos  para  pesquisa.
Somente para citar algumas dessas características: a possibilidade de se trabalhar com um fluxo maior de
informações, a utilização de recursos de áudio e vídeo, a estruturação das informações processuais em
banco de dados mais arrojados, dentre outras. A presente discussão é parte dos resultados obtidos em três
anos  de  trabalho  com processos  judiciais  digitais  e  metodologia quantitativa através  do  qual se  pôde
tematizar problemas atuais de cunho sócio-econômico.

Palavras chave: Processo virtual - metodologia de pesquisa - documentos oficiais

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0208
TÍTULO: LEITURAS HISTÓRICAS NO ACERVO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO
RIO GRANDE DO NORTE IHGRN
ALUNO: ARIANE LILIAM DA SILVA RODRIGUES (060.460.364-96)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (739.246.527-91)
CO-AUTOR: AUGUSTO BERNARDINO DE MEDEIROS (052.226.874-90)

Resumo:

        O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) é uma instituição criada em
março  de 1902 para abrigar  o  patrimônio  histórico-documental  do  Estado  e  também responsável por
acolher  em  dimensão  local  o  discurso  fundador  da  historiografia  brasileira.  De  forma  geral,  tem-se
entendido os Institutos Históricos locais como uma continuação direta do chamado levado pelo Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) de constituição da identidade nacional. Com o presente trabalho
procuramos explorar a hipótese de que existem encaminhamentos específicos levados pelo Instituto do Rio
Grande do Norte e que não se restringem à dinâmica desejada pelo Instituto carioca. O exame do acervo
representativo  dos  primeiros  60  anos  do  IHGRN  é  o  material  empírico  com  o  qual  trabalhamos,
colocando-nos na perspectiva de uma História Intelectual. Entendemos que esse objetivo será alcançado
através da análise das escolhas intelectuais que ele apresenta, suas trajetórias de leitura, de pensamento,
escolhas  literárias,  linhas  editorias  adotadas,  seus  diversos  usos,  buscando  compreender  o  universo
intelectual que organizou os saberes históricos dessa instituição de memória.

Palavras chave: IHGRN – Acervo – História Intelectual

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0209
TÍTULO: TRABALHO, RENDA E DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NO RIO GRANDE DO
NORTE
ALUNO: SANDRA PRISCILA ALVES (063.682.924-31)
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72)

Resumo:

        A  presente  pesquisa  “trabalho,  renda  e  desigualdades  socioespaciais  do  Rio  Grande  do  Norte”
assumiu  o  conceito  de  desigualdade  não  pelo  viés  econômico,  mas  na  concepção  de  igualdade  de
oportunidades.  A discussão  dos indicadores de trabalho  e renda foi discutida e embasada nos índices
demográficos, educacionais, relacionados aos rendimentos de trabalho e a renda. A pesquisa analisou as
principais políticas governamentais de qualificação e requalificação implementadas pelo Estado. Pudemos
analisar e concluir que o objetivo dos projetos e programas propostos pelo governo estadual converge
sempre  na  insersão  e  reinserção  dos  trabalhadores  no  mercado  de  trabalho.  Compreendemos  que  as
políticas  atuam apenas como um paliativo,  na medida em que não  atuam na origem do  problema de
procedência educacional. O estudo ainda abordou a enorme desigualdade, principalmente no que se refere
à  composição  feminina  e  masculina  no  mercado  de  trabalho  potiguar.  As  mulheres  mesmo  tendo
apresentando  um  alto  índice  de  conclusão  do  ensino  superior,  ainda  continuam  recebendo  menores
salários. Na composição salarial entre os dois sexos no estado também foi ressaltado um enorme índice de
desigualdade salarial.  Essa desigualdade poderia ser  atenuada se as políticas públicas de qualificação e
requalificação profissional estivessem atreladas a facilidade de acesso e a melhora do sistema educacional.
Assim o hiato salarial seria estreitado e a distribuição mais igualitária de renda se tornaria mais possível.

Palavras chave: Trabalho; renda; desigualdades socioespaciais

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0210
TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO DO JOGO THE SIMS PARA A ADMINISTRAÇÃO
ALUNO: JAMILA RAFAELLY DO AMARAL NOGUEIRA (013.592.984-95)
ORIENTADOR: RAFAELA DA SILVA BEZERRA PENHA (035.216.004-75)
CO-AUTOR: ECIANA LOPES DE OLIVEIRA (079.768.814-50)
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA (062.102.994-74)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)

Resumo:

        O uso de jogos facilita o aprendizado, sendo uma ferramenta utilizada pelas Ciências Administrativas.
Sabendo-se disso, essa pesquisa objetiva verificar a utilização do The Sims na administração do tempo de
seus  jogadores.  A metodologia  utilizada  parte  da  revisão  bibliográfica  sobre  Administração  e  jogos,
finalizando  em uma pesquisa observacional com jogadores,  sendo  dessa forma de caráter  qualitativo.
Verificou-se que embora levando muitas vezes ao vício, o jogo ajuda os seus admiradores a refletirem
sobre a utilização  do  tempo,  visto  que acontece em tempo real,  de forma periódica,  imitando a rotina
doméstica,  profissional.  Dessa forma, a utilização alerta para a necessidade de planejamento  de tarefas
diárias ocasionando um aumento na preocupação em relação a elas no cotidiano de quem joga. Conclui-se,
portanto,  que  a  utilização  do  The  Sims  pode  levar  a  um  melhor  planejamento  do  tempo  de  seus
admiradores  pelo  fato  de  ocasionar  uma  reflexão  sobre  a  realização  de  tarefas  diárias,  facilitando  a
racionalização do tempo.

Palavras chave: The Sims. Tempo. Administração.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0215
TÍTULO: AS CONCEPÇÔES DE MAX WEBER E NOBERTO BOBBIO SOBRE A DEMOCRACIA
ALUNO: LEONARDO GUEDES LINS (072.876.804-67)
ORIENTADOR: GABRIEL EDUARDO VITULLO (001.021.144-63)

Resumo:

        Este trabalho objetiva fazer uma análise comparativa entre as concepções sobre democracia presentes
nos  escritos  de  Max Weber  e  Noberto  Bobbio,  procurando  indentificar  em  quais  pontos  os  autores
convergem  sobre  a  questão  democrática  ou  eventualmente  apresentam  alguma  divergência  em  suas
concepções. Embora a concepção weberiana sobre a democracia não apareça de forma muito explícita em
suas obras ,é possível observarmos algumas semelhanças entre esta concepção e a do cientista político
italiano Noberto  Bobbio,pois ambos compreendem a democracia como um conjunto de procedimentos
institucionais  dentro  de um estado  nacional.  O estudo  dos dois  pensadores também procura levar  em
consideração as características do contexto histórico,político e social em que cada um deles densenvolveu
suas  concepções  e  podermos  dessa  forma  obter  considerações  relevantes  sobre  a  democracia  que
permanecem atuais e que suscitam um proveitoso  debate.  tendo em vista que tanto  Max Weber  como
Noberto  Bobbio  abordaram  a  questão  analizando  em  especial  a  organização  estatal  nos  marcos  do
liberalismo.

Palavras chave: procedimentalismo,democracia,estado

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0217
TÍTULO: O QUE DIZEM OS LICENCIENDOS EM MATEMÁTICA DA UFRN: A REPRESENTAÇÃO
SOCIAL SOBRE O "ENSINAR" E A "MATEMÁTICA".
ALUNO: MARIANA ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA JOVELLANOS (050.662.844-27)
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE (342.528.195-04)

Resumo:

        Este trabalho tem a finalidade de apresentar as nossas aproximações iniciais acerca das representações
sociais que possuem os licenciandos em matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
sobre o  “Ensinar” e  a  “Matemática”.  Embasamos-nos  na Teoria das  Representações  Sociais,  de Serge
Moscovici,  procurando entender como esses licenciandos constroem conhecimentos e comportamentos,
bem como qual a influência que o grupo exercer sobre os sujeitos, nesse contexto. O nosso estudo se
realiza através  da interface entre campo  pedagógico  e os  conhecimentos  específicos.  Aplicamos como
metodologia a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), um procedimento projetivo, que permitiu
que nós tivéssemos a apropriação semântica do contexto simbólico no qual o grupo está inserido. Através
da análise das evocações feitas pelos sujeitos, na Associação Livre, formaram-se os campos semânticos. O
estímulo “Ensinar” se consolida através dos campos: Relação Ensino-aprendizagem; Dimensões afetivas do
ensinar; Atributos necessários ao ser  professor; Elementos presentes no trabalho docente.  E o estímulo
“Matemática”  dos  campos:  Ramos  e  elementos  da  matemática; A matemática  e  o  cotidiano; Atitudes
necessárias ao ensino da matemática; Imbricações associadas ao estudo da matemática. O conhecimento a
respeito dessas representações nos permite esclarecer como está organizada a formação desses licenciandos
e de que forma os dois campos de conhecimentos estão se relacionando.

Palavras chave: Licenciatura em Matemática; Formação; Representações Sociais;

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0222
TÍTULO: POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS NAS PEQUENAS
CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (071.383.664-42)
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72)

Resumo:

        O  relatório  ora apresentado  resulta de uma pesquisa que tem como principal objetivo  estudar  as
pequenas cidades do Rio Grande do Norte a partir das desigualdades socioespaciais. De forma específica,
os resultados aqui apresentados correspondem a uma análise dessas desigualdades, a partir da habitação,
isto  é,  partindo  da  concepção  de  que  as  diferentes  condições  de  moradia  compõem  os  elementos
responsáveis pela afirmação das desigualdades socioespaciais no Rio Grande do Norte. Assim, a questão
da moradia é aqui trabalhada não só como um problema de infra-estrutura urbana, mas, sobretudo, como
uma privação de cidadania. Partimos, portanto, da concepção de que o direito à moradia é uma questão de
cidadania, ou seja, constitui-se como uma necessidade consubstancial à vida, pois todo ser humano precisa
de um teto.  Porém, mais do que um teto sobre a cabeça, o  acesso à moradia digna requer uma infra-
estrutura adequada, o  que não se restringe a habitação em si,  mas a outros fatores essenciais,  como a
qualidade habitacional. Procuramos destacar ainda a importância das pequenas cidades para a rede urbana
do RN, uma vez que esse estado possui dos 167 municípios, 155 com sede em uma pequena cidade. Esse
fato reforça a necessidade de estudos, principalmente em relação a questão da moradia, vista muitas vezes,
como um problema urbano limitado à dinâmica de grandes e médios centros urbanos, quando na verdade,
é uma realidade que também faz parte do contexto de cidades menores.

Palavras chave: pequenas cidades, condições de moradia; cidadania; políticas públicas

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0224
TÍTULO: A ESCRITURA DE RELATOS EM MANUSCRITOS DE ESCOLARES EM PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DA ESCRITA
ALUNO: MARIA HELENA MOURA DE ANDRADE (068.057.424-71)
ORIENTADOR: MARIA HOZANETE ALVES DE LIMA (930.988.984-53)
CO-AUTOR: MARLYTON DA SILVA PEREIRA (062.096.584-31)

Resumo:

        O projeto de pesquisa “A aquisição de relatos em manuscritos escolares” objetiva investigar o modo
como alunos, em processo de aquisição da escrita,  enlaçam em seus textos os acontecimentos por eles
vivenciados.  A reflexão  sobre  a  prática  escritural  investiga  a  relação  entre  língua,  sujeito  e  sentido,
considerando o funcionamento lingüístico-discursivo, identificando as especificidades do gênero “relato” e
o modo particular como as crianças dão corpo, em seus textos, a suas experiências. Nossos dados são
compostos por produções de alunos que relatam excursões escolares. Parte do corpus refere-se a textos
escritos por alunos entre 7 e 8 anos de uma escola particular da cidade de Natal/RN, nos quais relatam uma
excursão a um museu da cidade. Outros dados apreendem a produção final de alunos e uma “produção em
ato” de uma dupla de alunos de uma escola pública e de uma particular da cidade de Natal. Os objetivos
desse projeto são: a) refletir sobre a prática escritural de alunos em processo de aquisição da língua escrita,
considerando o funcionamento lingüístico-discursivo, as especificidades da aquisição do gênero “relato” e
as interferências no processo da subjetividade; b) analisar como esse funcionamento metaforiza a relação
imaginária e simbólica entre o que é da ordem da materialidade da língua,  o  que é da ordem de uma
“experiência real” e o que escapa dessa relação; c) refletir sobre a aquisição da língua escrita e sua relação
com a apropriação dos gêneros textuais.

Palavras chave: Relato. Subjetividade. Manuscrito escolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0228
TÍTULO: TELERREALIDADE E CLASSES SUBALTERNAS: O PATRULHA DA CIDADE DA TV
PONTA NEGRA (NATAL-RN)
ALUNO: JOSEMAR DA SILVA DAMASCENO (057.318.334-19)
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (074.278.594-72)

Resumo:

        À  sociedade  contemporânea  tem  se  atribuído  a  denominação  de  sociedade  Pós-Moderna.  Tal
designação  não  pode ser  vista  separadamente das  transformações  ocorridas  na dinâmica da realidade,
acelerada, entre outras coisas, pelo desenvolvimento sem precedentes da comunicação de massa, a partir de
avanços técnico-científicos. Tal modalidade de comunicação ou interação foi resultado e causa de grandes
modificações na sociabilidade, onde tais meios de transmissão possibilitaram uma ampliação da utilização
das  formas  simbólicas.  Partindo  da  apreciação  da  realidade  do  Bairro  de  Lagoa  Azul  (Natal-RN),
procuraremos identificar que leitura os indivíduos das Classes Subalternas fazem da violência apresentada
na telerrealidade.

Palavras chave: Pós-modernidade, Mass media, Telerrealidade e Violência.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0230
TÍTULO: A CONCENTRAÇÃO DO PODER ECONÔMICO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS
ALUNO: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (057.074.024-03)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87)

Resumo:

        A indústria do petróleo e gás é caracterizada por uma enorme concentração de renda que tem por
conseqüência  pouco  desenvolvimento  social  para  as  localidades  onde  a  atividade  é  inserida.
Freqüentemente  o  bem  estar  do  povo  é  sacrificado  para  atender  interesses  particulares  de  grandes
empresários, desrespeitando os princípios constitucionais regulamentadores da produção e distribuição de
energia. Diante deste quadro, especialistas dos mais diferentes ramos da economia e da política concordam
em apontar a importância dos pequenos e médios empresários para a distribuição de riquezas dentro do
nosso  país,  bem como  grandes  geradores  de  desenvolvimento  social.  O  governo  brasileiro  começa a
reconhecer  esta  verdade  e  sinaliza  com  um  tratamento  diferenciado  no  intuito  de  conferir  maior
competitividade a estes atores econômicos.  Prova disto  é a série de facilidades constantes nas últimas
rodadas de licitação realizadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Contudo, sabemos que somente
um  tratamento  fiscal  diferenciado  poderá  engendrar  a  verdadeira  mudança  deste  cenário  em  que  os
gigantescos conglomerados claramente dominam o  mercado  de produção de petróleo  e gás natural.  A
proposta do presente trabalho consiste no estudo dos instrumentos fiscais e financeiros à disposição do
sistema jurídico brasileiro para que os pequenos e médios empresários possam explorar e produzir com o
máximo  de retorno  social,  diminuindo  a desproporcional concentração  do  poder  econômico  no  setor
energético.

Palavras chave: Direito do Petróleo, Poder Econômico, Incentivos Fiscais

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0232
TÍTULO: UMA EXCURSÃO NO OIAPOQUE: UMA VISÃO PRETÉRITA E ATUAL DA SOCIEDADE
INDÍGENA
ALUNO: JUAN ALEJANDRO FERNANDO GOMES (013.459.254-92)
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (081.642.868-93)

Resumo:

        No ano de 1832, um aventureiro francês lança-se na descoberta pessoal do rio que faz a divisa entre a
Guiana Francesa e o Brasil, o Oiapoque, no intuito de conhecer as diversas tribos indígenas da região. O
relato de sua viagem oferece uma rica descrição da vida dos silvícolas da fronteira franco-brasileira e da
floresta amazônica, no tom de um observador experiente que junta os dotes de naturalista às letras para
transportar sutilmente o leitor até o contexto, sem perder qualquer detalhe. O autor traz, outrossim, uma
reflexão  sobre  a  realidade  dos  índios  e  os  efeitos  da  influência  civilizadora,  profundamente  atual.
Apresentamos,  pela primeira vez, uma versão em português do texto  original de Théodore Lacordaire,
publicado na aclamada Revue des Deux Mondes.

Palavras chave: Revue des Deux Mondes – Lacordaire – Oiapoque – Indígenas – Tradução

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0233
TÍTULO: GUIMARÃES ROSA E MIGUEL DE UNAMUNO: HETEROTOPIAS NO SERTÃO
ALUNO: ANA PAULA SILVA SOUZA (054.926.194-03)
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (270.058.107-59)

Resumo:

        A captação da experiência através da visão tem sido valorizada ao longo do tempo enquanto a forma
de se obter um saber fidedigno e passível de comprovação. O olhar aparece como veículo que carrega o
Logos, que se sobrepõe à abstração dos sujeitos. Todavia, pode ser percebida uma “crise do olhar”, visto
que os espaços não são mais tão demarcados e firmes quanto no início do pensamento filosófico, onde a
observação constituía a principal ferramenta para produção do saber. Os lugares são também não-lugares e
as heterotopias – apresentadas por Michel Foucault – tomam formas. Propõe-se trabalhar esta problemática
através dos romances Grande Sertão: Veredas,  de Guimarães  Rosa e Névoa,  de Miguel de Unamuno.
Sendo ambos exemplos destes espaços heterotópicos e incomensuráveis onde a vista se perde e outras
formas  de  percepção  se  apresentam  aos  indivíduos.  Como  referência  visual,  tomaremos  também  a
adaptação cinematográfica de Ensaio sobre a cegueira (obra de José Saramago, cujo filme foi dirigido por
Fernando Meirelles), como metáfora para a “crise do olhar”. Diante destes lugares outros, a visão se ofusca
e o olhar que, diante da incomensurabilidade, enxerga demais, já não distingue formas. A montagem de um
espaço diferenciado e sua percepção pelos diferentes sujeitos nas obras caracteriza a expressão fabulesca
das heterotopias. Através de seus personagens, verifica-se uma reflexão sobre os paradigmas impostos pela
visão e as possibilidades do saber não castrado pelo olhar.

Palavras chave: Heterotopias; Espaços romanescos; Literatura comparada; Filosofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0234
TÍTULO: UM OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE O TERRITÓRIO TURÍSTICO DO BAIRRO DE PONTA
NEGRA/NATAL-RN
ALUNO: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ (069.209.094-05)
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (074.785.004-63)

Resumo:

        Nosso  objeto  de estudo  está centrado  no  território  turístico  da rede hoteleira no  bairro  de Ponta
Negra, Natal-RN. Composta, em média, por 40 estabelecimentos, sendo consideradas pousadas e hotéis.
Com a análise desse território pretendemos verificar os fluxos econômicos advindos da relação entre os
hotéis e pousadas com outros segmentos do setor terciário, como o comércio e os serviços. E a partir da
identificação  e  análise  desses  fluxos  propomos  espacializá-los.  Para  tanto,  necessitamos  identificar  as
relações existentes entre o mercado de trabalho e as diversas atividades relacionadas direta e indiretamente
com a atividade hoteleira de Ponta Negra. Como também, as atividades econômicas que se constituem em
fornecedoras  de  insumos  para  o  desenvolvimento  do  turismo  local.  Assim,  esperamos  contribuir  na
discussão sobre o turismo potiguar e sugerir políticas que venham atender suas necessidades.

Palavras chave: Território turístico – Rede hoteleira – Ponta Negra (Natal/RN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0237
TÍTULO: A FORMAÇÃO CLÍNICA E OS PSICÓLOGOS NOS CRAS: HÁ CONTRIBUIÇÕES?
ALUNO: FELLIPE COELHO LIMA (014.078.604-02)
ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04)
CO-AUTOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44)
CO-AUTOR: PABLO SOUSA SEIXAS (008.424.454-20)

Resumo:

        Em mapeamento da profissão de psicólogo do RN, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Marxismo
& Educação (UFRN) em 2007 verificou-se que uma quarta parte dos psicólogos que atuam com políticas
sociais estão nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Destes, 62,5% realizaram estágios
curriculares e/ou  formação complementar  na área clínica.  O objetivo  do presente estudo foi investigar
como a formação na área Clínica repercute na atuação desse profissional, partindo do pressuposto de que a
formação  acadêmica é um dos alicerces do  exercício  profissional e o  CRAS um importante e recente
espaço  de  inserção  do  psicólogo.  Aplicaram-se  entrevistas  semi-estruturadas  a  cinco  psicólogos  com
formação na área clínica que atuam nos CRAS. Verificou-se que os psicólogos destacam a “escuta clínica”
como a maior contribuição dessa área, considerando esta como habilidade primordial para seu trabalho na
instituição. Afirmam que os conhecimentos sobre legislação, política e aportes teórico-metodológicos não
ligados à Psicologia Clínica são necessários ao trabalho nos CRAS, registrando pró-atividade na obtenção
dos  mesmos.  Tais  dados  indicam  a  necessidade  de  conhecimentos  complementares  para  o
desenvolvimento de uma atuação que se alinhe com os propósitos e contexto do CRAS. Sugere-se estudos
que avaliem de forma mais precisa os impactos dessa configuração para a área da assistência social.

Palavras chave: formação e atuação do psicólogo; CRAS; escuta clínica

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0238
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA REFLETÂNCIA À RADIAÇÃO SOLAR PARA
SUPERFÍCIES DISTINTAS
ALUNO: LAURA BARROS GARCIA HERNANDES (072.499.404-14)
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (140.879.794-15)

Resumo:

        As  modificações  feitas  pelo  homem  em  seu  habitat  natural,  modificando  a  paisagem  com  a
substituição da vegetação por novos tipos de materiais ou provocando diversos tipos de poluição, entre
elas a emissão de gases poluentes, vêm causando muitos transtornos ao planeta. Assim, o projeto ESTUDO
COMPARATIVO DA REFLETÂNCIA À RADIAÇÃO SOLAR PARA SUPERFÍCIES DISTINTAS tem
como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre clima e os fatores climáticos através da comparação da
intensidade da radiação solar de onda longa emitida por superfícies distintas encontradas no meio urbano.
As medições das variáveis serão feitas a partir de duas estações meteorológicas móveis do tipo Davis, que
possui  piranômetros  (sensores)  utilizados  para  a  obtenção  dos  dados  de  irradiação  solar  global,  em
Natal/RN, baixa latitude e clima quente e úmido, durante um período contínuo. A associação das variáveis
trabalhadas pela estação móvel Davis irá fornecer dados de radiação solar direta, sensação térmica (relação
entre temperatura do ambiente, umidade do ar e velocidade do vento) e máxima radiação.

Palavras chave: Radiação Solar; Superfícies Distintas; Sensação Térmica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0239
TÍTULO: REMUNERAÇÃO: O CASO DE UMA MICRO EMPRESA DE PARNAMIRIM
ALUNO: FLAVIA LUCIANO DE AZEVEDO ALMEIDA (068.915.724-01)
ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA (044.095.234-49)
CO-AUTOR: ALMOG GRINER (058.972.164-01)
CO-AUTOR: ANNY CAROLINE DE SOUZA (080.702.314-08)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)

Resumo:

        O  trabalho  objetiva  verificar  a  opinião  de  funcionários  de  uma  micro  empresa  da  cidade  de
Parnamirim / RN sobre a satisfação com a remuneração recebida. A metodologia utilizada envolve revisão
bibliográfica sobre Qualidade de Vida no Trabalho associada à aplicação de entrevista semi-estruturada
com todos os participantes da organização para posterior análise dos discursos, caracterizando-se como
pesquisa qualitativa.  Verifica que: é freqüente a associação  entre comprometimento  com as  atividades
realizadas  e  remuneração; o  orgulho  de trabalhar  na  empresa  também é relacionado  à  quantidade de
benefícios e valor salarial oferecidos; todos os funcionários afirmam que o valor do salário e os benefícios
estão de acordo com o que é oferecido por empresas similares; não existe plano de carreira estruturado,
havendo aumentos salariais a partir de negociação com a gerência; a maior parte do pessoal está satisfeita
com o valor que recebe; os respondentes insatisfeitos com o valor do salário alegam que têm capacidade
para exercer outras funções inerentes a outros cargos, onde poderiam ganhar mais. Dessa forma, conclui
que a remuneração está de acordo com a média salarial e de benefícios oferecida por estabelecimentos do
mesmo ramo de atividade, e que a maioria dos funcionários está satisfeita com o valor que recebe.

Palavras chave: Remuneração. Qualidade de Vida no Trabalho. Parnamirim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0240
TÍTULO: A DIMENSÃO PSICOLÓGICA DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE: UM
ESTUDO ATRAVÉS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
ALUNO: THAIANI GODOY GOMES (715.170.901-30)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (269.265.202-91)

Resumo:

        O envelhecimento é um fenômeno social de grande repercussão e a Educação Física pode ser um
aliado para a promoção da saúde nesse processo. Assim, este estudo se objetiva analisar a percepção sobre
atividades físicas, aspectos do estilo de vida e da saúde dos idosos, bem como fatores fomentadores da
prática de atividade física. A amostra é formada de participantes do Projeto Saúde e Cidadania na Melhor
Idade do CEFET-RN, com idade entre 50 e 78 anos, caracteriza-se por ser 92,9% do sexo feminino, 45,7%
casados,  tendo 45,7% cursado até o  ensino médio.  Como resultados,  teve-se que 50% consideraram o
exercício físico indispensável para uma vida saudável. Hipertensão, osteoporose e colesterol alto podem
ser prevenidos na opinião de 54,3% dos entrevistados e 84,3% referiram que a atividade física pode ajudar
a combater  estresse,  insônia,  ansiedade e depressão.  Diabetes e problemas de circulação  podem surgir
como efeitos da falta de exercício físico, consideram 60%; além de relatarem que exercícios auxiliam no
aumento da auto-estima, melhora da qualidade de vida e diminuição das dores (63,2%), que sua saúde
geral melhorou com a prática (94,3%) e ainda consideram a prática muito importante para os seus afazeres
diários e vida social (90%). Não se teve êxito tentar fazer um levantamento das representações sociais dos
idosos  a  respeito  da  atividade física,  mas  foi  contributivo  para  traçar  um perfil  dos  idosos  de  Natal
praticantes de exercícios.

Palavras chave: Envelhecimento, Atividade Física, Representação Social

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0241
TÍTULO: DESLOCAMENTOS E REFLEXÃO ACERCA DOS GÊNEROS E DAS APROROPRIAÇÕES
NA PRODUÇÃO TEXTO-CÊNICA
ALUNO: CAMILA MARIA GRAZIELLE FREITAS (064.971.174-23)
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE (884.751.904-72)

Resumo:

        A  presente  pesquisa  tem  por  obejetivo  refletir  as  construções  dramatúrgicas  em  textos  teatrais
contemporâneos desenvolvidos no Nordeste do Brasil. Nesse sentido, torna-se relevante o entendimento de
conceitos fundamentais para a organização texto-cena, bem como dos níveis de deslocamentos na transição
do registro escrito para o cênico. Destacam-se, nesta perspectiva, as relações entre os gêneros literários,
assim como as mutações conceituais que estes sofreram, assumindo características híbridas. Os elementos
que compõem o texto teatral se constituem como potência, assumindo, ainda, caráter “performancial”, para
utilizar  um  termo  de  Paul  Zumthor,  uma vez que  são  providos  de  caracteres  comunicativos,  não  se
restringindo  aos  aspectos  informativos,  mas  sendo  os  mesmos  resignificados  pelo  leitor.  Assim,  a
“teatralidade” e a “performatividade” surgem como conceitos chaves para a apreensão e comunicação da
apropriação cênica, tendo o corpo como um dos principais elementos mediadores. A pesquisa realiza o
mapeamento de textos teatrais contemporâneos, tendo em vista a análise dos níveis de performatividade e
teatralidade presentes  em cada um,  de  modo  a  discutir  suas  interações  com conceitos  suscitados  por
teóricos teatrais  que evidenciam as variantes entre o  registro  textual e sua apropriação  para o  registro
cênico.

Palavras chave: Performatividade; Gênero; Teatralidade; Dramaturgia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0242
TÍTULO: AMIZADE, JUSTIÇA E COMUNIDADE DE PENSAMENTO E AÇÃO NAS SENTENÇAS
VATICANAS DE EPICURO
ALUNO: RENATO DOS SANTOS BARBOSA (077.013.234-06)
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (001.990.687-04)

Resumo:

        A pesquisa  em  questão  busca  analisar  as  versões  dos  textos  originais  em  grego  das  Sentenças
Vaticanas de Epicuro no que tange à amizade, justiça, comunidade de pensamento e ação, tendo em vista
uma interpretação precisa dos conceitos da filosofia epicúrea. Evidenciando a natureza da amizade em sua
necessecidade  natural  justificada  pela  busca  da  felicidade,  a  qual  só  pode  ser  alcançada  em  uma
comunidade  em  que  seus  membros  compartilhem  o  mesmo  pensamento  e  vivam  de  acordo  com  a
natureza.

Palavras chave: Sentenças, Epicuro, pensamento, natureza, amizade, conceitos, análise

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0243
TÍTULO: A RETEXTUALIZAÇÃO EM GÊNEROS ACADÊMICOS DO CURSO DE LETRAS
ALUNO: ANGÉLICA FERREIRA DA FONSÊCA (013.846.734-07)
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68)

Resumo:

        Este trabalho é um recorte de um projeto intitulado “Prática como componente curricular: a infra-
estrutura  linguística  no  relatório  acadêmico”;  registrado  no  grupo  de  pesquisa  “Análise  textual  dos
discursos”, situa-se no âmbito da Linguística Textual e da Linguística da Enunciação e tem como objetivos
identificar, descrever, analisar e interpretar o modo como se materializa a retextualização nos dados. Para
tanto, seguimos Adam (2008), no que concerne à responsabilidade enunciativa, mais precisamente, no que
diz respeito à mediação epistêmica e à orientação argumentativa decorrente, visando, assim, focalizar uma
consciência pragmática de enunciação,  da qual um fragmento retextualizado não é um mero repetir  de
palavras, mas é fruto de uma interação linguística e extralinguística entre os participantes. Para realizar a
investigação, adotamos a abordagem qualitativa de natureza interpretativista, seguindo o método indutivo.
O corpus é composto de quinze relatórios produzidos por discentes das disciplinas de Leitura e Produção
de Textos I, II e III, produzidos no período de 2006 a 2007.1. Os resultados revelaram que na medida em
que há um amadurecimento na vida acadêmica dos discentes, há um maior reconhecimento da importância
do real processo de retextualização.

Palavras chave: Retextualização, responsabilidade enunciativa, fontes do saber.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0244
TÍTULO: “ACERCA DO ESPAÇO E DA IMAGEM”: O (RE)ENCONTRO COM O COTIDIANO DA
CIDADE DE PARELHAS/RN ATRAVÉS DAS FOTOGRAFIAS EM PRETO E BRANCO.
ALUNO: JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA (082.184.944-13)
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34)

Resumo:

        O Espaço, entendido enquanto um receptáculo e condição para as ações humanas, torna-se a base
para reprodução da vida social, envolvendo aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais, imprimindo
marcas que se evidenciam, sobretudo no contexto urbano. A fotografia do espaço urbano apresenta,  à
primeira vista,  um cenário  estático  que revela uma fração  do  cotidiano,  capturado  em uma fração  de
tempo. A observação atenta desse cenário pode se tornar um campo de interpretação, em que a imagem
assume papel importante na compreensão do viver citadino. O nosso objetivo, portanto é entender como
se configurava cotidiano da cidade de Parelhas/RN, utilizando a fotografia (em preto e branco). Para tal, 80
imagens foram catalogadas, utilizando o modelo sugerido por (MAUAD, 1996), recorremos a (CLAVAL,
2007); (CORRÊA,  1989); (KOSSOY,  1989); (SANTOS,  2007)  e  utilizamos  também literatura  sobre  a
história local. Neste caminhar, a cidade de Parelhas/RN apresentou-se nas fotografias, arraigada em um
cotidiano  “pacato”,  característico  das pequenas cidades da região  Seridó na segunda metade do século
passado.  Cotidiano  regido  pelas  celebrações  religiosas  e  pelos  dias  de  feira,  quando  a  população  se
desvencilhava do campo para fazer compras na cidade, atos que caracterizam uma urbe em seus primeiros
passos.  Portanto,  a  fotografia  revela  um cenário  engendrado  na tranqüilidade do  cotidiano,  um lugar
simbólico, aprisionado sob forma de fragmentos de memória na imagem fotográfica.

Palavras chave: Espaço, Fotografia e Parelhas/RN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0247
TÍTULO: A DINÂMICA COLONIZADORA PORTUGUESA E A POLÍTICA POMBALINA NA
CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE: 95 CINCO ARTIGOS, 5 VILAS E UM SÓ OBJETIVO
ALUNO: THIAGO ALVES DIAS (012.412.534-47)
ORIENTADOR: FATIMA MARTINS LOPES (600.938.707-87)

Resumo:

        No ano de 1750 o rei dom João V morreu e Portugal encontrava-se em grave crise econômica. Era um
país atrasado em relação às duas grandes potências européias - França e Inglaterra. O novo rei, dom José I,
nomeou como primeiro-ministro Sebastião de Carvalho e Melo. Ele reorganizou o Estado, protegeu os
grandes empresários, criando as companhias monopolistas de comércio. Para muitos estudiosos, o desejo
de Pombal era povoar  e explorar  uma região  tropical tão  grandiosa,  de estimular  os casamentos entre
índios e europeus e de consolidar os territórios nacionais. Nesse sentido, através de alvarás do Conselho
Ultramarinho,  iniciados  em  1755,  que  versavam  sobre  a  liberdade  dos  poucos  índios  que  ainda
sobreviviam  nas  Missões  de  aldeamento  na  Capitania  do  Rio  Grande  do  Norte,  foram  expulsos  os
religiosos  em  1758  e,  ao  invés  das  antigas  missões  criaram-se  vilas:  Extremoz (1760),  Arêz (1760),
Portalegre (1761),  São José do Rio Grande (1762) e Vila Flor (1769).  A instituição desses espaços em
territórios  efetivamente coloniais  representou  uma forma de estimular  o  comércio  e o  crescimento  da
Metrópole,  além de organizar  economicamente a  Capitania,  estimulando  a produção  e arrecadação  de
impostos para a Coroa. Esta comunicação, fruto de nossas investigações que darão continuidade a essa
pesquisa, visa analisar as ações da política pombalina na Capitania do Rio Grande do Norte atentando para
a dinâmica imperial portuguesa entre 1750 a 1770

Palavras chave: Diretório pombalino, novas vilas, economia colonial

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0252
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DOS RECURSOS DA COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E
AMPLIADA EM INDIVÍDUOS COM AUTISMO E TRANSTORNOS INVASIVOS DO
DESENVOLVIMENTO
ALUNO: JANIELLE GOMES FREIRE (104.288.787-09)
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES (024.871.577-12)
CO-AUTOR: MARIA DAYANE DE ANDRADE (065.685.684-06)
CO-AUTOR: MARIANA NASCIMENTO DE LIMA (068.926.944-70)
CO-AUTOR: MARIANA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO (048.192.424-82)

Resumo:

        O  autismo  é  definido,  segundo  a  Associação  Americana  de  Psiquiatria  (American  Psychiatric
Association  –  DSM IV,  1995),  como  uma sub-categoria  do  Distúrbio  Global de Desenvolvimento  ou
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. Ele é um transtorno caracterizado por prejuízos na interação
social,  alterações da comunicação e padrões limitados ou estereotipados de comportamento e interesses
(KLIN,2006). A Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) se caracteriza por um conjunto de métodos e
técnicas que facilitam a comunicação, ampliando as possibilidades de troca, de experimentação individual e
de relacionamento com o outro (Nunes, 2000). Considerando o exposto acima, o objetivo desse trabalho
foi avaliar os efeitos da implementação dos recursos da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) no
processo  de  comunicação  de  alunos  não-verbais  com  autismo  através  de  estratégias  naturalísticas  de
ensino. Participaram do estudo uma professora de uma instituição de Educação Especial da cidade de Natal
(RN) e quatro alunos que tinham entre 4 e 6 anos de idade com diagnóstico de autismo. A pesquisa foi
realizada nesta mesma instituição.  Os resultados da pesquisa indicaram que: (a)  a CAA propiciou  aos
alunos uma interação maior entre as atividades; (b)  aumento no uso de, ao menos, duas estratégias de
ensino  nas  sessões  onde  a  professora  recebeu  o  treinamento; (c)  aumento  na  freqüência  de  turnos
(iniciativas e respostas), utilizando principalmente os pictogramas como forma de comunicação.

Palavras chave: Autismo - Comunicação Alternativa - Ensino Naturalístico

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0256
TÍTULO: TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: CAIO, HOMOAFETIVIDADE, CULTURA POP
ALUNO: HUDSON LIMA BEZERRA ROCHA (072.721.924-37)
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (107.660.814-00)

Resumo:

        A influência da cultura pop na obra de Caio Fernando Abreu A obra de Caio Fernando Abreu, mais
especificamente suas crônicas publicadas inicialmente para o Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo,
entre abril de 1986 e dezembro de 1995, revelam um autor com extrema habilidade de transitar entre o
erudito e o popular. Este traço do escritor é tido como base de muitos estudos, visto que o mesmo exerce
uma grande força atrativa sobre o leitor contemporâneo. Diante do exposto, esse trabalho visa analisar o
elemento pop na obra de Caio, sobretudo em suas crônicas, como recurso literário. Recurso este, que em
nossa concepção está longe de ser instintivo, mas sim algo que pode ser tomado como estratégia narrativa
do escritor.

Palavras chave: pop, crônicas, Caio Fernando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0262
TÍTULO: IMAGENS DA FÉ: O COTIDIANO DO BAIRRO ATRAVÉS DE SUAS FESTIVIDADES
RELIGIOSAS
ALUNO: LUZIA ELISANGELA DE ARAUJO (007.829.544-05)
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34)
CO-AUTOR: ALEXSANDER PEREIRA DANTAS (090.448.564-13)
CO-AUTOR: ANGELICA MARA DE LIMA DIAS (069.203.544-38)

Resumo:

        A festa, fenômeno de natureza sócio-cultural, permeia toda a sociedade, significando uma pausa na
rotina  cotidiana e  na atividade produtiva.  O  presente  trabalho,  objetiva  analisar  como  as  festividades
religiosas influenciam os comportamentos e as práticas sócio-culturais. Para isso, tem-se como referência
empírica a festa a Nossa Senhora de Fátima e Santo Estevão Diácono, que se realizam nos bairros Vila do
Príncipe e Castelo Branco, respectivamente, situados na cidade de Caicó. O desenvolvimento metodológico
pautou  na observação  in  loco,  no  registro  fotográfico  e nas  entrevista semi-estruturadas.  A partir  das
informações coletadas pudemos compreender como as festas religiosas organizam e reorganizam o espaço
geográfico a partir dos ritos pautados na fé religiosa e nas práticas direcionadas ao lazer, sendo cada vez
mais difícil estabelecer  as fronteiras entre o  sagrado  e o  profano,  a diversão  e o  culto,  embora esteja
delimitadas as linhas que separam essas práticas sócio-culturais.

Palavras chave: festa, bairro, cotidiano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0263
TÍTULO: PROCESSO GERENCIAL DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE
SISTÊMICA.
ALUNO: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA (082.861.684-10)
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20)
CO-AUTOR: MARINA LINHARES ANDERS (085.196.524-50)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)
CO-AUTOR: YURI DE LIMA PADILHA (082.974.454-10)

Resumo:

        O trabalho apresenta uma análise sistêmica do processo gerencial do sistema prisional brasileiro. A
pesquisa torna-se relevante visto que a reincidência de crimes é muito alta e a ressocialização é quase nula.
Objetiva-se a verificação do layout do sistema gerencial atual e a identificação de variáveis causais ligadas
ao  mau  gerenciamento.  A  metodologia  utilizada  envolve  uma  revisão  bibliográfica  sobre  sistemas
prisionais e pensamento sistêmico, seguida de uma análise sistêmica de caráter qualitativo, para formação
de um diagrama causal.  Como resultado,  constatou-se que as variáveis de gestão  do  sistema prisional
brasileiro são as principais causas de reincidência de crimes. Ao final conclui-se que: os problemas sociais
causados  pelo  mau  gerenciamento  causam  revolta  e  insegurança  por  parte  da  sociedade  e  que  uma
reformulação das práticas de gestão seria o método mais eficaz para resolvê-los.

Palavras chave: violência, apenados, gestão, ressocialização.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0264
TÍTULO: OS ROMANCES-FOLHETIM DE VISCONDE DE TAUNAY
ALUNO: CAMYLLA LIMA DE MEDEIROS (060.625.444-76)
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (081.642.868-93)

Resumo:

        Esta pesquisa de iniciação científica está interligada ao projeto de pesquisa Imagens do Brasil nos
Romances  do  Visconde  de  Taunay que  consiste  na  análise  comparativa  das  imagens  do  nosso  país
encontradas na Revue de Deux Mondes e nos romances de Alfredo d’Escragnolle Taunay. Nosso trabalho
tem o objetivo de analisar as imagens do Brasil encontradas no romance O Encilhamento que foi publicado
originalmente  em  folhetim  no  ano  de  1893  no  Jornal  da  Gazeta  de  Notícias  do  Rio  de  Janeiro.
Guiaremo-nos,  para tanto,  na teoria imagológica de Daniel-Henri Pageaux por  meio  da qual pudemos
encontrar quatro imagens representativas de nosso país: a da mulher brasileira, da República, do mestiço e
da sociedade.

Palavras chave: Imagologia; Visconde de Taunay; O Encilhamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0266
TÍTULO: GRAVURAS RUPESTRES DO SERIDÓ POTIGUAR: LEVANTAMENTO E PROSPECÇÃO
ALUNO: HERBSON DE ASSIS CASTRO (059.953.284-09)
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES (121.898.508-94)

Resumo:

        Nosso  trabalho  tem como objetivo  a comparação  de imagens de registros rupestres  contidos nos
municípios de Caicó e de Timbaúba dos Batistas ambos localizados na região do Seridó do Rio Grande do
Norte.  As áreas da pesquisa são os respectivos sítios: Gruta da Caridade em Caicó e Sítio  Pintado em
Timbaúba  dos  Batistas.  Onde  os  mesmos  apresentam  traços  da  Tradição  das  Itaquatiaras.  Os  sítios
apresentam gravuras espalhadas por algumas localidades, as quais não foram alvo ainda de uma pesquisa
sistemática proveniente do meio acadêmico. Contudo, vale salientar que não só existem registros nessas
localidades  dos  sítios  pesquisados  em  nosso  trabalho,  e  sim  existem  em  outras  áreas  de  ambos  os
municípios.

Palavras chave: Arqueologia; Tradição; Pré-história; Seridó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0267
TÍTULO: ANÁLISE DOS FATORES ENVOLVIDOS NA ASSUNÇÃO DA PATERNIDADE: UMA
PERSPECTIVA DE MÃES ADOLESCENTES.
ALUNO: GIOVANA COSTA DE ARAUJO SOUZA (069.596.904-80)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (055.034.454-30)

Resumo:

        De acordo com o Ministério da Saúde, os índices de gravidez na faixa etária entre os 10 e 19 anos
aumentaram,  contrariando  a  tendência  de  diminuição  das  taxas  de  fecundidade.  Destaca-se  ainda  um
aumento de partos de adolescentes de 10 a 14 anos atendidas pela rede do SUS e, também, de curetagem
pós-aborto.  A adolescência é  considerada um período  crítico,  marcado  pela transição  da dependência
infantil  para  uma  relativa  autonomia,  e  também  pela  formação  da  identidade.  A gravidez é  também
considerada  uma  crise  que  faz parte  do  processo  de  desenvolvimento,  que  se  sobrepõe  à  crise  da
adolescência, fazendo com que se alternem os papéis de mãe e de mulher. Os estudos voltados para a
gravidez  na  adolescência  revelam  que  a  principal  figura  de  apoio  para  a  mãe  é  o  seu  parceiro.
Pesquisadores também ressaltam a importância do ambiente familiar, marcado pela presença do pai para o
desenvolvimento  neurológico  e psicossocial saudável da criança.  Porém, poucos estudos dedicam-se a
conhecer  a  experiência  de  assumir  a  paternidade  e  os  fatores  a  ela  relacionados.  Assim,  nota-se  a
necessidade de conhecer melhor os parceiros da adolescente, a fim de se obter maiores informações acerca
deste personagem tão importante no período da gravidez na adolescência, e que enfrenta o processo de
tornar-se pai, na maioria das vezes, sem apoio da família ou dos programas de Saúde.

Palavras chave: psicologia da saúde, adolescência, paternidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0271
TÍTULO: SÍNDROME DE DOWN E MÚSICA: A PARTICIPAÇÃO DA REDE DE ENSINO REGULAR
NESSA INTERLOCUÇÃO.
ALUNO: JULIANA MEDEIROS FREIRE DA COSTA MAFRA (049.126.204-32)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (012.044.434-83)
CO-AUTOR: ISAAC SAMIR CORTEZ DE MELO (012.491.954-54)

Resumo:

        Esta pesquisa em andamento tem por finalidade identificar  especificidades da Síndrome de Down
(SD) e conhecer o panorama da educação musical nas escolas regulares em Natal/RN. Para isso embasa-se
em estudos que abordam sob os temas desenvolvimento emocional e cognitivo, e socialização de sujeitos
com SD. John Langdon Down, cientista que dá nome à síndrome, distinguiu a SD como entidade clínica
distinta de outras deficiências mentais.  Estudos atuais demonstram que crianças com SD passam pelos
mesmos estágios de desenvolvimento de uma criança sem essa alteração genética, porém mais lento. No
Brasil apesar de haver um aumento na inclusão de alunos na rede regular de ensino, esta ainda abrange
uma pequena parcela da população. O município do Natal possui algumas escolas regulares que trabalham
com a inclusão, entretanto com o mesmo quadro. Outro ponto que merece destaque é a inserção do ensino
de música como facilitador no processo de inclusão, sendo ainda um elemento que atinge diversas áreas do
desenvolvimento humano. Para a comunidade acadêmica esta pesquisa pode vislumbrar a importância de
preparar educadores musicais com noções em inclusão. Contactamos escolas públicas e privadas em Natal
e  encontramos  em  diversas  escolas  alunos  com  SD,  mas  são  raras  as  oportunidades  de  um
acompanhamento musical na formação escolar desse indivíduo. Faltam professores, e iniciativa dos pais e
diretores em oferecer essa possibilidade de desenvolvimento ao aluno com SD.

Palavras chave: Síndrome de Down; Música; Educação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0273
TÍTULO: RESILIÊNCIA E VELHICE: FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO NO PROCESSO DE
SAÚDE E ENVELHECIMENTO.
ALUNO: LUIZA CARLA DE MEDEIROS GOIS (068.782.684-51)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50)
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (031.539.484-61)
CO-AUTOR: THAIANI GODOY GOMES (715.170.901-30)

Resumo:

        A resiliência consiste em uma capacidade para se adaptar ou superar situações de risco, de caráter
preventivo e multideterminado, presente em todas as etapas da vida e,  inclusive, na velhice,  por vezes
associada a declínio e estagnação. Nesse sentido, objetivou-se verificar esta capacidade de resiliência, seus
fatores de risco e de proteção, em idosos usuários da rede pública de saúde do distrito leste do município
de Natal/RN. Participaram 65 idosos com idade média de 71 anos, sendo 81% do sexo feminino, com
renda familiar média compreendida entre 1 e 3 salários-mínimos, a qual sustenta duas gerações (41%).
Quanto  à saúde,  49% dos idosos avaliaram-na como regular,  com 92% deles referindo  à presença de
alguma doença crônica atualmente, havendo uma maior prevalência da hipertensão (76%). Essa vivência
leva 88% dos idosos a fazerem uso  de algum medicamento  diariamente.  Com a avaliação  das demais
escalas,  identificou-se o  escore médio  de resiliência de 134,14±12,77; de auto-estima de 9,37±3,71,  na
dimensão  material do  apoio  social percebido  de 90,75±14,65; na dimensão  afetiva de 93,95±13,18; na
emocional,  80,92±20,02; de  informação  foi  de  79,85±21,97; e  interação  social  positiva,  82,62±20,00.
Verifica-se a necessidade de compreender a velhice com um período que merece atenção dos profissionais
e das políticas de saúde,  buscando  propiciar  ao  idoso  melhores condições de vida e mecanismos que
promovam o bem-estar e a saúde.

Palavras chave: Resiliência, Velhice, Proteção, Risco, Atenção Básica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0274
TÍTULO: LIMITES E FRONTEIRAS DA VILA DE PONTA NEGRA PROJETO: PCV: 2436-BLOCOS
DE ÍNDIOS EM NATAL: IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO ÉTNICA NA FESTA URBANA
ALUNO: MARGARETH BEZERRA FIGUEIREDO (034.118.474-84)
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (788.835.204-91)

Resumo:

        Fizemos um breve resumo sobre o Carnaval de Natal trazendo a memória do Carnaval de 100 anos
atrás como também o Carnatal e buscamos mostrar o porque os foliões transferiram o Carnaval para as
praias e mostramos que o Carnaval urbano tem pouca visiblidade na Cultura local e as Tribos de índio
buscam  através  da  encenação  sobre  a  história  indígena,  visibibilidade  social  e  reconhecimento.
Metodologicamente fizemos uma pesquisa sobre o carnaval em Natal, através da resvista Brouhaha,como
também um trabalho detalhado nos sites dos jornais da capital, como Tribuna do Norte, Correio da Tarde e
o site da Prefeitura Municipal de Natal buscando a história do Carnaval e também a um resumo geral das
Tribos de índios em Natal, como também utilizamos sites para obter as falas dos atores sociais. Percebemos
com a pesquisa sobre as Tribos de Índios a fragilidade cultural e o distanciamento entre as classes sociais e
que está é uma festa da periferia. Por não estarem inseridos no imaginário popular, os mesmos buscam
através  da  festa  conquistar  a  visibilidade  com  sua  criatividade  e  imaginação,  mesmo  permanecendo
secundários no Desfile Oficial buscam o reconhecimento e o apoio dos órgãos responsáveis. A pesquisa vê
a  necessidade  de  implementação  de  Políticas  Públicas,  que  incentivem a  Cultura  Popular  e  promova
programas culturais e de lazer para jovens e adultos dentre estes que estimulem e promovam as Tribos de
Ìndios pois,vêem a ser um meio de socialização e lazer.

Palavras chave: carnaval, tribos de índios, sociabilidades, lazer, festividade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0280
TÍTULO: CULTURA, MÍDIA E DIFERENÇAS: SUBJETIVIDADES DE NEGROS EM DISCURSOS
PUBLICITÁRIOS
ALUNO: FRANCISCO FRED LUCAS LINHARES (013.595.264-63)
ORIENTADOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (132.508.094-20)

Resumo:

        Hoje,  estamos presenciando  um grande crescimento  na participação  de negros em vários espaços
sociais, sendo a mídia um dos principais. Negros e negras vêm ganhando cada vez mais destaque na mídia
impressa e televisiva. E como a linguagem torna-se crucial para que essas mudanças ocorram, constitui-se
como  nosso  principal  objetivo  de  investigação  o  modo  como  a  linguagem  está  sendo  utilizada  para
construir subjetividades de negros e negras na Revista Raça Brasil, subjetividades pautadas principalmente
no dispositivo da sexualidade. Para tanto, utilizaremos teorizações foucaultianas, da Análise do Discurso de
linha francesa (PÊCHEUX 1979),  dos  Estudos  Culturais  (HALL,2003,  2002).  E ainda investigações  de
estudiosos como (MOUTINHO, 2004; PINHO, 2004).

Palavras chave: subjetividades, raça, mídia, sexualidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0282
TÍTULO: EDUCAÇÃO ESPECIAL - UMA ANALISE DA CONDIÇÃO DA INSTRUÇÃO EM ESCOLAS
DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE CAICÓ – RN.
ALUNO: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20)
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38)
CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82)
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28)

Resumo:

        Segundo o MEC,a inclusão de alunos com necessidades especiais está sendo feita de modo que seja
pensada os espaços a serem ocupados por estes,onde todo o material desenvolvido seja direcionado para
que os  alunos  dito  como  excluído  sejam integrados  ao  grupo  como  participante  ativo  das  atividades
acadêmicas.Abordando tais aspectos o trabalho objetiva contribuir para a execução do projeto, traçando
em conseqüência um perfil da situação vivenciada no interior do estado do RN atentando para o ensino de
jovens com necessidades especiais e da proliferação da modalidade nas escolas de ensino médio na cidade
de Caicó/RN.Tomando como base o art.60 da Lei nº9.394/1996,onde as instituições de ensino tendem a
adaptar sua estrutura física e metodológica para melhor atender e receber alunos que obtenham alguma das
deficiências  expostas  no  DECRETO  Nº3.298.Através  do  estudo  de  campo  foi  ilustrado  a  realidade
vivenciada  nessas  instituições,para  tanto  foi  realizado  um  levantamento  de  diversas  escolas,onde
realizamos uma analise entre a realidade e o verdadeiro cumprimento da referida lei,desenvolvemos um
estudo do tipo descritivo/exploratório,com abordagem investigativa,qualitativa e quantitativa tendo como
sujeito  os  projetos  políticos  pedagógicos  e  a  estrutura  apresentada  pelas  instituições,com  base  nisso
conclui-se  o  enorme  déficit  de  profissionais  e  instituições  preparados  para  receber  jovens  com
necessidades especiais,tanto na estrutura física quanto na profissional e ética.

Palavras chave: Educação especial, caicó, ensino medio

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0283
TÍTULO: AÇUDES: TESTEMUNHOS DA HISTÓRIA, PATRIMÔNIOS DO NORDESTE.
ALUNO: ADRIANO WAGNER DA SILVA (046.445.614-28)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15)

Resumo:

        Discussões sobre a transposição (ou não) do rio São Francisco como solução para a escassez de água
nos sertões, torna oportuno o resgate e a ampliação do debate sobre a importância histórico-simbólica das
obras hidráulicas na formação do território nordestino. Açudes como o “Itans” (Caicó) e o “Gargalheiras”
(Acari) no estado do Rio Grande do Norte, constituem-se marcos da história local que registram as ações
técnico-científicas na estruturação do território, os discursos políticos e ideológicos em torno da temática
das secas e a luta do homem do campo para sobreviver aos impactos oriundos das estiagens. O presente
estudo objetiva discutir a importância dessas questões na compleição destas obras, apontando os elementos
que favorecem o seu tombamento e preservação como patrimônio histórico. As fontes de dados utilizadas
foram às  informações  dos  relatórios  do  Ministério  da Viação  e  Obras  Públicas,  Revista  do  Clube de
Engenharia, obras da Coleção Mossoroense, Cartas Patrimoniais, além de bibliografia que trata da temática
do patrimônio histórico de forma geral. Fruto de determinadas condições socioeconômicas, culturais e de
avanços técnicos, constata-se que recursos como açudes, barragens, sistemas de irrigação são “objetos”
responsáveis pela memória do fato ocorrido, item que favorece a leitura destas obras pela ótica histórica
patrimonial.  Estes valores histórico-memoriais contribuem, assim, para a construção de uma identidade
própria para as cidades e ao campo a que servem.

Palavras chave: SECAS - PATRIMÔNIO HISTÓRICO - OBRAS HÍDRICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0287
TÍTULO: EVASÃO ESCOLAR: ESTUDANDO E COMBATENDO O PROBLEMA
ALUNO: MILENA GOMES DOS SANTOS (057.979.754-67)
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD (282.598.230-04)

Resumo:

        A pesquisa está voltada para um mapeamento  da evasão  escolar  na Rede Estadual de Ensino  no
município de Caicó-RN no ano de 2008. O levantamento pretende fazer uma análise relacional com os
instrumentos, em uso, de inclusão escolar, tipo FICAI, que, como política de educação, articula as ações da
Escola,  do  Conselho  Tutelar  e  a  Promotoria  Pública da Infância e do  Adolescente,  ou  seja,  parte  da
sociedade civil frente o problema em estudo. Os dados levantados em 20 escolas revelam uma situação
significativa do problema, ou seja, da população discente das escolas perscrutadas tivemos um índice de
2.375 alunos evadidos. Desses, 427 alunos do ensino fundamental, 929 cursavam o Ensino Médio e 1.019
estavam no Ensino de Jovens e Adultos. Constatamos que desse total de evadidos apenas 6 ocorrências
foram  registradas  no  Conselho  Tutelar,  visto  que  dentro  do  principio  da  FICAI  todos  os  alunos
infrequentes,  uma vez não  recuperados  pelas  ações  da  escola,  devem  ser  comunicados  ao  Conselho
Tutelar. Esse estudo pode fornecer um quadro geral da situação atual da evasão escolar no município, bem
como, abre novas perspectivas de investigações na direção de melhor entender os aspectos que envolvem
o problema da evasão. A metodologia aplicada foi a revisão bibliográfica do tema, incluindo as pesquisas
mais recente sobre “Redes Vinculares Comunicativas” (NASCHOLD, 2008) e a visita as escolas,  a 10º
DIRED e ao Conselho Tutelar para consulta e registro das informações obtidas.

Palavras chave: evasão , conselho tutelar, escola

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0288
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA, CRENÇAS E COMPORTAMENTOS DE PARTICIPANTES DE UM
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES DO ÁLCOOL.
ALUNO: NATHALIA LUCENA DINIZ (060.412.364-70)
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20)
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: JOAO CARLOS ALCHIERI (346.160.550-68)
CO-AUTOR: JOSÉ ADRIANO GONÇALVES SARMENTO (089.211.964-04)

Resumo:

        Os problemas decorrentes do uso abusivo do álcool e do alcoolismo são de grandes proporções, entre
estes,  acidentes  de carro,  violência,  problemas  familiares  e relação  com diversas  doenças.  O  presente
trabalho propõe averiguar o perfil sócio-demográfico e a qualidade de vida de indivíduos que participam
de um programa de tratamento da dependência alcoólica, analisar a influência (ou não) do tratamento nas
crenças  e nos comportamentos  relacionados ao  uso  excessivo  da substância por  parte desses sujeitos.
Foram abordados 29 indivíduos que fazem parte do  programa de tratamento  no  CAPS ad.  Leste,  em
Natal-RN.  Os  instrumentos  de  coleta  de  dados  foram:  um  questionário  que  aborda  aspectos  sócio-
demográficos; o Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais acerca do Álcool (IEPA) e; o questionário
WHOQOL-Abreviado, como instrumento de avaliação da qualidade de vida. Os resultados mostram que
os pacientes atendidos há 03 meses ou mais apresentam menores escores, no que diz respeito às relações
sociais, sendo elas as relações pessoais, suporte/apoio social e atividade sexual quando comparados aos
que estão iniciando. Assim, quanto maior o tempo nesse tratamento, piores ficam as relações interpessoais,
provavelmente pelos indivíduos não apresentarem melhoras significativas ou “cura” o que pode provocar
análises negativas por parte das pessoas que convive com o paciente. Já em relação a outros domínios do
WHOQOL e do IECPA, o tempo de tratamento não interferiu nas respostas.

Palavras chave: Alcoolismo; Crenças; Comportamentos; Qualidade de Vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0290
TÍTULO: CUIDADORES DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA PROPOSTA DE
AVALIAÇÃO EM UM CENTRO ESPECIALIZADO NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO
ALUNO: EUDES ARAUJO ROCHA (053.065.974-32)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: CAROLINE ARAUJO LEMOS (060.957.854-56)
CO-AUTOR: SARA SALSA PAPALEO (074.069.234-81)
CO-AUTOR: SILVIA HELENA DA SILVA MAIA (056.352.474-07)

Resumo:

        A população mundial vivencia atualmente os processos de transição demográfica e epidemiológica.
Existe uma correlação direta entre eles, fazendo emergir a necessidade de aprimoramento dos serviços de
saúde e de políticas públicas que atendam às demandas do crescimento do número de idosos acometidos
por  doenças  crônico-degenerativas  causadoras  de  demência,  entre  as  quais  destaca-se  a  Doença  de
Alzheimer  (DA) que representa uma fonte de sofrimento  ao  paciente e de morbidade aos familiares e
cuidadores. Tendo em vista os prejuízos no desenvolvimento e na capacidade funcional do idoso com DA
que passa a necessitar de constantes e complexos cuidados, isto impõe sobrecarga, ansiedade, depressão e
estresse a seus cuidadores.  Assim, objetiva-se conhecer  o  idoso com DA, a demanda de cuidados e a
sobrecarga de 90 cuidadores de idosos com DA atendidos no  CEASI,  além de avaliar  seus  níveis  de
depressão e ansiedade, e de promover uma intervenção para gerenciamento do estresse e promoção da
qualidade de vida nestes cuidadores. Para isso, foram utilizados: questionário semi-estruturado, Escala de
Katz, Escala de Lawton, Escala de Qualidade de Vida na DA para Cuidadores, Questionário de Avaliação
da Sobrecarga dos Cuidadores, Inventário de Depressão de Beck e Inventário de Ansiedade de Beck

Palavras chave: Cuidador, Doença de Alzheimer, sobrecarga, saúde

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0301
TÍTULO: COMPETITIVIDADE E PARCELA DE MERCADO: UMA ANÁLISE DO CONSTANT
MARKET SHARE PARA O MERCADO DE CAMARÃO BRASILEIRO.
ALUNO: JULIANA SCHMALTZ MARTINS (913.099.561-20)
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (192.818.974-15)

Resumo:

        O presente trabalho analisa a competitividade das exportações brasileiras de camarão no período de
1996  a  2006,  utilizando-se  para  isso  o  modelo  Constant-Market-Share.  A  análise  por  subperíodos,
1996/1998,  2000/2002  e  2004/2006,  permitiu  acompanhar  a  evolução  das  exportações  brasileiras  de
camarão após dois acontecimentos que afetaram as exportações: a mudança de regime cambial, em 1999 e
a  acusação  de  dumping  pelos  Estados  Unidos  aos  exportadores  brasileiros,  em  2003.  A  análise
acompanhou  também  os  principais  mercados  importadores  do  camarão  brasileiro:  França,  Espanha,
Holanda, Portugal, Estados Unidos e Japão. Os resultados demonstram que entre os subperíodos 1996/1998
e  2000/2002,  o  crescimento  das  exportações  brasileiras  teve  como  causa  desencadeadora  o  efeito
competitividade (101%). Já para o período 2000/2002 e 2004/2006, o crescimento ocorrido foi maior que o
crescimento potencial, e as fontes de tal crescimento são creditados ao efeito competitividade (55%) e ao
efeito  composição  da pauta de exportação  (43%).  Os países  que o  Brasil ganhou  parcela de mercado
durante o  período  analisado  foram França,  Espanha e Holanda.  Observou-se ainda que o  Brasil vem
perdendo competitividade nos últimos anos.  Faz-se necessário  maior  promoção comercial voltada para
abertura de novos mercados, principalmente nos países com demanda em ascensão.

Palavras chave: Constant Market Share. Exportação de camarão. Competitividade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0307
TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A VISÃO DOS DOCENTES
ALUNO: MARIA CILEIDE DOS SANTOS MENEZES (035.770.097-05)
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (085.882.874-04)

Resumo:

        Para assegurar  igualdades de condições para o  acesso  e a permanência na escola às pessoas que
apresentam necessidades educacionais especiais, vinculadas ou não a deficiências, necessário se faz maior
investimento na formação docente para atuar com a diversidade do alunado. Participando do projeto sobre
“Avaliação de programas de formação continuada de docentes para o atendimento inclusivo de alunos com
necessidades educacionais especiais” tivemos a oportunidade analisar  como vem sendo empreendida a
formação continuada de professores que atuam em escolas estaduais e particulares da cidade de Natal/RN.
As análises dos dados evidenciam que 73% dos sujeitos atuam ou atuaram com tais educandos, mas apenas
20% afirmam ter  recebido  alguma orientação  específica; há grande expectativa sobre os programas de
formação da parte dos pesquisados, propondo-se a realização de cursos mais extensos, que façam maior
relação entre a teoria e a prática empreendida em sala de aula, onde existam mais disciplinas relacionadas à
educação inclusiva, entre outros pontos.

Palavras chave: Formação continuada. Professores. Inclusão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0310
TÍTULO: BRINCAR NÃO É SÓ BRINCADEIRA: COMPREENDENDO COMO CRIANÇAS DE SEIS
ANOS VIVENCIAM O SEU DIREITO DE BRINCAR
ALUNO: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06)
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40)
CO-AUTOR: JOANA FONTES PATINO (009.695.234-24)

Resumo:

        A brincadeira é, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, um direito essencial à
vida da criança, e as teorias psicológicas ratificam a importância do lúdico no desenvolvimento infantil.
Acreditando que respeitar o direito da criança implica também em saber ouvi-la, o problema de pesquisa
apresentado é: “Como as crianças significam o direito de brincar?”. O objetivo deste projeto consiste em
ouvir as crianças, buscando compreender como elas atribuem sentido ao direito de brincar e percebendo
como elas significam sua condição de sujeito de direitos. O pressuposto é que a compreensão do direito
não é algo naturalizado, e sim construído socialmente, o que pode levar a pensar que a partir do contexto
em que a criança vive e das  possibilidades  de vivenciar  a brincadeira,  é  possível perceber  diferentes
maneiras de significação do seu direito de brincar. No que diz respeito ao método, a pesquisa tem como
sujeitos  crianças  de  seis  anos  da  rede  pública  de  ensino  do  município  de  Natal/RN.  Quanto  aos
procedimentos, estão sendo realizadas: rodas de conversas e entrevistas semi-estruturadas com as crianças,
histórias para completar e entrevistas semi-estruturadas com pais e professores. Os encontros de pesquisa
estão  sendo  gravados  e  anotados  em diário  de campo,  e seguidos  da análise do  corpus  da pesquisa,
buscando perceber o sentido atribuído ao direito de brincar das crianças em seu contexto sociocultural.

Palavras chave: Infância, direitos da criança, brincar, escola

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0314
TÍTULO: NARRATIVAS DE AUTO-FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO CAMPO
ALUNO: LOUIZE GABRIELA SILVA DE SOUZA (068.709.784-33)
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (277.088.024-15)

Resumo:

        O trabalho discute como se dá o processo de formação do professor do campo num contexto em que
fazem parte a escola, a família, a comunidade e as experiências na luta pela sobrevivência do dia a dia. Para
isso  utilizaremos como referência de estudo  a prática educacional e de formação  da antiga e da atual
professora da escola de Areia Branca Piató localizada no município de Assu/RN. Essa escolha está atrelada
a singularidade de se trabalhar  com a formação de duas professoras de um mesmo lugar  (zona rural)
representando  um certo  tipo  de  tempo  que não  existe  mais  (a  seleção  para  o  cargo  de  professor  se
caracteriza por  um processo hereditário,  de mãe para filha).  O trabalho busca identificar  nos relatos a
história e tradição do processo de formação dos professores a partir  de suas experiências. Utilizaremos
como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e as entrevistas informais. Além disso, serão
analisados os diários, cadernos de anotações, fotografias e outros registros. Tomamos como referencial as
idéias de Edgar Morin, Clarissa Pinkola Estés, Conceição Almeida e Wani Pereira. O desenvolvimento do
trabalho vem evidenciando a importância dos conhecimentos adquiridos, para o processo de formação do
professor, a partir das aprendizagens vivenciadas não só no espaço escolar, mais também na comunidade,
na família, e nas experiências resultantes do cotidiano.

Palavras chave: Processo de formação; histórias de vida; saberes da tradição.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0316
TÍTULO: NARRATIVAS DE UMA ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA
ALUNO: WILLIANE DE SENA BARBOSA (059.694.904-90)
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (199.209.464-00)

Resumo:

        A  temática  educação  ambiental  tem  sido  alvo  de  debates  e  discussões  em  várias  instituições
educacionais.  No  entanto  tem  se  apresentado  como  um  grande  desafio  para  a  educação.  O  ensino
cartesiano,  unilateral  e  fragmentado,  ministrado  na  maioria  das  escolas  não  atende  aos  objetivos
educacionais  de  promover  um  mundo  sustentável.  Nesse  sentido,  orientada  por  autores  como
CAPRA(2006), FREINET(1991) e SILVA(2007), a pesquisa busca evidenciar uma pedagogia baseada nos
princípios  da  ecologia,  por  meio  de  uma  abordagem  multidisciplinar  pautada  na  construção  do
conhecimento a partir da experiência e de uma participação mais atuante dos sujeitos. Utilizaremos como
campo  empírico  as  escolas  municipais  das  comunidades  de  Areia  Branca  e  Bangüê  localizadas  no
município de Assú/RN, a fim de identificar a forma como as professoras dessas comunidades abordam a
questão ambiental. A partir da interface dialógica entre os autores estudados, observamos a emergência de
se priorizar na escola um ensino-aprendizagem que considere a experiência com o mundo natural presente
no cotidiano do aluno, entendendo essa estratégia como capaz de despertar o sentido de pertencimento à
natureza,  respeito  e  admiração  por  todas  as  formas  de  vida,  por  conterem interesses,  necessidades  e
motivações humanas compartilhadas.

Palavras chave: Educação ambiental, alfabetização ecológica, saberes da tradição.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0326
TÍTULO: SELEÇÃO DE PESSOAL NO JOGO RAGNARÖK
ALUNO: PRISCILLA DE CARVALHO MEDEIROS (049.024.854-35)
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20)
CO-AUTOR: ALMOG GRINER (058.972.164-01)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)
CO-AUTOR: ROBSON NEIVAM DANTAS (052.740.914-66)

Resumo:

        O trabalho objetiva verificar como se dá a seleção de pessoal dentro do jogo de RPG Ragnarok para a
Guerra do Emperium. A metodologia utilizada envolve a revisão da literatura que aborda jogos e gestão de
pessoas  associada  à  aquisição  de  dados  primários  com  observações  dentro  do  ambiente  virtual  e
secundários  através  de  um  fórum  do  jogo,  dessa  forma,  a  pesquisa  caracteriza-se  como  qualitativa.
Verificou-se que parte do líder do clã (grupo de jogadores) o estabelecimento das estratégias de seleção
utilizadas. Geralmente leva-se em conta as habilidades técnicas e possibilidade de utilização estratégica dos
jogadores (o espadachim é resistente, fica na linha de frente; o arqueiro ataca a longa distância, é utilizado
na retaguarda; o sacerdote dá benção e cura, se responsabilizando por suporte); a divulgação acontece com
a abertura de um chat em lugares  movimentados  onde são  colocados os  critérios  procurados,  ou  em
fóruns; podem ocorrer testes de destreza como batalhas com monstros fortes ou contra outros jogadores,
pra ver se realmente o jogador é poderoso, se sabe usar as habilidades. Conclui-se que a escolha de pessoal
dentro de Ragnarok para a citada guerra, assim como na realizada no ambiente empresarial, considera a
capacidade técnica e habilidades dos candidatos, acontecendo divulgação para atrair interessados.

Palavras chave: Seleção de pessoas. Ragnarok. Guerra do Emperium. WOE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0331
TÍTULO: ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS: DE QUEM É O ENUNCIADO?
ALUNO: MARIANA FREIRE RODRIGUES (090.291.264-00)
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68)

Resumo:

        Pretendemos, nesta apresentação, demonstrar os primeiros resultados do plano de trabalho “Análise
textual dos discursos: de quem é o enunciado?”, que se circunscreve no âmbito do projeto de pesquisa
“Análise  textual  dos  discursos:  a  responsabilidade  enunciativa  em  diferentes  gêneros  discursivos”,
registrado no Grupo de Pesquisa “Análise Textual dos Discursos”. Para tanto, consideramos como base
teórica ADAM (2008), adotando, assim, a Análise Textual dos Discursos, que se subsidia na Linguística
Textual e na Linguística da Enunciação. Nesta perspectiva, coletamos, inicialmente, gêneros discursivos
acadêmicos em um corpus composto por 15 (quinze) Relatórios de Prática como Componente Curricular e
de Estágio Supervisionado de Prática de Ensino de Língua Portuguesa, produzidos por alunos do Curso de
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 10 (dez) Relatórios Finais de Iniciação
Científica (IC), de diferentes áreas do conhecimento, produzidos por alunos da UFRN. A análise dos dados
vem revelando que o aluno/locutor-enunciador dos Relatórios de Prática como Componente Curricular e
de  Estágio  Supervisionado  de  Prática  de  Ensino  de  Língua  Portuguesa  assume  a  responsabilidade
enunciativa acerca dos relatos, enquanto que o aluno/locutor-enunciador dos Relatórios Finais de Iniciação
Científica não assume a responsabilidade enunciativa, preferindo atribuí-la a uma outra fonte do saber ou
materializando um ponto de vista anônimo.

Palavras chave: Responsabilidade Enunciativa, Análise Texual dos Discursos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0332
TÍTULO: ESTAR PARA ADOÇÃO: SENTIDOS E PERSPECTIVAS.
ALUNO: MARIA CAMILLA SOUZA TRINDADE (067.465.174-03)
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40)
CO-AUTOR: EMMANUELLE DE OLIVEIRA FERREIRA (837.539.234-00)
CO-AUTOR: LARISSA MEDEIROS DE SOUZA (081.029.694-23)

Resumo:

        A Idade  Contemporânea  evoluiu  com mudanças  profundas  nas  práticas  de  adoção.  No  entanto,
muitas crianças continuam em abrigos esperando por uma nova família.  Este estudo,  então,  tem como
objetivo geral conhecer o sentido que crianças abrigadas, entre sete e onze anos, cujas famílias já perderam
o seu poder familiar ou têm o processo de perda em andamento, atribuem à condição de estar para adoção.
A pesquisa realizou-se com três crianças,  as únicas que atendiam, no início deste trabalho,  à condição
mencionada.  As  três  estavam abrigadas  em uma instituição  pública  estadual  localizada em Natal,  Rio
Grande do  Norte,  portanto,  instituição  sediadora  da  pesquisa.  Durante  cinco  meses,  foram realizados
encontros com as crianças, sendo realizados cinco procedimentos individuais com cada um dos sujeitos.
Foram utilizados para esses procedimentos figuras e material de desenho. Destaca-se que os procedimentos
tiveram as singularidades, os momentos e as mobilizações dos sujeitos respeitados, exigindo adaptabilidade
na  ordem  dos  procedimentos  e  no  diálogo  construído  com  as  crianças.  O  conteúdo  dos  encontros,
registrado com o auxílio de diário de campo e gravador, está em fase de finalização das transcrições de
todas  as  gravações.  Para  a  análise  do  mesmo  deve  ser  utilizada  a  análise  de  conteúdo  temática,
considerando a perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significações. Por último, enfatiza-se que a
pesquisa tem aprovação do Comitê de Ética, bem como da Vara da Infância e Juventude.

Palavras chave: Palavras-chave: Crianças, Abrigo, Família, Adoção.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0333
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NA ALTA ASSISTIDA: ESTRATÉGIA DE
CUIDADO QUALIFICADO AO PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS COM HISTÓRICO
HOSPITALAR
ALUNO: TAINÁ LUANNA FERREIRA DE BARROS (066.080.104-35)
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53)

Resumo:

        Esse  estudo  tem por  objeto  de  pesquisa  o  Projeto  da  Alta-Assistida/PAA e  o  Acompanhamento
Terapêutico/AT, criado em 2006, no Hospital Dr. João Machado/HJM, na cidade do Natal/RN; de acordo
com a Reforma Psiquiátrica. Essa se iniciou na década de 80 e vem lutando para a melhoria das condições
de atendimento aos portadores de transtorno mental. O PAA é voltado para pacientes crônicos em alta e
para  pacientes  que  sofrem  reinternações,  objetivando  evitá-las.  Medidas  assim  inserem  no  campo
assistencial uma clínica ampliada, política, singular, dentro do cotidiano. Partimos com o intuito de avaliar
o processo de implantação e funcionamento do PAA; propiciar uma capacitação em AT nas práticas em
saúde mental para os profissionais do referido hospital; bem como conhecer os efeitos e repercussões da
mesma. Utilizamo-nos de investigação documental e entrevistas com os profissionais mais envolvidos no
projeto. E a partir dessas informações foi elaborada e oferecida a capacitação já mencionada. Apesar de o
PAA não ter atingindo seu principal objetivo (a diminuição de internações), revelou-se uma medida de
cuidado  humanizada,  voltada  para  a  realidade  do  paciente.  A  capacitação  mostrou-se  um  momento
oportuno e uma ferramenta viável para promover a mobilização dos profissionais. Proporcionou, ainda,
discussões enriquecedoras, e também alguma mudança, dos profissionais sobre as formas de cuidado, que
não precisam ser limitadas aos espaços da doença e estabelecidas numa relação de tutela.

Palavras chave: Alta Assistida; Acompanhamento Terapêutico; Saúde Mental

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0334
TÍTULO: ASPECTOS DA GESTICULAÇÃO COMO PRINCIPAL FERRAMENTA EXPRESSIVA DO
REGENTE: DIFERENÇAS ENTRE A REGÊNCIA CORAL E INSTRUMENTAL.
ALUNO: FLAVIA THAIS SEABRA DE MEDEIROS (061.896.074-03)
ORIENTADOR: ANDRE LUIZ MUNIZ OLIVEIRA (386.695.954-00)

Resumo:

        O  projeto  intitulado:  Aspectos  da  gesticulação  como  principal  ferramenta  expressiva  do  regente:
diferenças  entre a regência coral e instrumental,  foi iniciado  com o  objetivo  de aferir  a existência de
possíveis diferenciações entre o código gestual utilizado na regência coral e na regência instrumental. O
levantamento  bibliográfico,  até  o  presente  momento,  não  nos  permitiu  observar  conceitos  que  as
diferencie.  Observado isso,  a metodologia prevista inicialmente foi alterada de forma que pudéssemos
visualizar  se musicistas conseguem perceber a codificação básica da regência.  O teste,  feito  a partir  da
observação de seis vídeos, foi aplicado a três grupos com pessoas de diferentes níveis de conhecimento
musical, tendo alguns deles vivência em orquestra ou coro e outros não. O resultado dessa enquete é o que
pretendemos apresentar nesse congresso de iniciação cientifica, para em seguida catalogar os esquemas de
marcação de compasso e organizar nosso vídeo como produto final da pesquisa.

Palavras chave: Regência, coral, instrumental, orquestra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0338
TÍTULO: PRÁTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO NAS POLÍTICAS SOCIAIS
ALUNO: ANDRESSA MAIA DE OLIVEIRA (013.769.944-10)
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44)
CO-AUTOR: PABLO DE SOUSA SEIXAS (008.424.454-20)

Resumo:

        Pesquisas  sobre a profissão  de psicólogo  no  RN têm mostrado  uma tendência de inserção  desse
profissional nas políticas sociais. O último mapeamento, realizado em 2007, mostra a consolidação desse
espaço: 41% dos psicólogos registrados no  CRP-17/RN trabalham com políticas sociais.  Esta pesquisa
objetiva investigar como se delineia a atuação do psicólogo inserido nas políticas sociais. Os dados foram
coletados por questionário (perguntas abertas e diretas) e organizados em um banco de dados. Dos 294
respondentes, 121 atuam com políticas sociais. Resultados mostram que 32,1% dos psicólogos trabalham
em instituições de assistência social e 32,1% na saúde coletiva.  Quanto  à área de atuação,  31,3% dos
psicólogos afirmam estar na área social, contudo, 25,2% dos psicólogos ainda cita a área clínica. As três
atividades mais  realizadas por  esses  profissionais  são  psicoterapia,  orientação  de pais  e atendimento  a
crianças  com  distúrbios  de  aprendizagem.  Não  há  inovações  nas  abordagens  teóricas  adotadas  pelos
psicólogos: predominam as  psicodinâmicas  (33,6%),  além de grande número  de respostas  em branco/
inadequadas  (26%).  Há  uma  possível  sinalização  de  transição  do  modelo  de  atuação  clínico
individualizante para uma perspectiva coletiva. Cabe, no entanto, uma investigação mais apurada a fim de
desvendar  se essas mudanças revelam um avanço  dos psicólogos no  campo das políticas sociais ou  é
reflexo de uma imposição da legislação e articulação atual.

Palavras chave: atuação do psicólogo; políticas sociais; Psicologia no RN

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0348
TÍTULO: TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO: O CASO DAS TINTAS
ALUNO: ANAMÉLIA DANTAS HENRIQUE (061.193.074-94)
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20)
CO-AUTOR: ALMOG GRINER (058.972.164-01)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)
CO-AUTOR: RENATA LAISE REIS DE SOUZA (059.891.784-50)

Resumo:

        O trabalho trata da caracterização da tecnologia de produção básica de uma empresa do ramo de tintas
serigráficas localizada na cidade de Natal / RN. Objetiva-se verificar semelhanças entre a bibliografia e a
tecnologia utilizada pela empresa.  Essa atividade torna-se relevante para aumentar o  conhecimento dos
alunos  de  graduação  em administração  na  comparação  entre  teoria  e  prática.  A metodologia utilizada
envolve a revisão bibliográfica sobre Teoria das Organizações associada à pesquisa observacional na citada
empresa. Verificou-se que existe produção de pequenos pedidos para atender especificações de clientes de
pequeno porte, e produção em larga escala para atender a demanda de grandes empresas. Conclui-se que a
organização apresenta características tanto de tecnologia de produção em pequenos lotes e unidades quanto
de tecnologia de produção em massa e em grandes lotes, podendo ser classificada em ambas tecnologias,
dependendo da demanda.

Palavras chave: Organizações. Tecnologia de produção. Empresas de tintas serigráficas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0350
TÍTULO: ARQUIVOS, PROFISSÃO DO HISTORIADOR E INSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES
ALUNO: ANA CAROLINA MARINHO (014.198.344-28)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20)

Resumo:

        Esse trabalho  parcial é fruto  do  Grupo de Pesquisa “Espaços da História,  Espaços de Identidade:
patrimônio, ensino e memória”, coordenado pela professora Margarida Dias, e pretende discutir questões
que tratam do papel do historiador e suas relações com o seu campo de trabalho. Sendo uma questão
importante que ganha grande demanda de discussões, se faz necessário debater como esse profissional se
relaciona  com  os  arquivos  e  sua  principal  fonte,  o  documento.  Através  da  análise  do  discurso  de
historiadores  que  trabalham  em  suas  pesquisas  com  o  conceito  de  documento  e  com  a  atuação  do
profissional de história em arquivos, pretendemos identificar como se dá as concepções de identidade e as
representações dos profissionais de História. E como ocorrem as suas relações com seu meio de atuação,
que nesse caso, tratamos da atuação em arquivos, que apesar de possuir seu profissional reconhecido, é
possível notar  a presença do historiador cada vez mais forte nessas instituições.  Por fim, pretendemos
novamente trazer  a tona,  com novas  discussões  e temáticas  de trabalho,  o  debate sobre a presença e
representação do profissional de história, que atualmente deixa de está preso ao ensino e a pesquisa, para
ganhar uma possível nova área de ofício e um melhor reconhecimento para com a sociedade.

Palavras chave: Arquivos, oficio do Historiador, documentos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0351
TÍTULO: ANÁLISE DAS PRECIPITAÇÕES PLUVIAIS EM NATAL NO PERÍODO 2008 – 2009
ALUNO: DOUGLAS PEREIRA SOUSA (010.517.674-58)
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO (160.177.654-34)
CO-AUTOR: LUIS FELIPE DA COSTA MEDEIROS (007.591.494-88)

Resumo:

        O  projeto  em questão  compreende um estudo  teórico-metodológico,  que servirá de base para as
pesquisas sobre erosividade das chuvas e susceptibilidade erosiva do solo na cidade de Natal. Tem como
meta monitorar uma área piloto, onde serão analisados em parcelas experimentais (1,0 m x 5,0m), onde
uma possui vegetação  natural do  meio  e a outra é desprovida de vegetação.  Dessa forma poderá ser
observada a intensidade e freqüência das chuvas e a perda de sedimentos devido ao escoamento superficial
e a quantidade de cobertura vegetal.  Tudo isso  para poder entender as taxas erosivas,  os processos,  a
dinâmica dos solos arenosos, do clima quente e úmido e das ações antropicas na zona urbana da cidade de
Natal.

Palavras chave: chuva, erosão, vegetação, sedimentos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0355
TÍTULO: O AUTO DA COMPADECIDA: O NORDESTE, A TRADIÇÃO E OS ESTEREÓTIPOS
ALUNO: MARISTELA PEREIRA DE ARAUJO (050.159.684-42)
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (188.485.164-91)

Resumo:

        Esse trabalho trata da relação entre História e Cinema, a partir do paradigma de um dos pioneiros no
estudo do cinema enquanto objeto e fonte para o historiador, o francês Marc Ferro. Assim, dialoga-se com
o filme de Guel Arraes, adaptado da peça homônima de Ariano Suassuna, para a minissérie da Rede Globo
de Televisão, e posteriormente, reduzida para o cinema; onde se abordou diversas adaptações que a peça
sofreu  para  o  cinema e  as  especificidades  da  criação  de Guel Arraes.  Também se  identificou  alguns
estereótipos que a Indústria Cultural nacional criou acerca da região Nordeste, os quais estão presentes no
filme; e  relacionou-se  os  ditos  estereótipos  presentes  na  narrativa  à  realidade do  Nordeste  no  Sertão
Potiguar, realidade próxima.

Palavras chave: Nordeste, Cinema, Tradição.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0359
TÍTULO: O ESTÍMULO MUSICAL NO DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
ALUNO: ANNE CHARLYENNE SARAIVA CAMPOS (036.749.974-60)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (012.044.434-83)
CO-AUTOR: ISAAC SAMIR CORTEZ DE MELO (012.491.954-54)
CO-AUTOR: KATIE MORAES DE ALMONDES (000.943.424-07)

Resumo:

        Tanto  na  área  de  Educação  Musical  quanto  no  Desenvolvimento  Musical  Infantil  afirma-se  a
importância de conhecer  as  possibilidades  do  aluno,  conhecimento  prévio  das  implicações  da música
especialmente  no  bebê.  Atualmente,  há  estudos  referentes  ao  desenvolvimento  musical  infantil,  mas
inexistem trabalhos sistemáticos de musicalização para bebês na cidade de Natal/RN. Buscando atender a
essas  necessidades,  este  projeto  objetiva analisar  consequências  da  musicalização  no  desenvolvimento
saudável de bebês de até um ano de idade. Mesmo com a liberação dos recursos financeiros, o material
para a realização da coleta de dados ainda não foi adquirido, uma vez que não existem, em Natal, empresas
que  trabalhem com a  especificidade  dos  equipamentos  adequados  ao  bebê.  A partir  de  uma extensa
pesquisa  bibliográfica  e  documental  acerca  dos  trabalhos  desenvolvidos  com  bebês  no  Brasil,
identificaram-se  três  propostas  de  musicalização  (FERES,  1998;  BEYER,  2005;  MUSICALIZAÇÃO
INFANTIL UFPR, 2009). Assim, percebe-se que as referidas propostas ainda são poucas, porém surgem
consistentes e atingem diversos aspectos que também serão explorados neste trabalho. Diante do exposto,
percebe-se a importância do estímulo musical na primeira infância, abrangendo aspectos afetivos, motores,
auditivo,  cognitivo e linguagem/exploração vocal.  Nesse sentido,  um ambiente rico  musicalmente pode
favorecer o desenvolvimento saudável do bebê, pois a música está implicada em aspectos diversos do seu
desenvolvimento.

Palavras chave: Musicalização; Bebês; Desenvolvimento Infantil

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0366
TÍTULO: A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA BRASILEIRA E OS IMPACTOS SOBRE O SERVIÇO DE
SAÚDE PÚBLICA: O CASO DO BAIRRO DAS QUINTAS, EM NATAL/RN
ALUNO: VÍTOR HUGO CAMPELO PEREIRA (069.224.894-38)
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (206.433.145-04)

Resumo:

        No decorrer do tempo,devido a diversos fatores,de ordem política econômica e cultural que foram
facilitadores da transmissão e a adoção de novas normas e condutas reprodutivas, fazendo emergir assim
um processo de declínio da fecundidade, refletindo mudanças na composição por idade da estrutura etária
brasileira,aflorando o envelhecimento de sua população,tal fato transmite seus efeitos sobre as políticas
sociais,em especial na saúde, pois o idoso utiliza de maneira significativa o sistema de saúde.Assim sendo,
a avaliação do sistema de saúde do bairro é fundamental,pois a partir dela é possível sugerimos pontos a
melhorá-lo. Diante desse contexto a presente pesquisa objetivou analisar ao serviço público de saúde no
bairro das Quintas,em Natal-RN,expondo suas virtudes e problema, sobretudo no atendimento à população
idosa,  visando apontar  soluções que possam vir  a melhorar  a prestação  de tais serviços.  .Para isso,  a
metodologia adotada para a realização da pesquisa foi composta de quatro etapas: pesquisa bibliográfica,
trabalho  de  campo  na  área  em estudo,  aquisição  de dados  secundários  e  de  materiais  cartográfico  e
fotográfico.  Com a realização  da pesquisa,percebemos  sobretudo,problemas  relacionados  aos  recursos
humanos e infra-estrutura dos estabelecimentos de saúde do bairro, que podem ser resolvidos por ações
urgentes do poder público para que tais problemas assumam escala ainda maior, dificultando ainda mais a
sua resolução ou amenização de maneira satisfatória.

Palavras chave: População brasileira. Idosos.Saúde. Transição demográfica

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0370
TÍTULO: APAGANDO AS LEMBRANÇAS DE UM VELHO ATOR: VIVÊNCIAS DE VIOLÊNCIAS X
EXPERIÊNCIAS DE GERAÇÕES
ALUNO: ANA HORTENCIA DE AZEVEDO MEDEIROS (057.766.804-84)
ORIENTADOR: JOAO DANTAS PEREIRA (201.761.634-68)

Resumo:

        Este  trabalho  situa-se  na  intersecção  dos  estudos  sobre  violência  intrafamiliar,  envelhecimento  e
conflitos intergeracionais, na medida em que trata estes fenômenos a partir da vivência de idosos vítimas
de maus-tratos. Estimar a prevalência da violência doméstica cometida contra a pessoa idosa na cidade do
Natal/RN por meio da análise do fenômeno de coabitação intergeracional constitui o  principal objetivo
deste trabalho. A pesquisa, de caráter quali-quantitativo, se caracterizou como um Survey descritivo de
corte transversal. Os dados coletados foram obtidos junto a uma amostra composta de 434 idosos de dois
Centros  de  convivência  do  referido  município.  Os  resultados  mostram  que  a  proporção  de  idosas
institucionalizadas é significativamente maior que a de idosos. Relativamente à faixa etária, aqueles que
possuem entre 60 a 70 anos somam 47,05% da amostra. Ao considerar o estado civil, os mais vulneráveis à
violência são os viúvos e os casados. Os principais agentes de crimes e contravenções contra o idoso são
seus próprios filhos (32%),  seguido  pelos cônjuges/companheiros (25%),  genros e noras (13%),  netos
(10%) e vizinhos (10%). As constatações investigativas desvelam a necessidade de observar a vivência de
idosos  em grupos focais.  A percepção  desta necessidade corrobora com a hipótese de que os  idosos
constituem-se grupos particulares e, como tal, apresentam especificidades.

Palavras chave: Violência contra idoso. Família. Conflitos Geracionais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0375
TÍTULO: PERCEPÇÃO SOCIAL DO COMPROMISSO AMBIENTAL DE ADOLESCENTES E SUA
RELAÇÃO COM OUTROS INDICADORES DE PRÓ-AMBIENTALIDADE
ALUNO: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA (069.695.304-85)
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04)
CO-AUTOR: PRISCILLA KIMIE URUSHIMA DE AZEVEDO (068.850.274-13)
CO-AUTOR: RAFAEL FERNANDES BEZERRA (063.304.564-02)

Resumo:

        Estamos sempre avaliando  o  comportamento  e a atitude das  pessoas  e,  ao  mesmo tempo,  sendo
avaliados pelos demais.  Até onde sabemos, investigar o  é inédito,  o  que justificou nosso interesse por
práticas  de  cuidado  ambiental  passíveis  de  registro  por  terceiros.  Aplicamos  um  questionário  a  205
estudantes do Curso Técnico de Controle Ambiental do CEFET-RN, cujas idades variaram entre 14 e 21
anos, sendo 70% do sexo feminino. Solicitávamos que, entre outras questões, informassem se praticavam
alguma  forma  de  cuidado  ambiental  e  que  indicassem  colegas  de  turma  que  considerassem  como
comprometidos  pró-ambientalmente,  ao  mesmo  tempo  em  que  pedíamos  que  respondessem  a  várias
escalas.  Comprovamos  uma  associação  direta  muito  clara  entre  compromisso  ambiental  socialmente
percebido  e  a  prática  auto-relatada  de  cuidado  ambiental.  A  maior  diferença  entre  cuidadores  e
não-cuidadores  se  deu  entre  aqueles  que  receberam  a  maior  pontuação  em  compromisso  ambiental
socialmente percebido: todos os 12 participantes que atingiram o nível máximo (4) no índice composto de
compromisso ambiental percebido pelos outros (0-4) eram cuidadores. A associação entre compromisso
ambiental socialmente percebido também foi verificada, ainda que não de modo tão bem sucedido, com as
escalas que indicavam Ambientalismo Ecocêntrico, Consideração de Conseqüências Futuras e Coletivismo,
gerando importantes implicações para o estudo da sustentabilidade e educação ambiental.

Palavras chave: compromisso ambiental socialmente percebido; cuidado ambiental; escala

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0378
TÍTULO: RAÇA, ETNICIDADE E TERRITORIALIZAÇÃO: VALE DO RIO CEARÁ MIRIM, RN -
PESQUISA ETNOHISTÓRICA
ALUNO: PRISCILA CHIAPPETTA RIBEIRO BASTOS (082.775.694-16)
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (794.461.327-20)

Resumo:

        Essa pesquisa de cunho etnohistórico visa à análise de um conjunto de comunidades negras rurais
cujos membros estejam se auto-reconhecendo como quilombolas na região do vale do rio Ceará-Mirim.
Frente  à  discussão  contemporânea  da  Antropologia  brasileira  e  das  demais  Ciências  Sociais  sobre  a
emergência e mobilização de comunidades quilombolas, o projeto deverá abordar as questões teóricas de
racialização,  etnicidade  e  construção  de  identidades,  organização  social  e  política,  além  das  políticas
públicas. A pesquisa está em andamento na busca de fontes documentais sobre o assunto em instituições
arquivísticas em Natal.

Palavras chave: Etnicidade; etnohistória; quilombola; territorialização.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0381
TÍTULO: MEMÓRIA, HISTÓRIA, E UTOPIA NA LITERATURA AFRICANA DE EXPRESSÃO
PORTUGUESA: A FICÇÃO DO MOCAMBICANO MIA COUTO.
ALUNO: JARDENE DANTAS GOMES (073.865.284-93)
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (651.585.984-87)

Resumo:

        A  pesquisa  focaliza  a  ficção  de  Mia  Couto,  escritor  moçambicano,  procurando  ver  como  se
dissemina, em suas narrativas, a experiência crítica do autor em contraste com a ordem social vigente de
seu  país.  O objetivo  principal é analisar  como no  fazer  literário  do  autor  se entrelaçam fato  e ficção,
autobiografia,  memória e  história  social,  analisando  aspectos  representativos  da vida social,  política e
cultural de Moçambique que a obra literária comporta. Parte-se do pressuposto de que a ficção abarca um
tecido de identidades culturais e memória coletiva, ocupando-se do passado na mesma medida em que o
traz para o presente. Para esta comunicação, nosso trabalho se ocupa da análise e interpretação do livro de
contos: Cada Homem é uma Raça, observando como a narrativa se articula com a sociedade e a história
social de Moçambique, dando a ver identidades múltiplas e contraditórias.

Palavras chave: literatura, identidade e memória cultural

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0382
TÍTULO: REDES E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA CARCINICULTURA POTIGUAR
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS MEDEIROS DE ARAÚJO (065.041.874-36)
ORIENTADOR: MARIANA BALDI (932.384.797-68)

Resumo:

        A ocorrência de trabalhos relacionando redes e inovação (BALDI, 2008) e que enfatizem a relação
entre  geração  e  disseminação  da  inovação  tecnológica  e  as  estruturas  sociais  (LIU,  MADHAVAN &
SUDHARSHAN, 2005) é mínima. Nesse trabalho procura-se estabelecer uma perspectiva sobre a influência
dos tipos de laços estabelecidos entre os diversos atores do processo inovativo, bem como da arquitetura
da rede inovativa,  no setor  produtivo da carcinicultura potiguar.  Compreendendo a importância que o
camarão  já  apresentou  para a  balança comercial do  RN,  sendo  responsável por  90% das  exportações
(EMPRESAS & EMPRESÁRIOS,  2003)  e o  desinteresse dos grandes cozedores espanhóis  em que os
carcinicultores  potiguares  desenvolvam  produtos  com  valor  agregado,  bem  como  a  intensificação  da
demanda por rastreabilidade surgente em todo os campos do agronegócio (THOMPSON e MORRISSEY,
2003), se faz necessário que o RN execute ações de melhorias nas ações inovativas objetivando ampliar a
competitividade.  Algumas dessas  ações  podem ser  verificadas  com a criação  do  CT do  Camarão  e a
RECARCINE, “uma rede multidisciplinar de pesquisa sobre carcinicultura, constituída por pesquisadores
de diferentes estados e áreas de conhecimento” (BALDI,  2008).  A metodologia empregada consiste da
revisão bibliográfica, o desenvolvimento de entrevistas semi-estruturadas junto aos atores da rede (órgãos
do  governo,  empresas,  produtores  e pesquisadores)  e a aplicação  de questionário  junto  ao  cluster  do
camarão potiguar.

Palavras chave: Redes, Inovação, Carcinicultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0390
TÍTULO: GILBERTO MENDONÇA TELES: O VÃO DO CONCRETO NO DESVÃO DO ABSTRATO
ALUNO: MAYARA COSTA PINHEIRO (065.497.044-05)
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO (341.721.574-91)

Resumo:

        Este  trabalho  elucida  como  se  configura  a  influência  dos  ideais  da  Poesia  Concreta  e  seus
desdobramentos na obra do poeta Gilberto  Mendonça Teles.  Através de um breve estudo analítico,  de
alguns poemas, verificamos em quais aspectos podemos observar a interferência desses movimentos de
vanguarda, especificamente na obra Nominais (1993), em que se concentra grande parte dos poemas de
sintaxe visual de Teles. Para isso, nossa pesquisa é subsidiada pelos teóricos que falam sobre a Poesia
Concreta,  Neoconcretismo, Poesia Práxis,  Poema-processo e a Poesia Visual,  procurando indicar quais
aspectos aproximam a poesia de Teles desses movimentos de vanguarda.

Palavras chave: poesia concreta; poesia visual; influências; Gilberto Mendonça Teles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0392
TÍTULO: ALÉM DO QUE SE VÊ: TRANSFORMAÇÕES SOCIO-CULTURAIS E MUDANÇAS NO
INTERIOR E EXTERIOR DAS MORADIAS. (NATAL, DÉCADAS DE 1940-1960)
ALUNO: JESSICA REGIS DE MEDEIROS COSTA (081.460.524-95)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15)

Resumo:

        A cidade mostra-se como um imenso emaranhado de relações que acompanham, não de forma linear,
as transformações sócio-econômicas e culturais. No Brasil as décadas de 1930 a 1960 foram marcadas por
mudanças na escala da habitação inseridas, principalmente, pela ação dos Institutos de Aposentadoria e
Pensão - IAPs. O intento de modernização de Natal no pós-guerra traz novos significados agregados ao
habitat urbano e novas relações na forma de morar são traçadas. O objetivo desse trabalho é entender o
processo  de introdução  dessas inovações no  uso  e na morfologia do  espaço  da moradia,  tendo  como
recorte espacial os bairros de Tirol e de Petrópolis. Para tanto, utilizou-se como fontes de dados primários
as informações coletadas nos arquivos do escritório do INSS-RN, que fazem parte do acervo do HCUrb.
Conceitos como “santuário doméstico”,  “espaço sanitário” e “habitat moderno”,  abordados por Correia
(2004), foram importantes na discussão das influências do paradigma da modernidade nas modificações da
habitação. A análise evidenciou a percepção da influência do modernismo, marcada pela simplificação e
pela geometrização de formas; e da influência do individualismo, que fez com que casas fossem pensadas
de maneira a darem mais privacidade aos seus moradores; além disso, se evidencia princípios higienistas,
como a inserção  de recuos laterais e frontais; e espaço  para jardim.  Essas mudanças afetaram tanto  o
interior quanto o exterior da casa e estão além do que (normalmente) se vê.

Palavras chave: Habit moderno, modernização, IAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0393
TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTAS: ANÁLISE DAS NECESSIDADES
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
ALUNO: ELIZANE SILVA DO NASCIMENTO (050.481.694-25)
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (838.449.294-87)

Resumo:

        O trabalho é fruto do nosso interesse pela Educação de Jovens e Adultos (EJA), particularmente, no
que diz respeito ao seu processo de alfabetização. Nesse sentido, objetivamos investigar necessidades na
formação  de  professores,  quanto  ao  desenvolvimento  de  uma  prática  pedagógica  que  perspective  a
alfabetização  bem  sucedida  de  jovens  e  adultos.  No  desenvolvimento  da  pesquisa,  tomamos  como
referências  os  estudos  de  Freire  (1996),  Moura  (1999),  Ferreiro  (2003),  dentre  outros.  Optamos  pela
Abordagem  Qualitativa  de  Pesquisa,  que  tem  como  preocupação  básica  retratar  a  perspectiva  dos
participantes.  Para a construção dos dados, utilizamos a entrevista semi-diretiva e o  questionário.  Dois
professores foram sujeitos da pesquisa, escolhidos segundo três critérios: apresentar aceitação espontânea
para participar da investigação; trabalhar como professor alfabetizador da EJA; estar atuando em escola
pública. Os dados apresentam algumas evidências: falta de formação inicial consistente no que tange à
alfabetização; ausência de formação continuada norteada pelas necessidades na formação dos professores
alfabetizadores; prática pedagógica descontextualizada das novas abordagens de alfabetização, motivando
um ensino ultrapassado que não contribui para que os alunos da EJA possam compreender e utilizar os
usos e funções sociais da língua escrita. Os dados ainda são preliminares, mas apontam para a necessidade
de outras pesquisas e investimentos na formação de professores alfabetizadores.

Palavras chave: Formação de Professores; Alfabetização; Educação de Jovens e Adultos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0398
TÍTULO: A BELLE ÉPOQUE POTIGUAR: CULTURA E POLÍTICA NO RIO GRANDE DO NORTE NA
PRIMEIRA REPÚBLICA
ALUNO: PAULO RIKARDO PEREIRA FONSECA DA CUNHA (066.741.164-08)
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO (049.016.828-06)

Resumo:

        Neste  trabalho  pretendemos  discutir  cultura política a  partir  dos  escritos  de Antonio  de Souza e
Juvenal  Lamartine,  dois  políticos  também  ligados  à  intelectualidade  que  estavam  integrados  no  jogo
oligárquico  potiguar  nas primeiras décadas do  século  XX. Estudamos as práticas e as noções políticas
desses dois personagens para contemplar o que seria modernidade em termos de política na Natal da Belle
Époque. Escolhemos esses dois políticos por se tratarem de “casos paradigmáticos”, são personagens que
ao mesmo tempo em que estão na política são membros da intelectualidade local. Suas relações com outros
membros da elite política se constituem em uma importante linha de pesquisa para a compreensão  da
Primeira República no Rio Grande do Norte.  Esse trabalho nasceu das discussões feitas no projeto  de
pesquisa “A Belle Époque Potiguar: Cultura e Política no Rio Grande do Norte na Primeira República”,
coordenado pelo prof. Almir de Carvalho Bueno, do Departamento de História da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.

Palavras chave: Política, Cultura Política e República Velha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0399
TÍTULO: A TRADIÇÃO E A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE
ANGICOS/RN.
ALUNO: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28)
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20)
CO-AUTOR: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA (063.019.844-63)

Resumo:

        As  opiniões,  imagens  e  percepções  dos  atores  sociais  em reivindicações  e  ação  política  existem
mediações diversas, tais como consciência e visão de mundo, o conjunto de saberes populares determinam
os perfis  sociais  que envolvem um cenário  político  de uma determinada região.  Com base nisso  esse
trabalho  pretende analisar  as  relações  intrínsecas  à política no  município  de Angicos/RN,  objetivando
expor o significado das práticas locais, especialmente o Coronelismo, e por sua vez a reciprocidade que
envolve essa prática, e o significado de todo esse processo para os envolvidos, fazendo assim uma reflexão
a partir  das  características  comuns  e  as  peculiaridades  da cidade.Pretende-se  compreender  a  estrutura
política angicana e suas implicações, apontar a concepção de política de eleitores e políticos e apreender o
discurso  ideológico  utilizado  que circunda a política interiorana.  O  referido  estudo  parte de reflexões
iniciais a respeito da política partidária do município e estudos posteriores, utilizando bibliografia com base
nos  estudos,  a  pesquisa  utilizará  como  aporte  teórico  e  histórico  a  análise  bibliográfica  dos  estudos
voltados para o tema proposto, com base nas considerações provenientes dessas reflexões conclui-se que
com  a  busca  de  um  aprofundamento  na  pesquisa,  objetivando  apontar  como  se  dão  a  tradição  e  a
representação social da política na referida cidade ressaltando sua vinculação ao antigo onde a política dos
favores ainda prevalece mesmo esta sendo de forma oculta.

Palavras chave: Angicos, Política, Tradição.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0400
TÍTULO: NEGROS EM SERTÕES BRANCOS: FAMÍLIA E DEMOGRAFIA ESCRAVA NOS SERTÕES
DO SERIDÓ (1822-1854)
ALUNO: JEFERSON CANDIDO ALVES (082.821.414-02)
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (406.743.474-04)

Resumo:

        Neste trabalho investigamos a formação dos arranjos familiares da população cativa na Ribeira do
Seridó,  zona de  produção  pecuarista.  Pesquisamos  a dinâmica populacional cativa,  privilegiando  dois
focos de análise, a razão de sexo (número de homens dividido pelo de mulheres multiplicado por cem).
Nossa pesquisa tem demonstrado uma razão de sexo equilibrada indicador muito forte da formação de
famílias escravas na ribeira estudada. O segundo viés investigativo é a análise da estrutura de posse dos
cativos.  Segundo  nossas  conclusões  o  pequeno  número  de escravos  por  plantel  não  impossibilitou  a
formação de arranjos familiares. Produzimos estes primeiros resultados através da montagem de um banco
de dados realizado a partir de 197 inventários do período. A documentação se encontra no Laboratório de
Documentação Histórica - LABORDOC/UFRN, campus de Caicó. Os dados coletados foram sistematizados
dentro deste recorte temporal em três décadas, para percebermos as oscilações no peso demográfico da
população escrava em uma região pecuarística. Descortina-se desta forma a “outra família” negra, aquela
que existiu em uma relação de alteridade com as dos brancos, mas que teve sua história até pouco tempo
encoberta pela égide e sombra historiográfica da casa-grande.

Palavras chave: Escravidão, Família escrava, demografia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0402
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES, PARA ATUAÇÃO
COM A DIVERSIDADE DO ALUNADO
ALUNO: SILVIA GILMARA SILVA RAMOS (023.777.334-17)
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (085.882.874-04)

Resumo:

        Atualmente, reconhece-se que a formação continuada é uma exigência da educação, não só devido
aos avanços da ciência e da tecnologia que se processaram nas últimas décadas,  mas como uma nova
categoria que passou a existir. Nesse contexto, inserem-se os profissionais de educação, entre os quais os
professores, que, no cotidiano das escolas, vêem-se constantemente desafiados por novas exigências, entre
as quais a de atender, de forma adequada, à diversidade do alunado. O projeto de pesquisa “Avaliação de
programas  de  formação  continuada  de  docentes  para  atendimento  inclusivo  de  educandos  com
necessidades  especiais”  se  propõe  a  avaliar  programas  de  formação  continuada  de  profissionais  de
educação, com vistas à educação inclusiva. Com base nos dados coletados entre os profissionais atuantes
em escolas municipais das cidades de Campina Grande / PB, João Pessoa / PB e Natal / RN, percebemos
que,  de um total de 388 professores pesquisados,  66% atuam ou atuaram com alunos que apresentam
necessidades especiais. Destes, 55% afirmaram ter recebido informações, em cursos ou eventos, para a
realização  de  um trabalho  voltado  às  especificidades  desse  alunado.  Destacaram,  de  maneira  geral,  a
relevância da formação continuada, sugerindo: a realização freqüente de cursos de formação com uma
maior carga horária; maior número de vagas para professores; necessidade de se aliar teoria à prática.

Palavras chave: Formação continuada. Docentes. Educação Inclusiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0403
TÍTULO: O GOVERNO DE JUVENAL LAMARTINE: UM NOVO ESTILO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE (1928-1930)
ALUNO: DIEGO FIRMINO CHACON (064.971.934-48)
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (342.449.801-72)

Resumo:

        Na época entre 1928 e 1930, a capital norte-rio-grandense passou por transformações consideráveis
em seu espaço físico possibilitadas pelo uso da técnica que propiciou modificações na paisagem urbana. A
partir disso, intensificaram-se as instalações de novos locais de sociabilidade e foi preparado o plano de
sistematização urbana de Natal, proposto pelo engenheiro Giacomo Palumbo. Além disso, certos grupos da
sociedade, como a elite, viveram ocasiões de efervescência, relacionadas aos eventos da entrada da cidade
nos “raids” da aviação. Todos esses fatos, comentados nos jornais e revistas do Estado, associavam esse
progresso da capital à imagem pública do presidente do Estado Juvenal Lamartine. Portanto, esse trabalho
busca analisar o "enaltecimento" dado ao governador Juvenal Lamartine e como este se dá em decorrência
de um novo estilo de administração pública e de política de gestão no Rio Grande do Norte. Ao nosso ver,
tudo isso possibilitou a transformação do ambiente natural e a intervenção planejada do espaço urbano,
através da técnica.

Palavras chave: Juvenal Lamartine, modernização, rio grande do norte, aviação

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0405
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA SADIA SA: UMA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
ALUNO: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20)
CO-AUTOR: CLARISSE LORENA CORTÊZ BARRÊTO (074.263.354-37)
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA (082.861.684-10)
CO-AUTOR: VINICIUS TAVARES DE PAULA (069.650.554-13)

Resumo:

        O trabalho promove uma avaliação do estágio de desenvolvimento no qual a Sadia SA se encontra,
destacando-se  o  desempenho  histórico.  Essa  pesquisa  torna-se  relevante  pelo  fato  de  evidenciar  para
alunos  de graduação  a situação  de evolução  organizacional em que se encontra essa notória empresa
brasileira. Tem-se por objetivo verificar fatores que mostrem o tamanho e estágio do seu desenvolvimento.
Foi  realizada  revisão  bibliográfica  sobre  Teoria  das  Organizações  além  da  análise  de  dados
disponibilizados pela instituição no relatório anual e site, dessa forma, a metodologia utilizada é qualitativa.
Foi verificado que nas décadas de 40 e 50 a empresa esteve voltada exclusivamente para o mercado interno
e a partir da década de 60 começou a exportar; em 1990 constituíram-se as primeiras filiais comerciais, e
em 2008 construiu a primeira indústria fora do país.  Conclui-se que a Sadia SA ainda se encontra,  de
acordo com os dados de sua evolução, no estágio internacional de desenvolvimento, pois está preocupada
com as exportações e ainda não possui produção em vários países.

Palavras chave: Teoria das Organizações. Estágio de desenvolvimento. Sadia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0406
TÍTULO: A ESCALA DE CONSIDERAÇÃO DE CONSEQÜÊNCIAS FUTURAS APLICADA À
ANÁLISE DA CONDUTA SUSTENTÁVEL DE ADOLESCENTES ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
ALUNO: TAYRINE NOBREGA MARIZ (014.510.294-70)
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04)
CO-AUTOR: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA (069.695.304-85)
CO-AUTOR: HELLEN CHRYSTIANNE LUCIO BARROS (064.549.284-11)
CO-AUTOR: PRISCILLA KIMIE URUSHIMA DE AZEVEDO (068.850.274-13)

Resumo:

        A noção  de  sustentabilidade  requer  a  representação  de  uma  perspectiva  temporal  de  futuro.  O
discernimento  a  respeitos  das  consequências  de nossas  ações  influi  no  planejamento  destas  de forma
ecologicamente favorável. Este estudo focaliza tais questões relacionando-as aos adolescentes, tanto pelo
fato de que mudanças nas atitudes dos jovens são importantes marcadores de mudanças em longo prazo,
quanto pela evidência de que eles se mostram cada vez mais como agentes protetores do ambiente.  A
ausência de estudos significativos a respeito do exposto reforça os objetivos deste relatório. O banco de
dados utilizado foi elaborado a partir de um questionário que englobava perguntas diretas sobre a prática
de  cuidado  ambiental,  além  de  questões  sobre  dados  sócio-demográficos.  Em  sua  segunda  parte,
contemplava escalas,  dentre as quais a Escala de Consideração  das Conseqüências Futuras,  importante
instrumento na avaliação da perspectiva temporal de futuro. Empregou-se análise fatorial exploratória dos
12 itens da escala e procedeu-se à eliminação de itens que não apresentavam rendimento satisfatório; assim,
a solução fatorial final continha oito itens do conjunto original, o que coincide com estudos anteriores. Isso
mostra que a ECCF é importante para a delimitação do conceito de conduta sustentável, ao aproximá-lo à
noção  de perspectiva  temporal  de  futuro.  Por  ter  também se  adequado  aos  adolescentes,  este  estudo
mostra-se relevante, considerando as suas implicações e aplicações.

Palavras chave: Perspectiva de futuro; adolescente; análise fatorial; sustentabilidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0416
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA À VIVÊNCIA DO MÉTODO CANGURU:
EXPERIÊNCIA NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
ALUNO: MAIHANA MAIRA CRUZ DANTAS (056.530.444-58)
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34)
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76)

Resumo:

        O  Método  Cangurú  é um modelo  de assistência neonatal,  que no  Brasil segue determinações do
Ministério da Saúde, integrando uma série de ações embasadas em políticas de humanização, tendo como
foco estratégias de intervenção que englobam aspectos bio-psico-sociais. A adoção deste método corrobora
não só para saúde do Recém-nascido, como também possibilita a ampliação do vínculo entre o bebê e sua
família,  reduzindo  assim os efeitos  negativos da internação  neonatal.  Diante disso  o  presente trabalho
retrata a experiência vivenciada na Maternidade Escola Januário Cicco referente à criação de um grupo
realizado  com  mães  e/ou  familiares  de  neonatais,  tendo  como  foco  abordar  aspectos  relacionados  à
vivência do Método Canguru. Esse grupo surgiu de uma necessidade relatada pela equipe de saúde, em que
as mães estavam apresentando dificuldades para realizar o Método. Será realizado inicialmente a aplicação
de um questionário sócio-demográfico e do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). Após, será realizado
psicoterapia de grupo com essas mães,  e ao final ocorrendo uma avaliação sobre o  grupo.  A presente
proposta visa caracterizar  o  nível de ansiedade dessas mães e a obtenção,  através do  questionário,  de
possíveis  melhoras  no  atendimento  para  que  esses  níveis  de  estresse  possam  ser  diminuídos,
proporcionado assim, uma melhor qualidade de vida para a mãe e para o bebê e a efetivação do Método
Canguru.

Palavras chave: Método Canguru, Psicoterapia de Grupo, Ansiedade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0418
TÍTULO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A PROFISSÃO DE PSICÓLOGO: UMA
CARACTERIZAÇÃO DE ARTIGOS
ALUNO: JOYCE PEREIRA DA COSTA (067.442.324-01)
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44)

Resumo:

        A profissão  de psicólogo  tem sido  tema de diversos estudos acadêmico-científicos da Psicologia,
desde  sua  regulamentação  profissional  no  Brasil,  há  quatro  décadas.  Este  estudo  objetiva  analisar
características dos artigos que apresentam a temática assinalada, no que tange ao ano, origem institucional,
distribuição geográfica, área, autoria, entre outros. Coletou-se 241 artigos na íntegra em bases de dados
on-line.  Os  resultados  indicam concentração  da  produção  oriunda de  instituições  no  eixo  sul-sudeste
(68,5%), com destaque para a USP (10,8%) e UFRGS (5%), embora a UFRN também apareça entre as mais
produtivas  (8,7%).  Tais  dados  revelam desigualdade na produção  científica,  que pode estar  ligada ao
fomento  que as instituições recebem para pesquisas.  Em relação  à autoria,  há predominância do  sexo
feminino  (75,9%),  reflexo  do  perfil  profissional em Psicologia,  e  de publicações  de natureza coletiva
(56%), tendência apontada em outros campos do conhecimento. As áreas que mais produziram artigos
sobre o  psicólogo  foram Psicologia da Saúde/Hospitalar  (27%),  Psicologia Clínica e da Personalidade
(12,4%) e Psicologia Escolar e da Educação (12%), sugerindo que estas se deteriam mais em discussões
sobre a profissão. Por fim, a recenticidade da maioria dos artigos, concentrados na faixa de 2000-2008,
pode estar  vinculada ao  crescimento  quantitativo  e qualitativo  dos periódicos  da área,  e ao  fato  de a
internet ser meio de divulgação científica recente.

Palavras chave: atuação profissional; Psicologia; produção científica

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0420
TÍTULO: NEOLIBERALISMO – UMA ANÁLISE DA DOUTRINA POLÍTICA.
ALUNO: DALIANE DEYSE DE LIMA PESSOA (072.811.684-70)
ORIENTADOR: GABRIEL EDUARDO VITULLO (001.021.144-63)
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38)
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)

Resumo:

        O  neoliberalismo,  um conjunto  de  idéias  políticas  e  econômicas  capitalistas,  que  defende  a  não
participação do estado na economia, em tese sua aplicação viria a causar uma total liberdade de comércio
garantindo assim o crescimento do país o qual este vier a ser implantado.A pesquisa proporciona uma
analise critica e comparativa de um modelo político que dês de sua criação é alvo de criticas e louvores por
parte do corpo acadêmico Apesar de ter suas origens na década de 1970, através da Escola Monetarista do
economista Milton Friedman, este só veio a entrar em pratica em apenas dois momentos da historia. Na
busca de analisar como a aplicação do sistema se dá, serão utilizados dois períodos políticos os quais, o
neoliberalismo obteve maior destaque, em 1981 na Grã-Bretanha , no governo de Margareth Thatcher e nos
Estados Unidos no período pós-guerra com o presidente Ronald Reagan, estes dois acreditavam que este
sistema  é  capaz de  de  proporcionar  o  desenvolvimento  econômico  e  social  de  um  país  deixando  a
economia  mais  competitiva,  proporcionando  o  desenvolvimento  tecnológico  e  através  da  livre
concorrência faz os  preços  e  a  inflação  caírem,  mesmo  com a oposição  afirmando  que o  sistema só
beneficia as grandes potências econômicas e que este método radical viria apenas a gerar  desemprego,
baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional.

Palavras chave: neoliberalismo,Thatcherismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0423
TÍTULO: A EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA DA COMUNIDADE
MANIMBÚ
ALUNO: NAIARA MEDEIROS OLIVEIRA (069.158.494-08)
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59)

Resumo:

        Trabalho  que  pretende  refletir  sobre  a  temática  da  Educação  do  Campo,  tendo  em  vista  a  sua
especificidade como prática pedagógica. Parte das propostas que guiam as Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo em nosso país, que buscam se contrapor à idéia de mundo rural
associado a um espaço de inferioridade e de esquecimento. Com esses pressupostos intenta-se uma análise
comparativa entre as diretrizes propostas para a educação do campo e as práticas pedagógicas das escolas
rurais, debruçando-se, para isso, sobre os (des)encontros entre a noção do que é o “meio rural”, tal como
propugnado nas Diretrizes, e a sua materialização como prática pedagógica nas escolas do campo. Para
estes  fins,  o  universo  pesquisado  foi a Escola Municipal Jenuíno  de Souza Menino,  na localidade de
Manimbú,  comunidade  situada  na  cidade  São  José  de  Mipibú.  Metodologicamente,  a  pesquisa  foi
conduzida observando-se como professores e gestores escolares desenvolvem suas atividades pedagógicas
frente às particularidades da escola rural onde trabalham. Também foram realizadas entrevistas com esses
atores de forma a compreender a percepção deles sobre o meio rural em que estão envolvidos e como
pensam a promoção de um ensino mais igualitário,  no que diz respeito  à superação das desigualdades
existentes  entre  a  cidade  e  o  mundo  rural  e  de  um  ensino  específico  diante  de  um  mundo  rural
diferenciado.

Palavras chave: Educação do Campo, Práticas, Diretrizes da Educação do Campo

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0425
TÍTULO: O SIGNIFICADO DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO QUE PROMOVE O ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR NA VISÃO DOS ESTUDANTES
ALUNO: THAISE GOMES DE CARVALHO (054.637.614-26)
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (136.047.594-04)

Resumo:

        A questão da democratização do acesso à universidade pública entrou na agenda da UFRN como
pauta de sua política acadêmica,  a  partir  dos anos 2004,  ocasião  em que a Comissão  Permanente do
Vestibular – COMPERVE- inclui em seu âmbito de atuação, atividades de pesquisa. Várias ações passaram
a ser implementadas à luz de princípios e fundamentos que norteiam as questões do acesso, da inclusão e
da  relação  da  universidade  com o  sistema público  de  ensino.  O  presente  estudo  tem como  objetivo
investigar, junto a um grupo de alunos concluintes do Ensino Médio no ano de 2008 e que se inscreveram
no Vestibular 2009, o significado que os mesmos atribuem a essa etapa de ensino como via de acesso à
UFRN. Visa-se também identificar as estratégias de estudos mobilizadas por esses alunos que pretendem
aceder à universidade. O referencial teórico apóia-se em autores de expressão como Bourdieu, Charlot,
Coulon,  Ennafaa,  Paivandi,  Ristoff,  Boaventura  de  Souza  Santos,  entre  outros.  Serão  utilizadas
informações do banco de dados da COMPERVE e do Observatório da Vida do Estudante Universitário,
além dos dados coletados nos questionários da pesquisa-mãe. Quanto aos resultados é possível delinear o
perfil modal dos estudantes sujeitos da pesquisa, enquanto as questões abertas se encontram em processo
de categorização e análise.

Palavras chave: Ensino Médio; Ensino Superior; Acesso e Inclusão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0427
TÍTULO: MÍDIA, CONSUMO E CULTURA LOCAIS CONFIGURANDO MODOS DE SER BEBÊ EM
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA GRANDE NATAL
ALUNO: ESTHEPHANIA OLIVEIRA MAIA BATALHA (074.254.024-32)
ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO (497.091.190-87)

Resumo:

        O presente trabalho, em desenvolvimento, é parte de uma pesquisa de maior amplitude que lança um
olhar  investigativo  e questionador  sobre como  as  culturas  regionais  se mesclam com a cultura global
configurando modos de ser criança nas instituições de Educação Infantil da grande Natal. Considerando
que há nuances que diferenciam as crianças de diferentes faixas etárias, julgamos necessário realizar um
estudo  específico  sobre  como  as  configurações  culturais  contemporâneas  produzem  determinados
significados e práticas em relação aos bebês. Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar como a mídia, o
consumo e as culturas locais configuram determinados modos de ser bebê em instituições de Educação
Infantil na grande Natal. Constitui parte do procedimento teórico-metodológico a coleta de artigos, textos
acadêmicos e reportagens, bem como a organização e o estudo desses materiais visando direcionar as fases
posteriores  da investigação.  Enfatizamos autores  que analisam as  condições  culturais  contemporâneas,
como Zigmund Bauman e autores que realizam análises culturais sobre a infância contemporânea, como
Shirley Steinberg e Joe Kincheloe. Até a fase atual, os resultados da pesquisa apontam para a necessidade
de reflexões sobre os bebês contemporâneos que desde cedo se relacionam com a cultura da mídia e do
consumo e acabam por levar esse universo para dentro das instituições escolares. Perguntamo-nos, então:
quais as implicações dos “bebês de consumo” para a Educação Infantil?

Palavras chave: Mídia; Consumo; Bebês Contemporâneos; Educação Infantil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0428
TÍTULO: A SEXUALIDADE DA CRIANÇA E A EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEPÇÕES E AÇÕES
DOCENTES.
ALUNO: WANESSA RAFAELA DO NASCIMENTO DA COSTA (014.718.514-94)
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34)

Resumo:

        O presente trabalho integra o Projeto de Pesquisa “O atendimento à criança de 0 a 6 anos no contexto
da  Grande  Natal  na  atualidade”  e  objetiva  sistematizar  conhecimentos  acerca  do  desenvolvimento  da
sexualidade  infantil  e  das  implicações  destes  conhecimentos  para  a  educação  da  criança,  bem  como
investigar concepções e ações de professores da Educação Infantil relativas ao tema. A partir de estudos
teóricos já desenvolvidos sobre sexualidade e, mais especificamente, sexualidade infantil entende-se que a
questão da sexualidade é uma das dimensões fundamentais do desenvolvimento da criança como pessoa –
indivíduo e ser  social –  e atravessa sua constituição  corporal,  cognitiva,  afetiva e social,  como ser  de
gênero, ser de papéis e funções sociais, ser de desejo (e não desejo), de curiosidade e de criatividade, de
saber e sentir, de prazer e desprazer. A pesquisa, em fase de desenvolvimento, envolve tanto um estudo
bibliográfico,  quanto  a  construção  de  dados  empíricos  através  de  entrevistas  com  professores  de
instituições de Educação Infantil da rede pública e privada de Natal-RN. Os resultados alcançados até o
momento consistem na sistematização de conceitos teóricos relevantes à nossa formação profissional, bem
como fundamentais ao desenvolvimento de nosso estudo no que toca à análise e interpretação dos dados
empíricos que construiremos no desenvolvimento do estudo, cuja finalização poderá contribuir para uma
reflexão acerca da prática pedagógica frente à sexualidade infantil.

Palavras chave: Educação Infantil; Sexualidade Infantil; Prática pedagógica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0429
TÍTULO: LITERATURA BRASILEIRA EM LÍNGUA FRANCESA: A PRODUÇÃO DE NÍSIA
FLORESTA
ALUNO: JANEIDE MAIA CAMPELO (056.371.864-13)
ORIENTADOR: MARCIO VENICIO BARBOSA (523.271.596-87)

Resumo:

        Num século em que a mulher não tinha permissão sequer de permanecer na sala de sua casa quando
houvesse visitas, em que todo o saber que lhes era concedido era um frágil francês e com muita ênfase, o
bordado, e em que tudo o que lhes era permitido era cuidar da casa e dos filhos, nasce Nísia Floresta
Brasileira Augusta, uma mulher que rompeu com as convenções da sua época e lutou pelo que acreditava.
E suas crenças eram muitas: a valorização do índio,  do  negro,  do país e,  sobretudo,  da mulher.  Nísia
escrevia pela igualdade de direitos entre sexos e entre raças e fez dos seus escritos suas armas e da sua
crença o sentido de toda sua vida. Considerando a importância da obra de Nísia Floresta para a literatura
brasileira e,  considerando  também que parte desta obra foi escrita,  originalmente,  em língua francesa,
nosso trabalho tem como base a tradução ou re-tradução desses livros bem como sua disponibilização
através do Portal da Literatura Potiguar. Buscamos também uma análise mais profunda dos textos de Nísia
utilizando como suporte teórico a Análise do Discurso Literário de Dominique Mainguenau, e a Análise
Textual do Discurso desenvolvida por Jean-Michel Adam e Ute Heidmann.

Palavras chave: Nísia Floresta, Tradução, Literatura Potiguar, Análise do discurso

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0435
TÍTULO: REDES SOCIAIS, COMUNIDADE, SOCIABILIDADE E IDENTIDADE A PARTIR DAS
EXPERIÊNCIAS NA/DA CIBERCULTURA
ALUNO: THAYANNE ERICA TORRES DE ASSIS (083.757.384-09)
ORIENTADOR: ELIANE TANIA MARTINS DE FREITAS (916.444.707-30)

Resumo:

        A pesquisa teve como objetivo fazer uma analise sobre as novas tecnologias educacionais no estado
do Rio Grande do Norte, como o proinfo, o educarede e o TV - escola, que são projetos que beneficiam os
alunos da rede publica com projetos de inclusão digital. Para aprofundamento da pesquisa, foi escolhido o
laboratório de informática da escola Estadual Floriano Cavalcante, localizada no município de Natal-RN,
onde tivemos como objetivo o que esse instrumento de trabalho pode melhorar na educação, o que pode
ajudar para um melhor crescimento intelectual dos alunos, tendo em vista o momento que os mesmos
viessem a ter aula no laboratório, pela dedicação e pelo seu rendimento escolar, tendo por metodologia a
pesquisa de campo, coletando dados e analisando os alunos no laboratório, além de bibliografias sobre o
assunto  como  Pierre  Lévy  e  Manuel  Castells.  A  conclusão  da  pesquisa  se  deu  com  as  seguintes
perspectivas,  os  alunos  observados  na  escola  vêem  o  laboratório  de  informática  como  lan  house,
acessando páginas que não são de enfoque da aula na qual o professor vai ministrar no laboratório; além
disso, podemos constatar que os professores não vêem grande interesse nos alunos em pesquisar assuntos
derivados da aula, mais sim que esses alunos estão interessados em usar a internet para diversão, como o
uso do orkut e do MSN.

Palavras chave: internet, laboratório de informática, educação, alunos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0437
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA O
ENSINO DA DANÇA-TEATRO
ALUNO: MAURICIO MORAES MOTTA (723.748.297-15)
ORIENTADOR: MARCOS AURELIO BULHOES MARTINS (406.577.604-04)

Resumo:

        Um dos primeiros problemas que o professor de dança ou teatro encontra é como levar o aluno a
compreender seu próprio potencial criativo. O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma metodologia de
ensino que ajude o aluno a conhecer e explorar suas possibilidades corporais utilizando os princípios de
estruturação  e de construção  de partituras  individuais  utilizados  na dança-teatro,  enquanto  sistema de
construção cênica, que tem como uma de suas características principais desvincular-se da necessidade de
conhecimento técnico de uma forma específica de dança. Esta metodologia concentra-se na revalorização
do  movimento  que  tem  sua  origem  em  um  corpo  leigo,  desvinculado  dos  códigos  impostos  pelo
treinamento técnico de dança ou teatro. Não se trata aqui de uma negação destas técnicas, mas de uma
abordagem direcionada a grande maioria dos alunos com quem trabalhamos e que,  normalmente,  não
tiveram contato  com nenhuma técnica específica anteriormente.  Nas  origens  do  movimento,  na inter-
relação entre corpo e sociedade, no papel, e no valor dados a este corpo na arte, busca-se encontrar o
significado do corpo contemporâneo. No entanto, vivemos às vezes nosso corpo como um objeto físico,
não diferente dos outros objetos que podemos utilizar e dominar e do qual, finalmente, podemos até nos
alienar. (MARZANO-PARISOLI, 2004-81). Daí a importância de oferecer ao professor métodos e sistemas
de procedimentos que ajudarão o aluno na descoberta e valorização de si mesmo enquanto ente criador.

Palavras chave: dança-teatro, metodologia, criação

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0441
TÍTULO: PRÊMIO NACIONAL DE REFERÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR: UMA ESTRATÉGIA DE
INDUÇÃO A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ALUNO: LENILTON BATISTA DO NASCIMENTO (049.368.394-18)
ORIENTADOR: LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA (008.969.967-00)

Resumo:

        Este trabalho articula-se com a pesquisa Avaliação institucional: mudanças na cultura organizacional
da escola? (REUNI/PROPESQ-2009) e objetiva analisar o projeto do Prêmio Nacional de Referência em
Gestão Escolar a fim de compreender os valores e as concepções que este visa incorporar nas práticas de
gestão escolar por meio da avaliação institucional. A relevância deste estudo, de cunho qualitativo, está na
possibilidade de refletir acerca desses princípios que se pretende incorporar nas práticas das instituições
escolares  públicas.  Esta  pesquisa,  que  se  encontra  na  fase  introdutória,  é  caracterizada  pela  revisão
bibliográfica, tomando Afonso (2005), Shiroma (2004), Pestana (1999), Castro (2007), dentre outros, como
teóricos  fundamentais.  Também  será  realizada  análise  de  documentos  provenientes  de  agências
multilaterais de poder, como por exemplo: o Banco Mundial,  CEPAL e UNESCO, norteadores da atual
reforma educacional brasileira,  e  do  manual de  orientações  utilizado  pelas  escolas  que concorrem ao
referido prêmio.  Os resultados obtidos através desse estudo fundamentarão teoricamente uma pesquisa
empírica a ser realizada no âmbito de uma escola participante do concurso.

Palavras chave: Prêmio referência em gestão escolar; Avaliação institucional; Valores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0443
TÍTULO: ANÁLISE DOS DETERMINANTES DO COMPROMISSO AMBIENTAL DE ESTUDANTES
DO CURSO TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL, COM BASE NA PERCEPÇÃO DAS FONTES DE
INFLUÊNCIA AUTORRELATADAS.
ALUNO: RAFAEL FERNANDES BEZERRA (063.304.564-02)
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04)

Resumo:

        Este trabalho apresenta e discute os resultados obtidos na análise dos determinantes do compromisso
ambiental de estudantes do curso  técnico de controle ambiental,  com base na percepção das fontes de
influência autorrelatadas,  sendo parte da etapa 2008-2009 do projeto de pesquisa .  Nesse estudo foram
analisados  205  questionários  respondidos  por  alunos  de  nove  turmas  do  curso  técnico  de  Controle
Ambiental do CEFET. Perguntávamos aos participantes da pesquisa se praticavam ou não alguma atividade
de cuidado  ambiental e pedíamos que marcassem um valor  de zero  a seis,  representando  o  peso  das
influências,  em seu  compromisso  ambiental,  de cinco  diferentes fontes: família,  escola,  igreja,  contato
direto com a natureza e, também, amigos ou rede social. Pedíamos ainda que apontassem até cinco de seus
colegas  de  turma que  considerassem mais  ambientalmente  comprometidos.  Analisamos,  com base  na
técnica de análise de conteúdo,  27 entrevistas feitas com alguns desses estudantes apontados por  seus
colegas.  Os resultados evidenciam nuanças específicas de cada uma das fontes de influência,  tornando
mais clara a natureza e ação dos determinantes envolvidos. Salientamos também a eficácia específica dos
critérios utilizados na análise desses determinantes.

Palavras chave: Cuidado ambiental; compromisso ambiental; determinantes; entrevista

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0444
TÍTULO: BOLHAS IMOBILIÁRIAS E O FINANCIAMENTO DO TURISMO NO BRASIL E NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: ELAINE CARVALHO DE LIMA (068.983.334-29)
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (378.587.504-53)

Resumo:

        O  presente  artigo  se  dispõe  a  elaborar  um estudo  sobre  as  condições  de  emergência  de  bolhas
imobiliárias  em destinos turísticos  e considera que o  turismo  pode ser  um propagador  das  bolhas  de
imóveis que estejam ocorrendo nos grandes centros turísticos. Demonstrando uma relação entre negócios
turísticos e imobiliários e os possíveis efeitos do aumento da demanda por imóveis sobre os preços desses
ativos. Em meados do século XX, as inovações tecnológicas, a expansão e barateamento dos meios de
transporte e a difusão dos meios de comunicação impulsionaram a atividade turística, inclusive em regiões
subdesenvolvidas. O turismo tornou-se um setor importante para a economia de vários países, envolvendo
inúmeros negócios que geram emprego e renda. Os resultados sócio-econômicos do desenvolvimento do
turismo são por demais expressivos e justificam que esta atividade seja objeto de políticas voltadas para o
seu  desenvolvimento.  De modo  geral,  o  governo  brasileiro  tem definido  políticas visando  estimular  o
crescimento dessa atividade, pois o turismo é visto como uma atividade promissora, capaz de gerar renda e
melhorar as condições de vida da população brasileira.

Palavras chave: Bolhas Imobiliárias-Turismo-Financiamento do Turismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0446
TÍTULO: A DIALOGICIDADE ENTRE O TEXTO E A IMAGEM NA OBRA LITERÁRIA
ALUNO: MARYCLEIBE PEREIRA DE OLIVEIRA (010.995.984-19)
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72)

Resumo:

        Este trabalho parte do projeto O Ensino da Literatura: processos de andaimagem e argumentação para
formar  mediadores  de leitores  na escola fundamental  (CNPq/PROPRESQ  2007)  e  tem como  objetivo
investigar a relevância das imagens existentes nos livros de literatura para a formação de futuros leitores.
Para esta pesquisa bibliográfica foram selecionados cinco  livros literários para análise: A caligrafia de
Dona Sofia de André Neves; Exercícios de ser Criança de Manoel de Barros; O Baile das Portas de Marô
Barbieri; Só um minutinho de Yuyi Morales; Um garoto chamado Rorbeto de Gabriel O Pensador.  Os
critérios de seleção baseiam-se na relação dialógica entre o texto verbal e a imagem presentes nesses livros
que permita a interlocução do leitor com a obra de maneira que favoreça o padrão estético da literatura e
com seu suporte o livro se constitua o prazer pelo ato de ler. Essa análise terá, fundamentalmente, como
referencial teórico Amarilha (2006; 2007), Farias (2004), Bahia (1995), Joly (2003). A importância desse
estudo consiste na possibilidade de desmitificar a utilização da imagem no processo de formação do leitor
em situação escolarizada, assim fortalecendo a função estética da literatura. Os resultados obtidos denotam
a necessidade de o leitor iniciante correlacionar as diversas características do livro literário para auxiliar a
compreensão da leitura e assim expandir o conhecimento sobre diversos aspectos dessa modalidade de
material.

Palavras chave: Literatura; Imagem; Texto verbal; Dialogicidade; Formação leitora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0448
TÍTULO: CINEMA E PÓS-MODERNISMO
ALUNO: ANTONIO LAZARO VIEIRA BARBOSA JUNIOR (062.718.504-56)
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53)

Resumo:

        Este trabalho é o resultado de uma pesquisa interdisciplinar sobre o cinema, articulando sociologia,
crítica cultural, antropologia, além de possuir como interlocutoras a filosofia contemporânea e a literatura
(CAMUS,  2008,  DOSTOIÉVSKI,  2000  e  2007,  MARCUSE,  1981  e  RORTY,  2009),  e  objetiva  uma
compreensão conceitual do cinema no contexto dos debates sobre o pós-modernismo. Recorri a diversas
ferramentas  conceituais,  como  a  modernidade  líquida  (BAUMAN,  2001),  não-lugares  (AUGÉ,  2007),
pós-modernismo (JAMESON, 2002), diáspora e multiculturalismo (HALL, 2006). Os resultados incluem
uma leitura comparada, apresentada no XXX Encontro Nacional dos Estudantes de Letras (BARBOSA,
2009) e uma proposta de artigo.

Palavras chave: estudos culturais, pós-modernismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0453
TÍTULO: A ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS)
ALUNO: EUNICE NEVES DE ASSIS (012.954.603-86)
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44)
CO-AUTOR: ANA CANDIDA BARBOSA FONSECA DE GOUVEIA (010.625.284-41)
CO-AUTOR: AVRAIRAN FABRICIA ALVES CAETANO SOLON (033.759.894-07)
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04)

Resumo:

        A  constituição  de  1988  considera  a  Assistência  Social  responsabilidade  do  Estado  e  direito  do
cidadão.  Mas,  apenas em 2004 foi instituída a Política Nacional de Assistência Social.  Apesar  da não
participação  nas  lutas  e  discussões  que  levaram  a  esta  implementação,  os  psicólogos  adentraram  no
Sistema Único  de  Assistência  Social,  especialmente  nos  Centros  de  Referência  em Assistência  Social
(CRAS)  sem  uma  ampla  discussão  sobre  sua  contribuição  nesse  espaço.  O  objetivo  do  trabalho  é
investigar a as concepções sobre a contribuição da atuação do psicólogo no campo da Assistência Social
entre psicólogos e assistentes sociais dos CRAS de Natal/RN. Realizou-se entrevistas semi-estruturadas nos
cinco CRAS de Natal com um psicólogo e um assistente social de cada centro utilizando roteiros para cada
uma das categorias profissionais. A análise dos resultados observou as concepções dos profissionais sobre
o trabalho do psicólogo nos CRAS, a importância desse trabalho, as ações que poderiam ser desenvolvidas
e  e  as  expectativas  quanto  a  este  trabalho,  comparando  as  concepções  das  categorias  profissionais.
Destacou-se que há diferentes concepções sobre o trabalho do psicólogo e sua importância dentro dos
CRAS. O psicólogo é percebido como um profissional importante para o serviço, capacitado a trabalhar
com questões subjetivas, emocionais e das relações interpessoais. É necessária uma maior articulação dos
psicólogos para a construção de uma atuação que atenda as demandas deste serviço.

Palavras chave: Psicologia; Assistência Social; CRAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0454
TÍTULO: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM PSICOLOGIA ACERCA DO ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ALUNO: CANDIDA DE SOUZA (068.535.844-57)
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40)
CO-AUTOR: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAUJO MELLO (049.086.304-37)

Resumo:

        O presente estudo consiste num recorte de uma pesquisa mais ampla acerca do Estado da Arte do
abuso e exploração sexual comercial na pesquisa em Psicologia. Objetiva discutir os diversos conceitos de
abuso  sexual  em  produções  bibliográficas  em  psicologia,  tendo  em  vista  a  dispersão  epistemológica
característica desta ciência humana,  proporcionando uma contextualização da compreensão  dos autores
acerca  da  conceituação  desse  fenômeno.  Utilizou-se  como  ferramenta  para  composição  do  corpus  da
pesquisa a Scientific Eletronic Library OnLine –  SciELO, que,  a partir  da pesquisa pela palavra-chave
“abuso sexual”,  forneceu  uma lista de possíveis outras palavras-chaves,  dentre as quais: abuso  sexual,
abuso  sexual  de  crianças,  abuso  sexual  en  la  ninez,  abuso  sexual  infantil,  abuso  sexual  na  infância,
violência sexual e incesto. Assim, criou-se categorias temáticas para a análise do corpus. Os resultados
apontaram 54 artigos, sendo apenas 12 em periódicos exclusivos da área de Psicologia, que constituíram o
corpus  de  análise  da  pesquisa.  Os  resultados  da  análise  apontam  grandes  divergências  teóricas  e
metodológicas dos conceitos que subjazem essa temática do abuso sexual. Desta forma, faz-se cada vez
mais necessária a realização de estudos dessa natureza, para que, a partir de uma revisão teórica, reflexão e
discussão acerca do que tem sido produzido nesse âmbito, seja possível uma maior clareza a respeito das
perspectivas que adotam os diferentes autores da Psicologia.

Palavras chave: Abuso sexual, Criança e adolescente, Pesquisa documental

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0456
TÍTULO: O PROGRAMA DE APOIO A PLANOS DE REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI: CONSTRUÇÃO DA QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR?
ALUNO: MARILOW ALESSANDRA TAVARES FERNANDES (067.372.684-39)
ORIENTADOR: LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA (008.969.967-00)

Resumo:

        Este  trabalho  está  articulado  à  pesquisa  Avaliação  institucional:  Uma  mudança  na  cultura
organizacional da escola? (REUNI/PROPESQ-2009) tendo como objetivo analisar o programa do REUNI,
como uma política de expansão do ensino superior, enfocando a qualidade da educação que se pretende
construir no âmbito da educação universitária. A relevância desse estudo consiste em contribuir para uma
melhor  compreensão  desse  programa na construção  da qualidade da educação,  considerando  os  seus
aspectos econômicos, políticos e sociais. Para tanto será realizado um estudo bibliográfico fundamentado
em autores  como  Oliveira  (1997),  Gentili  & Silva (1995),  Rodríguez (1981)  assim como  uma análise
documental  das  propostas  do  REUNI,  bem  como  documentos  internacionais  norteadores  da  reforma
universitária em curso no país, provenientes da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe –
CEPAL e do Banco Mundial. A pré-análise desses documentos nos possibilita inferir a respeito de uma
divergência  existente  entre  a  questão  qualitativa  e  quantitativa  da  reforma  universitária  proposta  nos
mesmos. Ao mesmo tempo em que se objetiva uma melhoria na qualidade do ensino e uma expansão das
universidades públicas com o intuito de se adequar à demanda e desafios do Século XXI, a implantação
desse programa não tem garantido à sociedade a almejada qualidade da educação e nem mesmo ampliado o
acesso das classes sociais menos abastadas ao referido nível de ensino.

Palavras chave: Qualidade; expansão do ensino superior público; REUNI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0457
TÍTULO: O INVISÍVEL DA AULA DE LEITURA: A RELAÇÃO ENTRE A CULTURA LEITORA DO
PROFESSOR E A FORMAÇÃO DE LEITORES
ALUNO: IVLA CRISTINA GOMES (055.430.694-80)
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72)

Resumo:

        Este trabalho se insere no projeto O Ensino de Literatura: processos de andaimagem e argumentação
para formar mediadores de leitores na escola fundamental (CNPq/PROPESQ – 2007). Investiga o papel
social da leitura de literatura na formação de futuros leitores através da cultura leitora que o professor tem.
A relevância desse estudo está na possibilidade de proporcionar ao professor perceber o quão importante é
seu repertório de leitura na sua sala de aula. O presente estudo é uma análise da entrevista de uma das
professoras colaboradoras da pesquisa, entrevista essa concedida a pesquisa anterior O Ensino de Leitura:
a  contribuição  das  Histórias  em Quadrinhos  e  da  Literatura  Infantil  na  formação  do  leitor  (CNPq  –
PROPESQ 2003-2007), na qual também era professora colaboradora. Analisou-se a entrevista concedida
por uma das professoras colaboradoras da pesquisa, percebendo como se dá a relação da professora com a
leitura e como isso influencia na formação dos seus alunos como futuros leitores. Como referencial teórico
optou-se por Amarilha (2006), Lajolo (1982), Martins (1994), Villardi (1999). Verificou-se que durante boa
parte  de  sua  vida,  a  professora  teve  pouco  contato  com a  leitura,  até  mesmo  durante  sua  formação
profissional, o que dificulta a uma prática de leitura que proporcione a formação de leitores para toda a
vida.  A lacuna na formação  da docente repercute na dificuldade em mediar  aulas  de leituras,  com o
objetivo de formar leitores que gostem de ler literatura.

Palavras chave: Leitura, Formação do Leitor, Professor, Cultura Leitora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0458
TÍTULO: OURO BRANCO/RN E SUA REORGANIZAÇÃO ECONÔMICA PÓS-ALGODÃO
ALUNO: JARDELINE MAIRA FERNANDES DE ASSIS (013.646.634-65)
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (188.485.164-91)

Resumo:

        O objetivo dessa pesquisa é narrar, pelo olhar da história, a rearticulação do espaço econômico do
Município de Ouro Branco-RN no período pós “Morte do Sertão Antigo no Seridó” (ARAÚJO, 2006).
Como é sabido, até os idos dos anos de 1980 Ouro Branco e todo o Seridó potiguar tinham como cultura
econômica fundante dos seus espaços e territórios a agropecuária apoiada basicamente em três dimensões:
a bovinocultura de corte e de leite, o algodão como principal cultura comercial e a agricultura de gêneros
alimentícios como feijão, milho e outros. Paralelo, ou concomitante a esse processo de desintegração da
antiga estrutura agropecuarista, e da sua correspondente vida rural, outras articulações econômicas foram
postas em prática possibilitando a rearticulação da vida econômica, social e cultura do Município. Hoje
nesse espaço local pode-se observar que está em desenvolvimento atividades extrativista como a pedra
ITACOLOMY DO NORTE, explorada na Serra do Poção, localizada a 8 km da cidade. A sua exploração
mantém os trabalhadores rurais e urbanos com uma pequena renda que não parece ser significativa para
uma cidade onde era riquíssima em “ouro branco”. Com isso buscamos fazer uma analise do processo
econômico e sua transformação nesta cidade.

Palavras chave: Ouro Branco, Economia , Reorganização

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0461
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO USO DO DICIONÁRIO PARA UMA LEITURA ACURADA
ALUNO: ISMÊNIA DO NASCIMENTO GUEDES (061.522.064-99)
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72)

Resumo:

        Este  trabalho  é  recorte  da  pesquisa  “O  Ensino  de  Literatura:  processos  de  andaimagem  e
argumentação  para formar  mediadores de leitores na escola fundamental” (CNPq/PROPESQ -  2007)  e
investiga a contribuição do uso do dicionário para aquisição do domínio da linguagem referencial como
habilidade estratégica para a acuidade na leitura narrativa. A relevância deste estudo está na articulação do
domínio da linguagem referencial com a leitura de narrativas, no processo de formação do leitor. Para isso,
realizamos  um estudo  bibliográfico  e  tomamos  como  documentos  de  análise  diários  de  campo,  com
registros de aulas de leitura, nas quais foram utilizados dicionários. Os sujeitos dessas aulas constituíam
uma turma do 5º ano do ensino fundamental, de escola da rede pública estadual de Natal-RN. Tomou-se
como referencial teórico, os estudos de Smith (1989), Bakhtin (1992a), Jouve (2002), Amarilha (2004) e
Vygotsky (1988). O estudo aponta que a leitura conotativa coerente depende do conhecimento do sistema
referencial da língua, pois o domínio da linguagem referencial amplia as possibilidades de significação,
durante o processo de leitura.

Palavras chave: Leitura – Linguagem referencial – Dicionário - Acuidade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0464
TÍTULO: VIDAS SECAS E S. BERNARDO: ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO DE PAULO
HONÓRIO E FABIANO, À LUZ DAS CONCEPÇÕES MARXISTAS DE GRACILIANO RAMOS
ALUNO: CARMELA CAROLINA ALVES DE CARVALHO (060.668.934-67)
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (028.795.518-46)

Resumo:

        Esta pesquisa consiste num estudo comparado entre as obras Vidas Secas e S. Bernardo ambas de
Graciliano Ramos, enfocando a trajetória das duas personagens principais dessas obras (Fabiano e Paulo
Honório).  Procuramos mostrar  como esse escritor  usa temas como o  drama da seca e o  coronelismo
existente no  sertão  do  Nordeste  brasileiro.  Este  trabalho  faz parte  de um projeto  maior  intitulado  “A
conceptualização  marxista  no  estilo  de  Graciliano  Ramos.”  Buscaremos  traços  do  marxismo  quando
fizermos relações entre as personagens, traçando pontos de aproximação e distanciamento entre elas. Para
fazer  este estudo,  foi utilizada como embasamento  teórico  a coletânea de textos  organizada por  Sônia
Brayner,  que nos  traz textos  críticos  de grande importância  sobre  Graciliano  Ramos,  onde são  feitos
levantamentos sobre suas obras, com um aparato significativo para compreensão e criticidade em relação à
sociedade brasileira e suas mazelas.

Palavras chave: Palavras-chave: Graciliano Ramos; Marxismo; Literatura Comparada

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0473
TÍTULO: INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS E IMPACTOS AMBIENTAIS NO PARQUE DA CIDADE
DOM NIVALDO MONTE.
ALUNO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA (077.142.424-85)
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO (160.177.654-34)
CO-AUTOR: RENATA DUO DE OLIVEIRA (067.716.184-04)

Resumo:

        A presente proposta de trabalho é resultante de uma pesquisa ainda em fase de desenvolvimento que
tem como objetivo investigar e analisar os impactos geoambientais existentes no Parque da Cidade Dom
Nivaldo Monte, localizado na cidade do Natal/Rn, gerados a partir das intervenções antrópicas observadas
na área de estudo. A motivação para a realização desta pesquisa decorre da necessidade de elaborarmos um
diagnóstico do uso e ocupação da área inerente a ZPA 1, na perspectiva de construirmos um documento
científico  que  alerte  a  sociedade  sobre  os  impactos  provocados  pelo  homem  na  área,  denunciado
criticamente as fragilidades da legislação ambiental vigente em nosso país, na medida em que a área na
qual  o  Parque  está  localizado  denomina-se  como  uma  ZPA  -  zona  de  proteção  ambiental  -
conseqüentemente  restrito  a  qualquer  forma de  construção  e  ocupação.  A metodologia  adotada  para
realização dos estudos, consiste na observação empírica da área de estudo, coletas de informações oficiais
nos  órgãos  responsáveis  em  monitorar  as  áreas  de  proteção  ambiental,  bem  como  entrevistas  com
especialistas em impactos ambientais e com representantes da equipe de profissionais que elaboraram o
plano de manejo do referido parque. Espera-se com a conclusão deste trabalho identificar espacialmente as
áreas ambientalmente degradadas localizadas nos limites da ZPA 1, para desse modo podermos apontar
alternativas de monitoramento e combate aos processos de degradação ambiental no local existente.

Palavras chave: IMPACTO AMBIENTAL, INTEVENÇÃO ANTRÓPICA,USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO, ZPA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0475
TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DA NOÇÃO DE FRASE / ORAÇÃO NA LINGÜÍSTICA DO TEXTO NO
BRASIL
ALUNO: SOFIA GUZ (032.452.278-92)
ORIENTADOR: LUIS ALVARO SGADARI PASSEGGI (405.981.954-91)

Resumo:

        O objetivo desta pesquisa é identificar e analisar a utilização das noções de frase/oração (ou unidades
equivalentes) como conceitos descritivos nos trabalhos representativos de linguística textual no Brasil. A
linguística textual se desenvolveu baseada no questionamento da frase e na sua superação como limite de
análise linguística. A recusa do conceito de frase (oração, sentença, cláusula) pode mostrar-se contraditória
na prática,  sendo necessário  problematizar  e examinar  seu  estatuto  teórico  e descritivo  no  contexto  da
pesquisa de linguística do texto no Brasil. O resultado da análise de diversas obras que sintetizam estudos
de referência na área (por exemplo, Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, Marcuschi,
2008), assim como teses e dissertações recentes, indica que este termo (assim como outros que remetem às
categorias gramaticais constituintes da frase, como SN e SV) continua sendo utilizado mesmo que de forma
aparentemente  "natural",  não  técnica,  ou  é  substituído  por  termos  equivalentes,  como  enunciado,
construção  sintática ou  segmento.  Uma alternativa a  essa utilização  do  conceito  de frase /  oração  em
trabalhos  de  lingüística  textual  poderia  ser  a  noção  proposta  por  por  Jean-Michel  Adam (Lingüística
Textual.  A Análise Textual dos Discursos,  Ed. Cortez,  2008) de proposição-enunciado como a unidade
textual mínima de análise, base da estruturação composicional do texto.

Palavras chave: Linguística textual, frase, descrição

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0476
TÍTULO: A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA COMO FUNDAMENTO PARA A INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO
ALUNO: FERNANDO VARELA DE ALBUQUERQUE MOSCA (066.625.634-98)
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18)

Resumo:

        O  presente trabalho  terá como  objetivo  analisar  a função  extrafiscal  presente em alguns  tributos
brasileiros,  visto  que utilização  de normas  tributárias  com nítido  objetivo  de realizar  fins  que não  se
restringem à captação de recursos financeiros para o Estado tem sido uma forma de política econômica
bastante utilizada pelos governos na atualidade e principalmente nos tempos de crise na economia regional
ou  mundial.  A ampliação  da utilização  dos  tributos  com fins  extrafiscais  é  fenômeno  cada vez mais
presente no ordenamento jurídico pátrio, na medida em que uma maior frequência na utilização de tributos
com natureza eminentemente extrafiscal vem atender diversas finalidades de interesse social na atualidade
como  o  desenvolvimento  econômico,  a  preservação  do  meio  ambiente  e  o  fomento  à  redução  das
desigualdades sociais e regionais. Primeiramente, será analisado a extrafiscalidade como justificativa para
algumas exceções relativas existentes em relação ao princípio da legalidade tributária, princípio este que é
considerado  como  um  dos  limites  presentes  no  ordenamento  jurídico  pátrio  ao  poder  de  tributar.
Posteriormente, tais exceções serão analisadas individualmente, com o objetivo de esclarecer as formas
pelas  quais  o  Estado  pode  intervir  no  domínio  econômico  através  das  espécies  de  tributos  que  se
constituem exceções relativas ao princípio da legalidade tributária.

Palavras chave: Legalidade tributária. Extrafiscalidade. Intervenção econômica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0479
TÍTULO: UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO E DOS USOS DA FLORA EM COMUNIDADES DE
PESCADORES DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.
ALUNO: CLAUDIO ROGERIO DOS SANTOS (829.209.664-72)
ORIENTADOR: FRANCISCA DE SOUZA MILLER (261.544.634-72)

Resumo:

        Através  do  presente  trabalho  busco  Identificar  e  estudar  a  percepção  e  os  usos  das  plantas,
encontradas nas áreas de atuação do Projeto “Estudos Etnográficos de Algumas Comunidades Pesqueiras
do Rio Grande do Norte e Vizinhanças”, utilizadas pela comunidade de São Miguel do Gostoso (Litoral
Norte do RN) na medicina popular, na alimentação e economicamente, com vistas a uma ampliação do
potencial  de uso  dessas  espécies  e  valorização  do  conhecimento  local.  Anteriormente à  ida a  campo,
realizamos uma busca documental/bibliográfica para dar-nos uma perspectiva econômica, social e histórica
da região. Para a realização da pesquisa utilizamos a observação direta do fenômeno complementada pela
entrevista  aberta  para  deixar  os  informantes  à  vontade  e  a  partir  das  categorias  de  classificação  dos
próprios  especialistas  locais  (raizeiros,  rezadeiras,  curandeiros  e  agricultores)  chegar  aos  conceitos  e
relacionamentos  estabelecidos  por  eles  dentro  e  entre  as  categorias  cognitivas.  Da  Biologia  e  da
etnobotânica utilizamos a técnica usual da coleta da amostra das espécies de plantas e realizamos o registro
fotográfico.  Com a ajuda dos moradores,  identificar  e resgatar  o  conhecimento  etnobotânico da citada
comunidade tem como finalidade a valorização,  divulgação  e promover  uma maior  conscientização  da
instituição científica e da população local a cerca do uso e conservação dos recursos naturais.

Palavras chave: Comunidade Pesqueira, plantas medicinais, percepção, conhecimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0480
TÍTULO: ANÁLISE DA REVISTA NOVA ESCOLA E AS CONCEPÇÕES DE HISTÓRIA E MEMÓRIA
(1992-1999)
ALUNO: MONICA FAGUNDES DE SOUSA E SILVA (778.001.094-53)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20)

Resumo:

        Apesar  do  desenvolvimento  crescente da área de pesquisa sobre Ensino  de História no  Brasil,  é
corrente a utilização de práticas baseadas em “modismos” ou desenvolvidas a partir de afirmações do senso
comum.  Isso  se  agrava  nos  primeiros  anos  do  Ensino  Fundamental,  nos  quais,  em  geral,  o  mesmo
professor ministra todas as disciplinas, sem ter conhecimentos específicos de nenhuma delas. A Revista
Nova  Escola  é  uma das  principais  responsáveis  pela  divulgação  dessas  atividades,  já  que  é  bastante
acessível para todos os professores, especialmente os de escola pública, pois é comprada pelo Ministério
da Educação e distribuída nessas instituições de ensino. Nosso trabalho, que foi iniciado com o projeto
“Ensino de História na educação básica: mídia, memória e memorização”, tem como objetivo indagar sobre
a forma como a Revista Nova Escola estaria apresentando os conceitos relativos a memória e história, em
suas matérias.  E entender até que ponto o senso comum e os conhecimentos provenientes da leitura e
utilização dos artigos contidos na Revista, têm submetido o conhecimento formal (que deve ser objeto da
escola) por meio das propostas apresentadas pela mesma? Para isso, analisamos as concepções de História
e teórico-metodológicas de ensino divulgadas por essa revista (publicados em artigos entre 1992 e 1999), e
os relacionamos com as leituras feitas paralelamente sobre a especificidade do ensino e da ciência histórica.

Palavras chave: Ensino de história, Memória e História, Revista Nova Escola

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0482
TÍTULO: ENSINO DE CONHECIMENTOS ROBÓTICOS POR MEIO DO SOFTWARE
EDUCACIONAL ROBOEDUC
ALUNO: CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (008.111.793-03)
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59)
CO-AUTOR: AKYNARA AGLAE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (052.287.084-80)
CO-AUTOR: SARAH THOMAZ DE LIMA SA (052.266.714-74)
CO-AUTOR: VELUCIANE ALINE SILVA (012.955.064-75)

Resumo:

        RoboEduc  é  um  software  educacional  desenvolvido  por  pesquisadores  do  Departamento  de
Engenharia da Computação e Automação da UFRN. Objetiva auxiliar no ensino da robótica pedagógica
junto a crianças pertencentes a diversas faixas etárias e níveis de escolaridade, por meio de uma linguagem
de fácil assimilação, interface amigável e uso de diferentes módulos de programação. O sistema RoboEduc
atualmente é utilizado no Núcleo de Educação Infantil da UFRN, com intuito de contribuir na construção
de conhecimentos científicos, fazendo com que estes estudantes se familiarizem com a robótica. Utilizamos
oficinas  temáticas  e  manuais  de  montagem,  abordando  conteúdos  interdisciplinares,  relacionados  ao
letramento  digital,  matemática,  linguagens,  dentre  outros  conteúdos  atitudinais,  resultado  do  uso  da
aprendizagem colaborativa. Por meio de oficinas o robô é manipulado através do software, neste momento
observamos o nível de criatividade do aluno e sua capacidade de enfrentar desafios e conflitos cognitivos.
Como resultado desta experiência, constatamos por meio de relatórios diários e discurso de professores,
que o software RoboEduc proporcionou uma maior noção de lateralidade, conhecimentos de informática e
robótica,  favorecendo  o  raciocínio-lógico  matemático  dos  educandos.  Inferimos  que  com  o  uso
tecnologias  na  educação  é  possível  ensinar  e  aprender  de forma diferente,  desenvolver  habilidades  e
articular o conteúdo curricular, melhorando relações inter e intrapessoal.

Palavras chave: Software Educacional, RoboEduc, Robótica, Educação Infantil

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0489
TÍTULO: ASSENTAMENTOS RURAIS DO RN: ORGANIZAÇÃO POLITICA E ASSOCIATIVISMO
ALUNO: JULIE IDALIA ARAUJO MACEDO (068.148.204-47)
ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA (298.980.054-91)

Resumo:

        O projeto de trabalho intitulado “Assentamentos Rurais: Organização Política e Associativismo”, tem
por objetivo analisar as formas de organização política presentes nos assentamentos rurais do Estado do
Rio Grande do Norte. A ênfase esta no papel exercido pelas associações nas áreas de assentamentos rurais
como principal representante da comunidade no contato com instituições públicas e privadas na busca de
melhoria das condições de vida. Este trabalho utilizou de metodologia que abordou aspectos quantitativos
e qualitativos de coleta de dados em 30 PA´s (Projetos de Assentamentos) do Estado e também recorreu as
contribuições  de  BORDENAVE (1994)e  GOHN (2005).  Enfim  pudemos  perceber  que  há  diferenças
relativas ao nível de participação dos assentados nas associações ,  nos diferentes assentamentos; e que
existe uma relação direta entre a participação nas associações, a presença de organizações prestadoras de
assistência técnica e o desenvolvimento econômico local.

Palavras chave: assentamentos rurais - associação - participação

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0492
TÍTULO: DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA PRAÇA AUGUSTO SEVERO NOS ULTIMOS 70 ANOS.
ALUNO: NEUMA PATRICIA DA ROCHA ALVES (791.206.604-72)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (114.199.031-87)

Resumo:

        Evolução  ambiental  da  Praça  Augusto  Severo  ao  longo  anos  A pesquisa  objetivou  analisar  as
transformações através do tempo, pela ação antrópica na Praça Augusto Severo, e a sua influência para o
conforto térmico diante das sucessivas modificações. Os procedimentos metodológicos adotados para o
estudo  pautaram-se  em  documentos  históricos,  cartográficos,  fotográficos  e  aerofotogramétricos,  bem
como  entrevistas  com  freqüentadores  mais  antigos.  O  estudo  descritivo,  qualitativo  e  interpretativo
ilustrado  em  fotografias  e  imagens  aéreas,  oportuniza  conhecer  um  pouco  mais  sobre  esse  espaço,
justificando o significado da transformação entre os anos aproximados de 1930 ao período atual 2008 - o
antes e o agora. Com o resultado obtido diante da comparação dos documentos ao longo dos anos e relatos
de  seus  freqüentadores  ao  longo  dos  anos,  a  evolução  e  modificação  da  paisagem  identificam-se
nitidamente as mudanças pela interferência às implicações provocadas ao meio ambiente alterando uma
paisagem onde os elementos naturais deveriam prevalecer.

Palavras chave: Percepção ambiental, Conforto ambiental e Problemas urbanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0494
TÍTULO: DA RELAÇÃO ENTRE SABER E TRABALHO: A CONSTRUÇÃO DOS SABERES DO
PROFISSIONAL DOCENTE
ALUNO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (058.241.054-13)
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15)
CO-AUTOR: JACIELMA PEREIRA DE ARAÚJO (078.132.164-66)

Resumo:

        Este texto objetiva relatar o percurso que vem sendo trilhado por alunos-pesquisadores de Iniciação
Científica  na  pesquisa:  Os  saberes  da  formação:  sobre  o  que  nos  revelam  os  diários  de  classe  dos
professores,  que vem sendo desenvolvida com o intuito  de propor uma reflexão sobre os saberes que
fundamentam a docência, tendo como ponto de partida a relação entre saber e trabalho. Nesse primeiro
ano  estabelecemos  como  suporte  inicial  para  nossa  fundamentação  teórico-metodológica  a  pesquisa
bibliográfica, mantendo um diálogo com as obras de pesquisadores que possuem ampla produção nesse
campo, entre eles Maurice Tardif,  um dos nossos principais referenciais teoricos.  Entre outros pontos,
ressaltamos  a  identidade  profissional  do  professor  e  defendemos  que  os  docentes  produzem  saberes
relacionados à sua prática e não só transmitem conhecimentos produzidos por outros grupos, ou seja, sua
prática se define como local de formação e produção de saberes, opondo-se a visão tradicional de que o
trabalho  docente  caracteriza-se  pelo  domínio  sobre  o  conteúdo  e  as  metodologias  de  ensino.  Nossa
pesquisa toma inicialmente como campo investigativo o Centro Educacional José Augusto - CEJA, Caicó,
RN. Do ponto de vista dos procedimentos além da pesquisa bibliográfica, e da exploração documental
pretendemos posteriormente realizarmos entrevista oral a fim de darmos voz ao professor. Fortalecer a
identidade do professor em nossa região do Seridó também se ergue como uma de nossas pretensões.

Palavras chave: saberes, formação, profissão docente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0502
TÍTULO: ANÁLISE DOS VERBOS DE PROCESSO NUMA PERSPECTIVA INTERACIONAL.
ALUNO: LEONARDO MEDEIROS DA SILVA (064.579.294-27)
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20)

Resumo:

        A pesquisa  tem como  objetivo  investigar  a  ocorrência  dos  verbos  transitivos  do  tipo  semântico
processo no discurso espontâneo. Segundo Borba (1996, p. 58), “os verbos de processo expressam um
evento ou sucessão de eventos que afetam um sujeito  paciente ou experimentador” como em “O bebê
acordou.”  Partindo  dos  pressupostos  teóricos  funcionalistas  e  cognitivistas,  que  defendem  análises
baseadas na língua em uso, o trabalho tem como corpus o Banco Conversacional de Natal, que constitui
uma amostra de fala natural. O material selecionado para exame consiste de duas conversas, totalizando 44
minutos de conversação produzidas por 9 falantes de ambos os sexos e idades variadas. A análise de dados
reais de fala espontânea permite observar  como os verbos e seus argumentos são  usados por  falantes
envolvidos  em  interações  comunicativas.  Este  trabalho  visa  gerar  informações  relevantes  para  o
conhecimento sobre esses verbos, possibilitando novas estratégias para o ensino dessa classe gramatical.

Palavras chave: Linguística Funcional Cognitiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0506
TÍTULO: RELIGIOSIDADE, TURISMO E CULTURA NO RIO GRANDE DO NORTE- RN
ALUNO: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS (059.749.104-60)
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20)

Resumo:

        O  turismo  religioso  tem  sido  comumente  abordado  como  um  segmento  facilitador  do
desenvolvimento  socio-economico  para uma localidade .  Este  trabalho  tem como  objetivo  verificar  a
importância das manifestações religiosas presentes na região do Seridó - particularmente nos municípios de
Caicó, Currais Novos, Carnaúbas dos Dantas e Patu - relacionadas às atividades do turismo religioso.

Palavras chave: Turismo religioso. Desenvolvimento. Serido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0514
TÍTULO: TRAVESSIA DE MAGDA SOARES: UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO
ALUNO: DALLIVA STEPHANI ELOI PAIVA (057.688.674-22)
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00)

Resumo:

        Este trabalho  é resultado  das  reflexões iniciais  construídas  no  âmbito  da pesquisa “Memórias  do
Brasil. Itinerários e Singularidades da Formação Social, Educativa e Cultural de autores brasileiros”, que
vem sendo desenvolvida no Grupo de Pesquisa Cultura, Política e Educação, do Departamento de Ciências
Sociais da UFRN. A referida pesquisa busca delinear aspectos da trajetória social e das peculiaridades da
formação sócio-educativa da educadora mineira Magda Soares.  O propósito deste trabalho é resgatar o
passado e ir contra o desperdício de tais experiências, destacando a importância do gênero memória para
tal  realização.  Nesse  sentido,  a  presente  pesquisa  se  assentará  na  autobiografia  da  educadora,
“Metamemória – memórias. Travessia de uma educadora”, e em diversos autores como CATROGA (2001),
CHAUÍ (1984), FREIRE (1987), RIBEIRO (1981), SOARES (2000). Os resultados parciais apresentaram a
necessidade  de  se  priorizar  uma  educação  que  tenha  como  pressuposto  a  formação  de  sujeitos  que
busquem  pela  transformação  da  realidade  social,  enfatizando  a  importância  da  comunicação  nesse
processo.

Palavras chave: Formação sócio-educativa. Magda Soares. Memória. Formação de Sujeitos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0516
TÍTULO: ASSENTAMENTOS RURAIS: ESCOLARIDADE
ALUNO: EVELYN SANTOS DE SOUSA (064.265.714-90)
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO (642.739.898-91)

Resumo:

        O  presente  trabalho  refere-se  a  pesquisa  “Assentamentos  Rurais:  Escolaridade”,  que  tem  como
objetivo analisar a situação escolar da população assentada em áreas de reforma agrária do Rio Grande do
Norte.  Através  da  parceria  com  outro  projeto  da  UFRN  o  INCRA  –  ambiental  foram  realizados
levantamentos  socioeconômicos  e ambientais  em 29 áreas  de assentamentos  rurais  do  Rio  Grande do
Norte. A partir desses dados foi realizada uma análise sobre a escolaridade da população residente nessas
áreas. Foi constatado que todos os assentamentos têm acesso à escola, no entanto, estar matriculado não
significa ter acesso a uma boa educação, tão pouco o sucesso escolar desses alunos. Segundo Casassus
(2007)  “a  educação  é  um  elemento  crucial  na  construção  do  presente  e  do  futuro,  tanto  para  o
desenvolvimento  das  pessoas  quanto  como um meio  para reduzir  a desigualdade social e favorecer  a
integração social.”

Palavras chave: ASSENTAMENTOS RURAIS- EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0520
TÍTULO: DISPUTA DE HEGEMONIA E AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS CANDIDATOS A
PREFEITO DE NATAL/RN NO HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELEITORAL NAS
ELEIÇÕES DE 2008
ALUNO: PAULO LENNON COSTA FRANCA SILVA (012.129.864-74)
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA (200.272.144-00)

Resumo:

        Análise  das  estratégias  discursivas  dos  candidatos  à  Prefeitura  de  Natal  no  Horário  Gratuito  de
Propaganda  Eleitoral  (HGPE)  na  televisão  nas  eleições  de  2008.  Investiga-se  o  desenvolvimento  das
diferentes estratégias político-discursivas adotadas pelos principais candidatos a Prefeito de Natal como
parte do processo de disputa pela hegemonia dos diversos partidos políticos e grupos e classes sociais
junto  ao  eleitorado  natalense.  Pretende-se,  também,  através  de  análise  do  conteúdo  dos  programas
televisivos, examinar a apresentação e a divulgação dos programas de governo dos candidatos em disputa
no âmbito do HGPE, comparando as propostas governamentais apresentadas em sua propaganda eleitoral
na televisão com as proposições contidas nos programas de governo elaborados pelos seus partidos e/ou
coligações políticas.

Palavras chave: hegemonia, eleições, propaganda eleitoral, televisão

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0521
TÍTULO: O MEMORIAL COMO DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E
DOCUMENTAL
ALUNO: ANA RAQUEL SEVERIANO SILVA (074.399.534-10)
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI (040.979.473-20)
CO-AUTOR: HEMILIANNE URBANO DA FONSECA (066.170.954-05)

Resumo:

        Sendo o memorial autobiográfico - acadêmico e de formação, presente no ensino superior brasileiro,
buscamos responder a questão: Como ele se encontra disponibilizado na internet? Baseada nos estudos de
Josso (2004), Passeggi (2001; 2006; 2007; 2008) e Ferrarrotti (1988), a pesquisa online de tipo documental
(Bogdan e Biklen, 1994) foi realizada a partir do site Google, a partir de descritores tais como: “memorial
de formação” e “memorial acadêmico”.  As duas etapas da pesquisa se referem à quantidade e tipo de
resultados encontrados. A análise preliminar ateve-se aos maiores e menores percentuais dos resultados
dos dois últimos acessos.  O descritor  memorial acadêmico aumentou 6,6 % e o descritor  memorial de
formação,  diminuiu  em 5%. O descritor  memorial permaneceu  estável em 138.000.000 resultados.  No
segundo momento, para o descritor “memorial de formação”, das 146 entradas, 49,3 % correspondem a
artigos/capítulos de livros/revistas/resumos de artigos, teses ou dissertações e 7,5% se referem a eventos
e/ou notícias.  Das 161 entradas para o  descritor  “memorial acadêmico”,  45,3% se referem a editais de
concurso/portarias/resoluções/minutas e informativos, e 3,7% à obtenção de bolsas e prêmios científicos. O
estudo constatou a amplitude dos dados empíricos disponíveis na web sobre o memorial e suas finalidades
(ingresso, progressão e seleção) justificando-se o interesse científico por essas escritas docentes sobre a
formação e, por conseguinte, sobre a educação no Brasil.

Palavras chave: Memorial de formação. Memorial acadêmico. Pesquisa (auto)biográfica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0523
TÍTULO: MÍDIA PARA UM NOVO SERVIÇO: O CASO MULHERES NO FDS
ALUNO: ELANE DE OLIVEIRA (062.102.994-74)
ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO (566.012.204-34)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)
CO-AUTOR: REBECCA KALIANNY M M DE OLIVEIRA (061.287.374-98)

Resumo:

        A implantação de um novo serviço na empresa necessita de um estudo cuidadoso e bem orientado,
pois caso contrário, corre-se o risco de uma estratégia se transformar em um problema. Assim, as empresas
necessitam fazer a pesquisa de mercado para obter sucesso. O estudo em questão, mostra o exemplo da
empresa Mulheres no fds que trabalha no ramo de serviço relacionado a mídia. O objetivo do trabalho é
verificar a mídia mais adequada para a implantação de um novo serviço, cobertura de eventos relacionados
a arquitetura. Utilizou-se da pesquisa qualitativa com o envio de questionários para os clientes cadastrados
no site, bem como revisão bibliográfica sobre marketing, mídia e arquitetura. Verificou-se que a maior
parte dos entrevistados é do sexo feminino, com grau de escolaridade elevado (superior e pós graduação),
esse público  valoriza assuntos  relacionados  à  arquitetura e  prioriza a  internet  como  meio  de adquirir
informações visto que não dispõe de muito tempo livre, prezando o conforto e a possibilidade de opções
de  escolha.  Conclui-se  que  a  mídia  internet  é  a  mais  viável  para  cobertura  de  eventos  pertinentes  a
arquitetura, devido a maior aceitação dos entrevistados já que ela disponibiliza maior liberdade para os
usuários e associa tempo a comodidade.

Palavras chave: Mídia. Internet. Novo serviço. Arquitetura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0526
TÍTULO: CIDADE E CONFLITO NO CONTO BRASILEIRO MODERNO (1940-1980):
REPRESENTAÇÕES DOS ESPAÇOS URBANOS
ALUNO: ANDREIA MARIA DA SILVA LOPES (067.717.094-77)
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64)

Resumo:

        O  conto,  representado  por  vários  autores  como  Machado  de Assis  e  Lima Barreto,  entre  outros
nomes, destacou-se nas técnicas narrativas, e afastou-se do seu parente próximo: o romance. As inovações
e mudanças ocorreram de forma constante e em um longo período, do qual abarcaremos apenas as décadas
posteriores aos movimentos em torno da Semana de Arte Moderna. Como fruto desse momento, e baseado
nas intenções modernistas de exploração de novas linguagens, o conto se firma e amplia seus universos
conteudísticos,  visitando  desde  temáticas  urbanas  até  os  temas  regionalistas,  do  relato  documental  às
investidas intimistas. A urbanização acelerada das cidades, interioranas ou metropolitanas, conferiu a esses
autores  uma  possibilidade  de  representação  até  então  sem  correspondentes  na  nossa  literatura.  As
discussões sobre espaço e construção da memória também abarcam a discussão da própria modernidade.
Para o estudo da representação literária da cidade tomamos como ângulo analítico os elementos formais da
narrativa. Com base no entrelaçamento que se constrói entre os contos, pretendemos realizar uma análise
mostrando as articulações internas da estruturação das narrativas. Dessa forma, focalizaremos a análise e o
estudo comparativo dessas narrativas, considerando especialmente os constituintes ficcionais: personagem,
foco narrativo, discursivo, espaço e tempo, realizados no plano estético e no plano ideológico.

Palavras chave: Conto brasileiro, espaços urbanos, representação

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0528
TÍTULO: OS IAP’S, O MERCADO IMOBILIÁRIO E A CONFIGURAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DA
CIDADE DE NATAL NAS DÉCADAS DE 1940-60.
ALUNO: FABIANO FECHINE TORRES CLEMENTE (032.473.394-18)
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15)

Resumo:

        Desde o surgimento dos primeiros loteamentos privados e legalizados em Natal na década de 1940, os
Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAP´s – estiveram presentes com o financiamento de habitações
para os seus associados em diversos bairros da cidade. Compreender as especificidades dessa produção no
mercado  imobiliário  bem  como  as  modificações  ocorridas  na  configuração  do  solo  nos  loteamentos
particulares, surgidos em Natal a partir do final da década de 40, é o objetivo deste trabalho. Para tal foram
analisadas as informações contidas nas fichas catalogadas pelos levantamentos realizados nos arquivos
processuais do patrimônio imobiliário do INSS/RN, como: históricos e dados sobre os terrenos constantes
nas escrituras públicas de compra e venda dos imóveis; valor do financiamento; renda dos associados e
características arquitetônicas das residências isoladas.  O estudo deu-se em três loteamentos situados no
bairro de Petrópolis. A análise mostrou que os IAP’s consolidaram mudanças no mercado imobiliário de
Natal, ao possibilitar o financiamento para construção da moradia pelos associados ou para compra da casa
já construída ou para construir os seus próprios imóveis, criando uma expectativa de aumento da demanda
por solo loteado. Este fato provocou especulação nos valores dos imóveis por parte de empreendedores
que viram no mercado imobiliário uma alternativa de garantir seus lucros, fazendo uso do racionalismo
modernista para a diminuição dos custos de produção.

Palavras chave: sócio-espacial, especulação, características arquitetônicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0530
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO
ALUNO: LAYANA DE FATIMA BRASIL DE FREITAS CUNHA (671.078.004-00)
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20)

Resumo:

        Este  trabalho  tem  como  objeto  de  estudo  a  relação  entre  os  verbos  de  ação-processo  e  seus
argumentos. A investigação acerca da forma como o falante codifica o objeto direto quando do uso dos
verbos  de  ação-processo  é  entendida  com  a  inclusão  de  novos  dados  à  pesquisa.  O  estudo  das
características  desse tipo  de objeto  direto  é aprofundado  através  da verificação  das  ocorrências  desse
argumento  com o  traço  semântico  [+animado],  em contraste com o  [-animado].  Verificamos,  ainda,  o
status informacional do objeto direto, computando as ocorrências em que esse argumento representa uma
informação nova ou já conhecida na situação comunicativa.

Palavras chave: Funcionalismo, verbos, objeto direto, configuração Argumental

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0532
TÍTULO: BEM DO SEU TAMANHO: UMA VIAGEM IMAGISTICA COM ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ALUNO: MARIA ALIANI DOS SANTOS (010.827.344-03)
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64)

Resumo:

        BEM  DO  SEU  TAMANHO:  UMA  VIAGEM  IMAGISTICA  COM  ALUNOS  DO  ENSINO
FUNDAMENTAL Nesse trabalho relataremos a experiência de leitura da obra Bem do seu Tamanho (1991)
da escritora Ana Maria Machado  realizada com alunos do  5° ano  do  Ensino  Fundamental do  Colégio
Camilo  Toscano em Currais Novos.  Escolhemos essa obra,  por  encontrarmos em Machado uma nova
proposta de relacionamento entre a criança, o adulto e o mundo. Com uma linguagem renovadora e poética
suas narrativas tematizam os problemas infantis sem perder o tom lúdico e a ênfase no imaginário. Por
isso, produzimos atividades lúdicas, confecção de maquetes, cartas e construções dos personagens através
de  desenhos.  A leitura  de  BST  despertou  nos  educandos  o  prazer  pelo  encantamento  desse  mundo
metaforizado desenvolvendo um olhar crítico que os levou a se posicionarem diante dos temas e ações
representados na obra.  Para fomentarmos nossa pesquisa usamos as leituras de JOUVE (2002); JAUSS
(1979); CADEMARTORI (1996); COELHO (1996); FARIA (2008); COSSON (2006) e PINHEIRO (2006).

Palavras chave: Literatura infantil, leitura e infância

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0539
TÍTULO: A BOA-FÉ NO ÂMBITO DO PROCESSO CIVIL: LIMITES ÉTICOS NAS CONDUTAS DOS
SUJEITOS PROCESSUAIS
ALUNO: MARCOS JOSE DE BRITO SOUTO (073.755.784-27)
ORIENTADOR: NEWTON DE OLIVEIRA LIMA (700.762.273-91)
CO-AUTOR: NASTIA VASSILI NUNES (524.710.712-87)

Resumo:

        O processo é meio pelo qual se busca a pacificação de um conflito, ou seja, supõe-se que existam
partes conflitantes, manter o respeito entre estas se torna uma meta difícil. Nesse intuito é que existe o
princípio da boa-fé, exigindo dos sujeitos processuais um comportamento ético, leal, digno para que se
possa chegar à solução justa da lide. Destarte, este trabalho visa explicitar quais os princípios que norteiam
a efetiva tutela jurisdicional dentro de uma relação processual fundamentada no comportamento ético, de
forma a impedir que o processo possa ser desvirtuado pelo emprego de condutas antiéticas, bem como as
conseqüências e os efeitos da litigância de má-fé e do desrespeito ao princípio da lealdade. Mediante a
análise da Legislação, percebe-se que o dever de proceder com lealdade e boa-fé é atitude indispensável a
todos os sujeitos do processo, pois o que se busca é a pacificação de um conflito de pretensões, assim,
aquele que tem o processo como um jogo em que vale tudo, até mesmo trapacear para ganhar, está agindo
contra os interesses do próprio Estado, que busca atingir a solução justa do conflito. Além de acarretar
danos para uma solução justa da lide, litigar maliciosamente traz conseqüências graves ao Judiciário, dentre
estas:  a  morosidade,  a  qual  só  proporciona  descrédito  às  instituições  brasileiras.  Dessa  forma,  faz-se
imperioso que sanções sejam impostas àqueles que impedem que o processo siga o seu curso natural para
atingir uma efetiva tutela jurisdicional.

Palavras chave: Processo Civil. Sujeitos Processuais. Princípio da Boa-Fé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0541
TÍTULO: EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO
ALUNO: MARIA PAULA DE MELO PEREIRA (037.681.844-12)
ORIENTADOR: SDENA OLIVEIRA NUNES (032.246.934-10)
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (035.060.524-62)
CO-AUTOR: MARIA JOSE CAMPOS FAUSTINO (061.372.584-08)

Resumo:

        Devido a atual relação estabelecida entre a natureza e seu uso pelo homem, a preocupação com o
meio ambiente torna-se mais presente no cotidiano das pessoas. Sendo a escola um local de construção de
práticas educativas, que tem o intuito de preparar o futuro da humanidade, torna-se um espaço ideal para
promover  a prática de ações que contribuam para a conscientização  e preservação.  Nesse sentido,  foi
realizado um trabalho na Escola Municipal Prefeito José Augusto Nunes, no município de Parnamirim/RN,
onde  se  procurou  investigar,  em  alunos  do  2º  ano  do  Ensino  Fundamental,  o  reconhecimento  da
importância de sua interação  com o  meio  ambiente.  Para isso,  foram feitas,  inicialmente,  entrevistas e
observações na sala de aula. Os dados obtidos foram analisados através de gráficos, que comprovaram
descaso  das  crianças  frente  às  questões  ambientais.  Com  base  nessas  informações,  foram  realizadas
atividades de sensibilização, conscientização e redescobertas do meio ambiente com os alunos. No final de
uma semana de trabalho, foram feitos novos questionários e novas observações. Comparando os primeiros
resultados com os últimos,  diagnosticou-se consideráveis mudanças tanto  na preocupação com o meio
ambiente, como em atitudes como a redução na quantidade de lixo exposto na sala de aula e apreensão
quanto ao desperdício de papel e de água.

Palavras chave: Educação Ambiental. Escola Pública. Preservação Ambiental.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0543
TÍTULO: O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL
ALUNO: LOURIVAL BEZERRA DA SILVA NETO (076.090.174-00)
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (108.958.924-72)

Resumo:

        O  presente trabalho  trata da questão  ambienta sob  o  viés constitucional,  especificamente sobre o
Direito Fundamental ao Meio Ambiente Sadio e suas diversas facetas e desencadeamentos. Inicialmente
buscou-se caracterizar o meio ambiente e a relação deste com a evolução da sociedade humana, e é a partir
das constatações subsumidas, que se contextualiza o Direito ambiental, e suas fases, até a promulgação da
Constituição  cidadã,  fazendo  uma  especial  análise  dessa  e  de  suas  implicações.  Como  último
desencadeamento se aborda a aplicabilidade imediata e a relação existente entre a constituição e a legislação
infraconstitucional,  trazendo  a  tona  os  pontos  controversos  dessa  relação.  Para  tanto  utilizou-se  da
pesquisa bibliográfica e das conclusões obtidas frente experiências durante o contato com comunidades
urbanas e rurais atendidas pelo projeto lições de cidadania.

Palavras chave: Direito Ambiental; Direitos Fundamentais ao Meio Ambiente Sadio;

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0549
TÍTULO: A LEI N. 9.393/96 À LUZ DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO
ALUNO: WALLYSON ARTHUR BATISTA QUERINO DA ROCHA (075.740.604-10)
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18)
CO-AUTOR: CAMILA LOURENÇO MARQUES (061.526.114-07)
CO-AUTOR: LAÍS SOUZA PIGNATÁRO (051.042.574-79)
CO-AUTOR: RAÍSSA FERNANDES DE OLIVEIRA (064.381.204-05)

Resumo:

        O presente trabalho busca analisar a problemática da extrafiscalidade aplicável ao Iimposto Territorial
Rural (ITR) numa possível afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco, tendo em vista a
admissibilidade da alíquota de 20% para tal imposto.  Para encontrar  respostas à referida indagação,  a
metodologia abrangeu a pesquisa bibliográfica com consulta à Lei n. 9.393/96, regulamentadora do ITR,
além da consideração do parecer abalizado de renomados mestres em Direito e de artigos especializados na
área. Ao final, após verificar que, tratando-se de tributo da União insculpido na Constituição Federal (CF)
de 1988, no seu artigo 153, contudo com repasse obrigatório de receita para o ente municipal, constatou-se
que, apesar de divergências doutrinárias, a alíquota de 20% do ITR, tomando em consideração a terra nua
de base de cálculo,  é constitucional.  Tendo  em vista que a mesma é aplicável apenas aos  latifúndios
improdutivos,  ou  seja,  aqueles  que possuam mais  de 5.000 hectares  e de produtividade menor  que o
patamar  de 10% no  grau  de utilização  da terra.  Desestimular  a  inércia do  contribuinte na geração  de
riquezas do campo e forçar a produtividade é, assim, o objetivo da diretriz constitucional, pois, para ela, a
propriedade deve exercer sua função social e suas potencialidades. É a consagração, em última análise, do
propósito extrafiscal do ITR, como instrumento eficiente de uma política nacional de reforma agrária, e
não ferindo o princípio da vedação ao confisco.

Palavras chave: Princípio do não-confisco, ITR, alíquotas, constitucionalidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0550
TÍTULO: FUTEBOL E IDENTIDADE: NATAL (1950-1972).
ALUNO: VICTOR GABRIEL CAMPELO ASSUNCAO (066.462.254-27)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20)

Resumo:

        Nossa pesquisa tem por objetivo analisar o processo de construção de identidades futebolísticas nos
clubes de Natal no período 1950-1972. Para isso, procuraremos entender como se dá a popularização do
esporte,  nas  diversas  formas  que  esse  é  praticado,  vivenciado  e  ressignificado.  Não  dissociando  os
processos  identitários  das  práticas  sociais  cotidianas  que  os  conformam,  e  que  definem  através  de
disputas/negociações aquilo que passa a ser referência dos grupos em questão. Nesse sentido entendemos o
futebol  no  período  como  um  fenômeno  associado  também  ao  crescimento  da  cidade  do  Natal,  ao
surgimento  dos  subúrbios  e a inserção  de novos  atores  sociais  ao  espaço  urbano.  Em nossa analises
partimos do entendimento que a cidade (e o futebol) é um espaço de disputa, possibilitando diferentes
usos, materiais e simbólicos. Neste sentido procuramos mapear discursos e práticas referentes não só ao
campeonato oficial de futebol da cidade, mas também o praticado nos subúrbios.

Palavras chave: Futebol, Identidade, Crescimento Urbano, Natal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0552
TÍTULO: COMENTÁRIOS SOBRE A LEI DE ANISTIA MIGRATÓRIA DE 2009
ALUNO: NATALIA BASTOS BONAVIDES (053.528.974-00)
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00)

Resumo:

        A pesquisa busca apresentar  a chamada Lei de Anistia Migratória (11.961/2009),  sancionada pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2 de julho de 2009. A nova lei permite que imigrantes em situação
irregular  que chegaram ao  Brasil até 1o  de fevereiro  deste ano,  cumprindo  alguns requisitos,  possam
requerer  residência provisória.  Procura-se comentar  o  procedimento  para tal requerimento  (a partir  do
Decreto 6.893, que regulamenta a lei) e a importância e o impacto social que o novo diploma legal traz para
milhares de imigrantes em território  brasileiro,  que poderão ter  acesso regular à saúde, à educação, ao
trabalho, à justiça e às políticas públicas. Como resultados da pesquisa, apresentar-se-á o trabalho prático
que está sendo realizado pela autora, através de convênio entre o Núcleo de Prática Jurídica da UFRN e a
OAB, com um grupo de africanos residentes em Natal que está buscando os direitos que lhes são devidos
segundo a Lei de Anistia Migratória.

Palavras chave: Anistia. Imigração. Lei 11.961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0553
TÍTULO: DIREITO E CIDADANIA EM MÃE LUIZA
ALUNO: HELIO MIGUEL SANTOS BEZERRA (066.067.544-70)
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00)
CO-AUTOR: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA (064.228.344-38)

Resumo:

        Numa  experiência  empírica  com  os  grupos  e  lideranças  da  comunidade,  a  presente  pesquisa
identificou uma diversidade de movimentos sociais organizados pelos moradores do Bairro de Mãe Luiza
com diferentes objetivos, a saber: a Associação de Mulheres Cecília Guimarães, Associação de Moradores
de Mãe Luíza e Aparecida, Centro Sócio-Pastoral N. Srª. da Conceição, Grupo de Idosos Antônia Maria
Augusta, dentre outros. Apesar de ser grande a mobilização social, há um forte descrédito da população em
determinados segmentos da atividade estatal, em especial o Poder Judiciário. Há forte demanda pelo Poder
Executivo  no  que  tange  à  realização  de  políticas  públicas.  Então,  é  necessária  a  identificação  de
problemáticas jurídicas e sociais concretas que afetem a comunidade e seus moradores; Levantamento de
possibilidades  judiciais  e  extrajudiciais  a  serem  discutidas  e  reformuladas  em  círculos  de  cultura; A
formação  de  grupos  de  multiplicadores  e  construtores  do  conhecimento  jurídico; A aproximação  da
comunidade dos recursos do  Poder  Público,  em especial o  Poder  Judiciário,  o  Ministério  Público  e a
Defensoria Pública,  tendo  em vista o  acesso  à justiça e à cidadania; A disseminação  da mediação  de
conflitos  e a  formação  de mediadores  comunitários,  implantando  e reforçando  a Justiça Comunitária.
Como resultado da pesquisa foi produzido um curso que veio atender os requisitos na democratização do
conhecimento jurídico, formando multiplicadores para a comunidade.

Palavras chave: Direito, Cidadania e Educação Juridica Popular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0554
TÍTULO: ALÍQUOTAS CONSTITUCIONAIS E PROGRESSIVAS DO IPTU: INSTRUMENTO DE
JUSTIÇA SOCIAL OU MERA ARRECADAÇÃO FISCAL?
ALUNO: LARISSA NUNES PAIVA (058.353.624-71)
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18)
CO-AUTOR: ADRIANA DE NAZARÉ FERREIRA MONTEIRO (056.153.424-12)
CO-AUTOR: GABRIELA GALIZA E SILVA (084.006.814-01)
CO-AUTOR: VANESKA RIBEIRO PESSOA (061.522.544-69)

Resumo:

        Com a evolução da atividade financeira do Estado, percebe-se que o tributo, historicamente utilizado
para arregimentar receita para o erário público, a partir  da segunda metade do século XX, assume seu
caráter extrafiscal. Nesse sentido, o Poder Público ao impor a exação buscará como fim precípuo não a
arrecadação, mas a interferência no domínio econômico a fim de corrigir distorções na órbita econômica
e/ou social. Dentro dessa conjuntura, a presente pesquisa visa elucidar o dilema da constitucionalidade da
aplicação de alíquotas progressivas no aspecto temporal do IPTU (imposto municipal sobre propriedade
predial e territorial urbana), como evidência do seu caráter extrafiscal. Para tanto, a metodologia utilizada
foi  constituída  de  levantamento  bibliográfico  na  legislação  (CTN,  Constituição  Federal  e  Estatuto  da
Cidade),  da  boa  doutrina  e  jurisprudência  (STJ),  seguida  de  análise  crítica  e  discussão.  Ao  final,
constatou-se a constitucionalidade da matéria (CF, art. 5º, XXIII) e a harmonia com os ideais do Estado
Democrático  de Direito,  tendo  em vista que tal extrafiscalidade vem como sucedâneo  à efetivação  da
função social da propriedade na medida em que cria limitações financeiras coibidoras do uso displicente da
propriedade imobiliária (colaborando com a devida utilização do solo urbano), e ao mesmo tempo, oferece
fonte de recursos para os Municípios efetivamente investirem na minoração dos dilemas relacionados à
moradia, urbanização e ao enriquecimento insalubre.

Palavras chave: Extrafiscalidade, IPTU, propriedade, função social

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0555
TÍTULO: IOF: ANÁLISE DE SUA NATUREZA JURÍDICA E O POSSÍVEL DESVIRTUAMENTO DE
SUA FUNÇÃO EXTRAFISCAL PELO PODER EXECUTIVO FEDERAL
ALUNO: HALINA EULÁLIA MONTE DE HOLLANDA OLIVEIRA (067.742.604-62)
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18)
CO-AUTOR: LUIZ HUMBERTO RABELO DE MACEDO (074.069.344-16)
CO-AUTOR: NICOLLY KAROLINY LIMA DANTAS (076.299.974-85)
CO-AUTOR: THIAGO ALVES HENRIQUE DA COSTA (002.861.323-62)

Resumo:

        Como resultado dos novos tempos o Estado passou a utilizar o tributo além do seu caráter fiscalista
(visando  não  apenas  obter  e  aplicar  recursos  para  custeio  dos  serviços  públicos).  Hoje,  o  tributo  é,
também, meio de alinhamento de deformidades econômicas e do equilíbrio social; influindo em diferentes
sentidos,  obedecendo  a diretrizes  econômicas,  políticas  e  sociais  (é  o  que se convenciona chamar  de
extrafiscalidade). Nesse horizonte, o presente trabalho de pesquisa pretende investigar a natureza jurídica
do IOF (imposto federal sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários) na perspectiva dos seus fins pretendidos ao ser inserido pelo Constituinte em nosso sistema
tributário (CF, art. 153, V). Para tanto, a metodologia utilizada se deu com a busca e análise bibliográfica
na  pesquisa  à  doutrina,  lei  e  jurisprudência  em  matéria  fiscal,  com  análise  de  artigos  e  periódicos
especializados e documentários na mídia. Ao final, constatou-se que o IOF tem função predominantemente
extrafiscal por servir de importante instrumento estatal de controle e interferência no domínio econômico,
principalmente,  na  manipulação  da  política  de  crédito  em  nosso  país  (aquecendo/estimulando  ou
freando/reprimindo  o  setor  econômico).  Contudo,  pelo  fato  da  União  ter  recentemente  utilizado  a
majoração do IOF para compensar as perdas de arrecadação com a extinção da CPMF, é que verificou-se o
desvirtuamento por seu uso fiscal, ensejando a inconstitucionalidade.

Palavras chave: IOF, natureza jurídica, política de crédito, desvirtuamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0556
TÍTULO: TRIBUTAÇÃO SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS: ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS E
CONSEQÜÊNCIAS
ALUNO: MICAELA ROANA DE OLIVEIRA BARBOSA (087.462.334-07)
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18)
CO-AUTOR: ALDAIR FRUTUOSO DA SILVA (080.136.854-54)
CO-AUTOR: ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA (082.896.924-80)
CO-AUTOR: CLÁUDIO ERNESTO DA SILVA (490.656.294-91)

Resumo:

        A presente pesquisa objetiva analisar a problemática aplicação da extrafiscalidade no imposto federal
incidente sobre importação de produtos estrangeiros (II), temática instigadora de calorosos debates, por
tocar questões sensíveis como protecionismo estatal e barreiras alfandegárias. Para tanto, a metodologia
utilizada se deu  através de composição  do  referencial teórico  por  meio  do  levantamento  da legislação
pertinente e análise da doutrina especializada. Ao final, constatou-se com realce a função extrafiscal do II,
pois ele é regido por razões de política econômica, consistindo em importante instrumento para regulação
desta, protegendo a indústria nacional e os produtos nacionais da concorrência dos produtos estrangeiros
(aumentando-lhes o preço, a fim de dar competitividade ao produto local), sendo justificável (até mesmo a
inobservância de lei em sentido estrito para majoração, em nome da nova dinâmica das relações comerciais
no contexto de globalização e seu rápido grau de mutabilidade) face aos altos custos de produção nacional
(onerosos encargos trabalhistas e tributários, racionalização da produção e uso de novas tecnologias por
parte de outras nações, além do elevado custo Brasil). Por fim, foi verificado que uma eventual diminuição
na alíquota do II  (como fez Governo Collor  no início da década de 90) poderia levar ao  aumento do
desemprego, fechamento de empresas, e até o aumento da criminalidade, com a massa de populares sem
trabalho.

Palavras chave: Comércio exterior, protecionismo, tributação, regulação

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0557
TÍTULO: MAJORAÇÃO DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO: ANÁLISE DAS CAUSAS, CABIMENTO
E RESTRIÇÕES
ALUNO: JOZINALDO PEDRO DE FRANCA JUNIOR (074.163.544-55)
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18)
CO-AUTOR: FLÁVIO CARDOSO MATIAS (089.138.124-44)
CO-AUTOR: JOSÉ ELSON DE LIMA ALVES (077.310.804-12)
CO-AUTOR: JOSÉ MARIA DANTAS DOS SANTOS (837.783.494-49)

Resumo:

        No tocante à tributação sobre o comércio exterior, interessante é a análise pelo estudioso do Direito da
exigibilidade majorada do imposto federal sobre exportação (IE), tendo em vista o alto custo Brasil (ante à
gritante  carga  tributária  e  o  sucateamento  da  atual  infra-estrutura  para  escoamento  da  produção)  e  a
necessidade urgente de exportação  para fortalecimento  das reservas cambiais como proteção  para uma
conjuntura  de  instabilidade  e  de  recessão  econômica  global.  Para  tanto,  lançou-se  mão  da  pesquisa
bibliográfica  (doutrinária,  legal  e  de  direito  comparado).  Assim,  constatou-se  a  forte  linha  de
extrafiscalidade existente no IE, pela qual somente no risco de desabastecimento interno é que o governo
federal poderia majorar as suas alíquotas, tendo em vista que já discutiu-se, durante gerações, o caráter
antieconômico desse tributo, que, em geral, opera contra o país na concorrência internacional, onerando os
artigos de sua produção e de seu comércio com o estrangeiro. Diante desta constatação, a sua utilização há
de ser  feita  com extrema prudência.  Isto  porque,  ao  incidir  sobre  produtos  que serão  adquiridos  no
exterior,  a  tributação  pode tornar-se o  mais  das  vezes  em fator  obstativo  da conquista dos  mercados
forâneos. Ele inviabiliza, pois, a operação. É por isso que, obviamente, o IE só pode ser instituído para
incidir sobre produtos relativamente aos quais o país exportador apresente tais vantagens competitivas que,
mesmo com a tributação, ele se torne concorrencial.

Palavras chave: Imposto de exportação, majoração, possibilidades, efeitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0560
TÍTULO: PERFIL DOS EMIGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL SEGUNDO
LOCAL DE DESTINO
ALUNO: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA (014.263.014-48)
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (806.988.914-49)
CO-AUTOR: DANIELE TORRES RODRIGUES (049.212.764-63)

Resumo:

        Este projeto propõe analisar os movimentos migratórios recentes na Região Metropolitana de Natal
(RMN), com o intuito de traçar o perfil sócio-econômico e demográfico dos emigrantes desta região. Com
os dados do questionário mais completo do Censo Demográfico 2000, que é aplicado em uma amostra de
10%  dos  domicílios  brasileiros,  são  pesquisadas  aquelas  pessoas  que  deram  como  resposta  algum
município da RMN, baseado na pergunta “EM QUE MUNICÍPIO RESIDIA EM 31 DE JULHO DE 1995?”.
Para  uma  análise  deste  perfil  segundo  a  região  de  fixação  de  residência,  considerou-se  a  seguinte
categorização de local de destino: Sul, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste exceto o RN, municípios do
RN exceto da RMN, Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante do Amarante, Extremoz, Macaíba, Resto
da RMN (Nísia Floresta/São José do Mipibu/Monte Alegre/Ceará-Mirim). Com isso conseguimos traçar o
perfil sócio-econômico e demográfico dos emigrantes da RMN de acordo com seu destino. Os principais
destinos dos emigrantes da RMN são os municípios da própria Região Metropolitana, com destaque para
Parnamirim e São Gonçalo. Quando considerado apenas aqueles que saíram do estado o principal destino
é a região sul. Quanto à origem Natal se destaca sendo ponto de partida de 80% dos emigrantes da RMN.
Baseado nas análises pode-se afirmar que muitos emigraram em busca de melhores oportunidades, porém
só 50,3% dos emigrantes estavam trabalhando com remuneração, dos quais 50% recebiam até dois salários
mínimos.

Palavras chave: Região Metropolitana de Natal, Emigrantes e destino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0563
TÍTULO: A INCLUSÃO DA ROBÓTICA COMO SUPORTE PEDAGÓGICO NA ALFABETIZAÇÃO DE
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ALUNO: VELUCIANE ALINE SILVA (012.955.064-75)
ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI (034.208.184-59)
CO-AUTOR: AKYNARA AGLAE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (052.287.084-80)
CO-AUTOR: CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (008.111.793-03)
CO-AUTOR: SARAH THOMAZ DE LIMA SA (052.266.714-74)

Resumo:

        Atualmente muito se tem ouvido falar sobre a importância da tecnologia, principalmente no que diz
respeito  à  Educação.  Sendo  assim,  nos  reportamos  ao  Projeto  de  Inclusão  Digital  com  Robótica
Educacional no Departamento de Engenharia da Computação e Automação da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, para estarmos revelando aspectos dessa educação pautada no uso de robôs e software
educacional RoboEduc no auxilio do desenvolvimento cognitivo do alunado. Neste contexto, iniciamos
nosso trabalho de pesquisa e prática no Núcleo de Educação Infantil, com alunos entre seis e sete anos em
processo de alfabetização. Durante nossos encontros, tínhamos o propósito de auxiliar na alfabetização,
por intermédio de atividades lúdico-educativas e utilização das TIC, possibilitando a familiarização com
essas novas tecnologias.  Constatamos por  meio  de nossos encontros de Robótica Pedagógica,  em que
utilizamos a observação  e relatórios  diário  avaliando  o  desempenho  dos alunos,  que a ferramenta de
programação  RoboEduc,  bem  como  a  construção  de  dispositivos  robóticos  possibilitam  avanços  no
educando  relacionados  a  capacidade  de  pensar  e  pesquisar,  além  de  contribuir  para  significação  e
assimilação  da linguagem,desenvolvendo  habilidades de compreensão  (leitura)  e produção  (escrita)  de
palavras,  frases  e textos  pertinentes ao  processo  de alfabetização  da língua portuguesa,  mostrando  ser
possível a introdução destes recursos tecnológicos no ensino e aprendizagem nos primeiros anos escolares.

Palavras chave: TIC – Tecnologia de Informação e comunicação

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0566
TÍTULO: SEGUARANÇA PÚLBLICA E POLÍCIA COMUNITÁRIA NA ZONA NORTE DE NATAL:
UM OLHAR CRITICO ENTRE O DISCURSO TEÓRICO E A PRÁTICA DESSE DISCURSO.
ALUNO: ALESANDRO PONTES DANTAS (035.010.904-47)
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20)
CO-AUTOR: DALIANE DEYSE DE LIMA PESSOA (072.811.684-70)
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)

Resumo:

        O objetivo desse trabalho é perceber e analisar a realidade da Policia Militar do Conjunto Gramoré na
Zona Norte  de  Natal,  fazendo  uma critica  construtiva  entre  o  discurso  teórico  e  a  prática,  propondo
solucionar ou verificar maneiras possíveis a solução de problemas frente à comunidade e da instituição,
decorrentes das falhas e a falta de um policiamento comunitária nessa área. Para tanto, serão realizadas
coletas de dados e informações a respeito dos policiais atuantes e dos moradores da área do conjunto,
através  da  utilização  do  método  dedutivo,  utilizando-se  de  pesquisa  bibliográfico-documental  que
possibilite alcançar os objetivos propostos. Na abordagem dialética e teórica efetivada por etapas iniciadas
pela coleta de dados,  como documentação  escrita,  experiências  vividas,  estatísticas,  fontes  secundária,
relatórios técnicos, elementos qualitativos e quantitativos e por fim trabalhos de arquivos existentes sobre
policiamento comunitário. Conclui-se que a policia comunitária, não obstante contribui para a melhora da
imagem da policia  como  um todo,  não  conseguiu  superar  estes  problemas  com jovens  e  minorias,  a
porcentagem de pessoas que dizem ter tido um bom atendimento quando precisou do policial comunitário
varia quando os fatores faixa etária e etnia são englobados a questão, este resultado mostra que, apesar de
uma teórica apresentação de polícia comunitária, é preciso melhorar as relações a população, que ainda
mantém uma imagem negativa da policia.

Palavras chave: ZONA NORTE, POLICIAMENTO, COMUNIDADE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0567
TÍTULO: OS FILHOS DA PROSTITUIÇÃO: DESVENDANDO A RELAÇÃO MÃE-PROSTITUTA,
FILHO E SOCIEDADE.
ALUNO: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38)
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20)
CO-AUTOR: ALESANDRO PONTES DANTAS (035.010.904-47)
CO-AUTOR: DALIANE DEYSE DE LIMA PESSOA (072.811.684-70)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)

Resumo:

        É através desse breve contexto,  e estudando um fenômeno que vai contra as regras da cultura: a
mãe-prostituta e partindo do estigma da prostituição na sociedade que irei estudar a relação do filho da
profissional do  sexo  com a mesma e com a sociedade.Essa pesquisa,  será realizada com a ajuda das
profissionais do sexo da ASPRORN (Associação das profissionais do sexo e congêneres do RN),  terá
como intuito mostrar a relação do filho jovem com a profissão da mãe, bem como analisar a vida social
desses meninos e meninas que tem suas mães estigmatizados pela sociedade, como a quebra ou não do
senso comum “que a mãe prostituta não pode criar seu filho”, bem como se essa criança se encaixa no
quadro de risco a marginalização por ser filho de prostituta; o conceito de marginalização para o sociólogo
peruano Aníbal Quijano é a falta de integração: é um modo não básico de pertencer e de participar na
estrutura geral da sociedade. Marginalidade é um problema inerente à estrutura de qualquer sociedade e
varia  em cada momento  histórico.  Conclui-se  que o  perfil  da  prostituta  de  Natal  se  enquadra  no  de
mulheres pobres, que lutam diariamente para suprir necessidades básicas para si e/ou filhos e família. É
esse âmbito que pretendo estudar para desvendar como se dá a relação mãe-prostituta, filho e sociedade
para  posteriormente  vim  a  quebrar  ou  não  com  o  senso  comum  (estigma)  que  a  profissão  da  mãe
transporta para o laço martenal e para seu descendente.

Palavras chave: Prostituta, marginalizaçao , filhos, sociedade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0568
TÍTULO: DEFICIÊNCIA VISUAL: CONQUISTANTO ESPAÇOS NA SOCIEDADE
ALUNO: ERIKA KARLA DA SILVA (066.168.304-46)
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00)
CO-AUTOR: DALIANE DEYSE DE LIMA PESSOA (072.811.684-70)
CO-AUTOR: FERNANDA AVELINO BEZERRA SILVA (082.756.934-38)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)

Resumo:

        A pessoa com deficiência ao longo dos séculos sempre foi estigmatizada como incapacitada, invalida
e  até  infantilizada.  O  objetivo  desse  trabalho  é  abordar  a  questão  do  preconceito,  da  inclusão  e  da
perspectiva dos alunos com deficiência visual na escola. A partir da pesquisa com as revistas do Instituto
Benjamin  Constant,  verificamos  os  aspectos  da  educação  inclusiva  no  Brasil  e  os  novos  paradigmas
educacionais.  Também  nos  baseamos  na  Obra  de  João  Ribas  “Preconceito  contra  as  pessoas  com
deficiência: As relações que travamos com o mundo” que conta com os depoimentos de vários deficientes
que não tem medo da sua realidade, apenas mostram que assim como todos nós, eles têm limites. Nosso
objetivo é mostrar os meios e as adequações que a escola e os alunos devem fazer para incluir o aluno com
deficiência visual e “quebrar” esse paradigma de que esse aluno especial deve se adaptar. O que realmente
deve haver é uma transformação em todas as instituições de ensino e seus profissionais, mas acredita-se
que a mudança maior vem das relações intrínsecas entre indivíduos.

Palavras chave: Deficiência Visual, Inclusão, Educação, Acessibilidade, Preconceito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0576
TÍTULO: NAS TRILHAS DA CIDADE: POBREZA E POPULAÇÃO DE RUA EM NATAL/RN
ALUNO: MARCEANE DE AZEVEDO SILVA (065.294.174-51)
ORIENTADOR: ELIANA COSTA GUERRA (265.097.503-25)

Resumo:

        No  Brasil,  no  processo  de  expansão  capitalista,  a  demanda  por  trabalho  gerada  no  âmbito  da
industrialização  deixou  de fora um excedente de força de trabalho  constituindo  um crescente exército
industrial de reserva, que passa a povoar vilas,  favelas,  malocas, cortiços e outras formas precárias de
moradia. Diante disso, esta pesquisa objetiva desenvolver pesquisa teórica e exploratória sobre a população
em situação de rua da cidade de Natal. Para tanto serão necessárias discussões em grupos constituidos por
docentes e discentes de categorias pertinentes à temática e outros recursos métodos para aprofundamento
como coleta de dados, entrevistas e questionários.

Palavras chave: população, rua, vulneralibidade, capitalismo, questão social, direitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0578
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO NO PORTUGUÊS
CONTEMPORÂNEO: UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA.
ALUNO: LÚCIA CHAVES DE OLIVEIRA LIMA (828.370.404-44)
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20)

Resumo:

        Esta  pesquisa  segue  os  pressupostos  teóricos  funcionalistas  e  cognitivistas,  que  defende  uma
investigação baseada no uso, ou seja, observando a língua do ponto de vista do contexto lingüístico e da
situação extralingüística. Seguindo essa orientação, este trabalho tem como objeto de estudo a configuração
argumental  dos  verbos  do  tipo  semântico  de  ação  considerando  os  aspectos  sintáticos,  semânticos  e
pragmáticos observados no discurso oral e espontâneo de falantes natalenses.  O corpus utilizado foi o
Banco Conversacional de Natal, composto por conversas gravadas e transcritas em unidades entonacionais,
através de símbolos gráficos, mantendo-o o mais próximo da fala casual (DU BOIS, 1992). Com nossa
análise, esperamos contribuir para a constituição de um quadro mais refinado acerca das tendências de uso
dos verbos de ação no português contemporâneo, fornecendo subsídios para uma melhor abordagem ao
fenômeno em sala de aula.

Palavras chave: verbos de ação, argumentos, funcionalismo, cognitivismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0579
TÍTULO: ANÁLISE DA PROPOSTA INSTITUCIONAL DE ALTA-ASSISTIDA DO HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO DR. JOÃO MACHADO
ALUNO: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA (084.166.434-07)
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53)

Resumo:

        A  Alta-Assistida/AA  e  o  Acompanhamento  Terapêutico/AT  inserem-se  no  contexto  atual  da
assistência à saúde mental conforme as diretrizes que norteiam a Reforma Psiquiátrica. A proposta de uma
saída do hospital planejada é estratégia fundamental no processo de desintitucionalização dos que aí vivem
por anos ou que registram inúmeras e sistemáticas entradas e saídas, devido à falta de uma rede de atenção
extra-hospitalar  e  suporte  por  equipe  técnica  em parceria  com as  famílias  -  desafios  do  processo  de
reforma psiquiátrica pelo impacto social, ético, econômico e técnico. Em função dessa realidade, foi feita
uma investigação no Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado/HJM - situado em Natal-RN – a fim de avaliar
a implantação e o funcionamento da AA; realizar um aprofundamento teórico sobre o AT e oferecer uma
capacitação para os funcionários do HJM para possibilitar uma atualização na atenção em saúde mental. A
Alta Assistida é uma iniciativa importante do HJM no sentido à desinstitucionalização, mas possui entraves:
uma não-sistemática no acompanhamento do paciente após a alta, falta de apoio e incentivo por parte da
direção técnica, desconhecimento da proposta por funcionários, desorganização nos registros, etc. Assim, o
AT é uma interessante possibilidade para compor a AA, pois acrescentaria à alta assistida a terapêutica do
cuidado para com o  paciente,  na medida em que pressupõe uma clínica política,  inventiva,  singular  e
realizada no cotidiano do território do paciente.

Palavras chave: Alta Assistida; Acompanhamento Terapêutico; Saúde Mental

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0580
TÍTULO: A NOVA CENTRALIDADE URBANA: O PODER DE ATRAÇÃO DA AVENIDA
ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE EM NATAL
ALUNO: THIAGO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ (013.950.694-25)
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL (102.821.568-10)

Resumo:

        Após a década de 1970,  verifica-se o aparecimento de novos centros econômicos na escala intra-
urbana,  oriundos  do  processo  de  descentralização,  chamado  de  desdobramento  do  centro.  Este  novo
centro, localizado nos subúrbios, passa a concorrer com o centro tradicional da cidade. Neste contexto,
procurou-se investigar  a formação  da Avenida Engenheiro  Roberto  Freire,  em Natal,  como uma nova
centralidade urbana na cidade. Foram aplicados questionários nos principais empreendimentos da avenida
a fim de averiguar o poder que a avenida tem de atrair consumidores e quais os fatores que levaram a esses
consumidores não escolherem o centro tradicional da cidade. Fatores como conforto, segurança, qualidade
do  atendimento,  cinema,  proximidade da residência,  fácil acesso,  facilidade de estacionamento,  atraem
consumidores. Enquanto, poluição, insegurança, baixa qualidade de atendimento, lojas lotadas, distância
da residência, congestionamento, falta de estacionamento são fatores de repulsão para o consumidor.

Palavras chave: Nova Centralidade, Av. Engenheiro Roberto Freire, Poder de Atração.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0587
TÍTULO: A GESTÃO PÚBLICA SOB O PRISMA DE SEUS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO.
ALUNO: MARILIA DE OLIVEIRA SOARES SILVA (075.710.224-79)
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34)
CO-AUTOR: ERIKA KARINE SANTOS (076.118.084-27)

Resumo:

        O Estado brasileiro passou por grandes transformações nas últimas décadas no que se refere às suas
funções.  Nos anos 60 e 70,  caracterizou-se como intervencionista por  ter  como função  principal a de
viabilizar  o  desenvolvimento  econômico  e social.  Somente na década de 90,  o  Estado  deixa de ser  o
responsável direto por esse desenvolvimento para atuar primordialmente na sua regulação e coordenação.
Assim,  diante desse novo  contexto,  apresenta-se como necessária uma pesquisa acerca das  formas de
controle e avaliação dessa nova gestão pública. Nesse sentido, averiguou-se alguns instrumentos capazes
de promover uma avaliação dessa gestão pública: I) efetividade sustentável; II) desempenho institucional;
III)  eficácia  viável; e  IV)  controle  institucional.  Além  disso,  há  uma  abordagem  acerca  da  Reforma
Constitucional da Administração, que trouxe significativas mudanças no capítulo sobre a administração
pública na Constituição Federal de 1988. Esta Reforma tinha o objetivo de tornar o Estado mais forte e
moderno e,  assim, possuir  melhores condições de prestar  os serviços públicos para a população.  Para
tanto, utilizou-se o método teórico-descritivo, realizando uma pesquisa de cunho bibliográfico, envolvendo
doutrina  e  jurisprudência.  É  importante  salientar  que  tal  pesquisa  revelou  serem  estas  ferramentas
importantes em uma nova concepção de gestão pública, na qual aspectos como efetividade, transparência e
responsabilização ganham cada vez mais destaque.

Palavras chave: Estado. Gestão pública. Instrumentos de avaliação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0592
TÍTULO: O ESPECTRO DA MODERNIZAÇÃO: AS TRANSFORMAÇÕES NO RIO GRANDE DO
NORTE E LUÍS DA CÂMARA CASCUDO
ALUNO: THYAGO RUZEMBERG GONZAGA DE SOUZA (066.975.034-40)
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53)

Resumo:

        Este trabalho tem como objetivo analisar as mudanças na sociedade norte-riograndense ocorridas no
período de 1920 a 1940, sendo estas relacionadas ao momento de decadência da elite agrária e ascensão da
elite urbana, fazendo uma leitura dessa ruptura a partir da biografia histórica de Luis da Câmara Cascudo e
de seus escritos, entendendo-o como ator (sujeito) e autor desse período. Partimos de um problema cerne:
Como Cascudo percebe esta ruptura e de que maneira ela é formadora desse sujeito? Para que tenhamos
essas  respostas  trabalhamos  com  escritos  de  Cascudo  em  jornais  (A Imprensa; A República),  cartas
pessoais e livros.  A metodologia utilizada é a analise de discurso,  observando as relações sociais,  e a
relação do saber e poder através da genealogia histórica de Foucault. Nesse momento histórico o progresso
é  apresentado  como  caminho  ideal  da  humanidade,  e  a  modernização  como  algo  inevitável,  embora
Câmara Cascudo acredite nisso, ele também defende a tradição e seus valores como algo irrevogável. O
processo de transformação tem um sincretismo do agrário e urbano,  do tradicional e moderno no Rio
Grande do Norte, portanto na vida e obra de Cascudo o urbano é cercado de nostalgia pelo agrário.

Palavras chave: Ruptura, elite, discurso, modernização, conservadorismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0594
TÍTULO: À ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS COMO FORMA DE PESQUISAR A DIMENSÃO
SIMBÓLICA DOS OBJETOS DE ESTUDO
ALUNO: MARIJARA BANDEIRA RIBEIRO (971.187.884-49)
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (025.608.013-53)

Resumo:

        Apresenta-se estudo  teórico-prático  sobre a Técnica de Associação Livre de Palavras,  enquadrada
pelo autor entre as abordagens associativas, apropriada para pesquisar a dimensão simbólica dos objetos de
estudo (Abric, 1998). Permite superar a abordagem interrogativa, tal como as perguntas explícitas, cujas
respostas  dão  acesso  quase sempre a opiniões  e não  a representações.  Com o  objetivo  de dominar  a
referida técnica desenvolveram-se todas as etapas de uma pesquisa: estudo dos pressupostos, aplicação em
campo, digitação de bancos de dados para o software EVOC. A aplicação da técnica consistiu em solicitar
aos sujeitos que escrevessem as três palavras que lhes viessem primeiro à mente em relação à palavra-
estímulo; depois foi solicitado que as numerassem de 1 a 3,  por  ordem de importância e/ou força em
relação à palavra indutora. Logo após justificaram a que consideraram mais importante. Para tratamento
dos dados foi utilizado  o  software EVOC, versão  2000,  que calcula a freqüência simples e as ordens
médias das evocações. Recomenda-se aos aprendizes da pesquisa estes procedimentos de coleta e análise,
pelas suas características de simplicidade e rapidez, sem prejuízo da profundidade e precisão.

Palavras chave: Objetos simbólicos – Associação livre de palavras - EVOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0603
TÍTULO: OS ESCRAVOS NOS PROCESSOS DE AÇÃO DE LIBELO. CIDADE DA IMPERATRIZ -
SÉC. XIX.
ALUNO: BARBARA ALEXANDRA NOGUEIRA E SILVA (069.681.754-36)
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (074.539.064-15)

Resumo:

        O projeto propõe a realização de pesquisa documental em acervos institucionais para o levantamento
de fontes sobre a escravidão no Sertão potiguar - século XIX,especialmente a Cidade da Imperatriz, hoje
Martins, com o objetivo de formar um acervo de referência sobre a temática que venha, ao mesmo tempo,
proporcionar reflexões e análises sobre o escravo e o contexto escravocrata no estado do Rio Grande do
Norte.  Os escravos negros  chegaram ao  estado  no  século  XVII,  sendo  utilizados como mão  de obra,
principalmente, na agricultura, deixando vestígios na sociedade potiguar.

Palavras chave: antropologia; história; escravidão

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0604
TÍTULO: OS ARTEFATOS DIRECIONADOS AOS BEBÊS EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL NA GRANDE NATAL CONFORMANDO MODOS DE APRENDER E SER SUJEITO EM
TEMPOS CONTEMPORÂNEOS.
ALUNO: EMILIA CRISTINA MAIA FARACHE (008.464.474-52)
ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO (497.091.190-87)

Resumo:

        Nesta  pesquisa  investigamos  e  inventariamos  os  artefatos  de  bebês  presentes  em  instituições  de
Educação Infantil na grande Natal, durante o ano de 2009, analisando como operam na conformação de
determinados  modos  de  ser  bebê e  de  aprender  sobre  o  mundo.  Bem como,  sistematizamos  estudos
teóricos  sobre o  processo  de ensino-aprendizagem de bebês  na Educação  Infantil  lançando  um olhar
inquiridor sobre o papel da mídia e do consumo nesse processo. A investigação é de caráter qualitativo
com a realização de estudos exploratórios e, em certa medida, cartográficos sobre como as dimensões da
mídia, do consumo e das culturas locais configuram os artefatos direcionados aos bebês em instituições de
Educação Infantil na grande Natal. Tal procedimento metodológico possibilita não apenas inventariar os
artefatos  de  bebês,  mas  refletir  sobre  como  estes  configuram determinados  modos  de ser  sujeito,  de
aprender sobre o mundo e como interferem na prática pedagógica. Até o momento, realizamos a seleção
das  escolas,  as  primeiras  observações  e  conversas  com  professores  e  familiares  das  crianças  e
desenvolvemos estudos teóricos que fundamentarão os registros das situações observadas e a realização
das análises.  Estudos que desenvolvem análises  culturais  sobre a infância,  que descrevem a condição
cultural contemporânea – marcada pela cultura da mídia e do consumo – e que se ocupam em descrever,
analisar e problematizar os modos de aprender dos bebês compreendem nossa sustentação teórica.

Palavras chave: Mídia e consumo, educação infantil, bêbes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0605
TÍTULO: VETORES DA GLOBALIZAÇÃO NA METRÓPOLE: VERTICALIDADES E
HORIZONTALIDADES
ALUNO: DIEGO TENORIO DA PAZ (075.482.084-05)
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (206.433.145-04)

Resumo:

        O processo de globalização visto como o produto mais acabado do mundo atual, que tem a altíssima
possibilidade de sobrepor espaço e tempo através dos usos das tecnologias de ponta e das tecnologias da
informação,  não  atinge a todos.  Nesta perspectiva buscou-se compreender  a influência dos vetores da
globalização na região metropolitana de Natal (RMN) pelos atuais usos do território. A RMN é composta de
nove municípios: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Ceará Mirim, Nísia
Floresta,  São  José de Mipibú  e  Monte Alegre que possui uma população  com cerca de 1 milhão  de
habitantes. O objetivo geral da pesquisa foi compreender os processos de verticalidades e horizontalidades
que constituem a RMN; os objetivos específicos são: detectar os sistemas de produção que se servem do
espaço  da Metrópole,  de seus fluxos e como este se constitui em redes e identificar  as solidariedades
organizacionais  dos  agentes  hegemônicos.  Para  estudar  a  metrópole  nos  fundamentamos  na  idéia  de
Verticalidade e Horizontalidade, proposta na matriz teórica de Milton Santos, possibilita o entendimento
teórico da existência de pontos distribuídos no espaço geográfico que ditam as normas e regem a sociedade
globalizada de hoje, e sua influencia nas horizontalidades. Os procedimentos metodológicos da pesquisa
foram  baseados  em  pesquisas  bibliográficas,  leituras  teóricas  e  pesquisas  documentais.  A  discussão
proposta ainda tem muito a desenvolver, visto a sua grande abrangência.

Palavras chave: Região Metropolitana; Globalização; Verticalidades; Horizontalidades

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0607
TÍTULO: LIETRATURA E INTERCULTURALIDADE
ALUNO: MILA THAYNA SUASSUNA FERNANDES (061.616.144-13)
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (081.642.868-93)

Resumo:

        O conceito de interculturalidade surge na França no início dos anos 70, com o intuito de promover
uma educação mais inclusiva no que concerne a questão cultural. Em virtude dos problemas educacionais
envolvendo, especificamente, as crianças imigrantes, a escola busca proporcionar uma educação onde há
troca entre as diferentes culturas, respeitando-as como tal, com o objetivo de promover um enriquecimento
mútuo,  onde  os  parceiros  têm  consciência  de  sua  interdependência.  A  partir  desse  conceito,  muito
importante para o  ensino-aprendizagem do  Francês Língua Estrangeira,  buscamos estudar  maneiras de
trabalhar o texto literário, considerando questões como sua literariedade e a interculturalidade, iniciando
com a obra “La Goutte d’Or” de Michel Tournier.

Palavras chave: Intercultural, ensino-aprendizagem do FLE, Michel Tournier

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0608
TÍTULO: TRIBUTAÇÃO E MEIO AMBIENTE: ANÁLISE DA NORMA REGULAMENTADORA DO
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE VEICULAR AUTOMOTORA (IPVA) DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
ALUNO: PRISCILLA QUEIROGA CAMARA (065.385.734-95)
ORIENTADOR: LIDIO SANZIO GURGEL MARTINIANO (038.353.544-18)
CO-AUTOR: JANAÍNA FRANÇA FONSECA (031.258.354-02)
CO-AUTOR: REGINALDO GOMES DA SILVA (041.017.034-85)
CO-AUTOR: WILLIAM GOMES DOS SANTOS (026.318.414-50)

Resumo:

        A Constituição Federal de 1988 refere-se ao meio ambiente: a) como bem jurídico a ser protegido e
preservado  para  as  presentes  e  futuras  gerações,  cujo  encargo  é  da  coletividade e  de  todos  os  entes
políticos (combatendo a poluição em qualquer de suas formas); b) trazendo remédios jurídicos para sua
tutela como a ação popular, inquérito civil e ação civil pública; c) discriminando que a sua defesa é um
princípio a ser observado pela ordem econômica; d) constituindo requisito para configuração da função
social da propriedade; e) e prevendo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. À luz desse prisma constitucional, o
presente trabalho de pesquisa busca analisar o inc. IV do art. 8º da Lei n. 6.967/96 (regulamentadora do
IPVA no  Estado  do  RN),  tendo  em vista uma possível incompatibilidade com os princípios  da Carta
Cidadã. Para tanto, lançou-se mão da pesquisa doutrinária, principiológica e legal, para, ao final, constatar
que a Lei n. 6.967, ao dispensar o pagamento do IPVA (através de isenção) os veículos rodoviários com
mais de 10 anos de fabricação, caminhou na ordem inversa em relação à orientação constitucional,  ao
ordenamento jurídico de outros países que adotaram as diretrizes da ECO-92 e em relação à um modelo de
desenvolvimento sustentável. Assim, o moderno direito tributário deve ser utilizado como ferramenta para
consecução dos fins colimados pelo Estado (e não o contrário).

Palavras chave: Meio ambiente, proteção legal, tributação estadual

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0610
TÍTULO: ARTE SUAVE: A DESCONSTRUÇÃO DE UM ESTIGMA QUE SOCIEDADE
CONTEMPORANEA ATRIBUI AO JIU-JITSU NOS DIAS ATUAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ALUNO: CARLOS EDUARDO PEIXOTO ROCHA (012.589.574-77)
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20)
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)

Resumo:

        Conhecido como arte suave de descendência indiana, o Jiu-Jitsu é uma técnica eficaz de movimentos
que não requer força bruta.  O objetivo desse projeto é realizar  uma análise da relação do Jiu-Jitsu  no
contexto urbano-social no Rio Grande de Norte, em especial na cidade do Natal, identificando os possíveis
problemas  que  dificultam  a  prática  dentro  da  rede  social,  com  abordagem  investigativa,  utilizando
pesquisas de caráter quantitativo e qualitativo, tendo como sujeito de pesquisa a equipe da Kimura Nova
União Natal/RN. Abordando tais aspectos, a educação corporal e o trabalho dos professores das equipes
pesquisadas que contribuem com sua filosofia de vida para propagação da arte marcial a fim de buscar
mais adeptos ao esporte, rompendo com a estigmatização imposta pela sociedade onde o esporte e seus
praticantes são  agressivos.  Conclui-se que os elementos que caracterizam o  esporte destinado a defesa
pessoal e o treinamento de atletas que buscam competir em campeonatos existentes no estado e fora dele,
como eventos nacionais e internacionais. Diante da crítica social, necessita-se de uma desconstrução da
visão de que o  Jiu-Jitsu  como um esporte sórdido  e que seus adeptos são  agressivos e anti-sociais,  é
preciso realizar uma nova percepção da arte, que se “abrasileirou” culturalmente mostrando os benefícios
que estão ligados diretamente ao corpo e à saúde física e espiritual do individuo.

Palavras chave: Dificuldades, filosofia de vida, estigmatizado, esporte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0612
TÍTULO: OS MEIOS AUDIOVISUAIS COMO IMPORTANTE FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO
JURÍDICA: A ATIVIDADE DE EXTENSÃO DO PROJETO CINE LEGIS
ALUNO: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA (072.038.564-45)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)
CO-AUTOR: MARIANA GURGEL MEDEIROS (074.529.914-86)
CO-AUTOR: OSCAR SOUZA DE ARAÚJO (083.876.154-20)

Resumo:

        A realidade jurídica brasileira, historicamente construída por classes sociais abastadas e excludentes,
acabou por estigmatizar o Direito como instrumento distante do povo, que o percebe apenas quando lhes
são impostos sanções ou limites a sua liberdade. O presente projeto pretende lançar mão do cinema para
fazer ver à comunidade a importância do engajamento social para a efetivação de direitos e a necessidade
de  reflexão  sobre  os  próprios  atos,  com vistas  à  construção  de  uma sociedade  minimamente  justa  e
solidária. O “Cine Legis” parte da idéia de buscar na linguagem cinematográfica um instrumento para que a
cultura jurídica possa ser discutida de forma descontraída, despertando em alunos do Curso de Direito e da
rede  pública  de  ensino  interesse  nas  questões  jurídicas  e  éticas  que  são  diariamente  enfrentadas,
instigando-lhes a refletir, inclusive, sobre o processo de transformação gradual dos valores difundidos na
sociedade. Dessa forma, o cinema funciona como porta que permite o fluxo de idéias e opiniões entre os
participantes,  produzindo uma verdadeira “via dupla” de conhecimento.  A partir  da prática vivenciada
pelos  integrantes  do  projeto  é  possível  constatar  que  os  meios  audiovisuais,  precisamente  o  cinema,
constituem ferramentas que servem como ponte entre idéias, aproximando realidades. Aqui, aponta-se no
sentido de que as artes podem também servir como instrumento para o despertar humano, tendo como
objetivo a conscientização para diversos problemas sociais.

Palavras chave: Cinema; Atividade de extensão; Educação jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0619
TÍTULO: A ALIENAÇÃO PARENTAL E O DIREITO
ALUNO: HELENE SIMONETTI BULLIO (000.706.084-07)
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15)

Resumo:

        De acordo com o projeto de lei em tramitação, alienação parental é a prática que pode se instalar no
arranjo  familiar,  após a separação  conjugal ou  o  divórcio,  quando  há filho  do  casal que esteja sendo
manipulado por um dos genitores para que, no extremo, sinta raiva ou ódio do outro genitor. Esta forma
de abuso emocional é apta a causar na criança distúrbios psicológicos para o resto da vida. Neste sentido,
deve o Direito, como protetor do bem-estar social, exigir uma paternidade ou maternidade responsável,
bem como resguardar a saúde mental das crianças e adolescentes, de acordo com o que pondera o art 227,
da CF, e o art 3º, do ECA. Tal trabalho faz uso de um estudo de cunho bibliográfico, compreendendo a
legislação,  os  projetos  de  lei,  a  doutrina  e  os  periódicos,  tendo,  assim,  a  finalidade  de  categorizar  e
proceder às explicações relevantes ao tema estudado. No entanto, por se tratar de um tema palpável, o
trabalho também faz uso de um estudo prático  baseado em documentários e entrevistas que relatem a
experiência de pessoas que já foram vítimas da alienação parental e apontem os transtornos decorridos
desta experiência. É aqui que destacamos o cinema como meio eficaz de comunicação, posto que instiga o
debate, levando a uma reflexão sobre o tema, por meio da fruição do prazer trazido pela sétima arte. Neste
liame, o projeto Cine Legis, ao qual este estudo se inclui, utiliza esta arte de maior permeabilidade social
para lançar à sociedade as atualidades jurídicas.

Palavras chave: Alienação parental. Guarda e poder familiar. Criança e adolescente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0621
TÍTULO: ATIVIDADES PRÁTICAS SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO DA
GEOGRAFIA EM SALA DE AULA
ALUNO: RENATA DUO DE OLIVEIRA (067.716.184-04)
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68)
CO-AUTOR: ADALBERTO MARINHO DO NASCIMENTO (051.993.594-28)
CO-AUTOR: AMANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES (074.950.574-59)
CO-AUTOR: ANGELICA VERONICA DE OLIVEIRA MARTINS (064.259.734-04)

Resumo:

        Este  trabalho  tem  como  finalidade  melhorar  a  apreensão  e  compreensão  dos  alunos  acerca  dos
conceitos que norteiam a Geografia,  atrelando as questões de ordem ambiental e proporcionando uma
dinamização  no  ensino  e  aprendizagem em sala  de  aula.  Em virtude de  sabermos  que  os  problemas
ambientais discutidos atualmente não se fundamentam apenas nas questões ecológicas, mas sim, ligados a
fatores  sócio-econômicos  e  políticos,  exigindo  da  Educação  Ambiental  uma  metodologia  de  ensino
interdisciplinar,  desta  forma  a  Geografia  contribui  para  tal  necessidade  na  medida  em  que  fornece
conceitos teóricos que ajudam a compreender as transformações no mundo. Observamos a fragilidade dos
métodos didáticos tradicionais que somente descrevem, além disso, existem professores de geografia que
utilizam o livro didático como únicos recursos para adquirir o conhecimento, fazendo com que os alunos
se  tornem  leitores  passivos  da  realidade  social.  Para  realizar  deste  trabalho,  procedemos  à  pesquisa
bibliográfica,  bem como o desenvolvimento de novas práticas didáticas,  que consiste em: utilização de
livros  de  literatura  e  poesia,  música  e  dramatização  na  sala  de  aula.  Esperamos  com  esse  trabalho,
sensibilizar e conscientizar os alunos no que diz respeito aos problemas ambientais gerados pelo homem.
Tendo em vista despertar a reflexão dos participantes pelo o entusiasmo em descobrir a Ciência Geográfica
no seu dia-a-dia. Os resultados obtidos com o projeto encontram - se em fase de andamento.

Palavras chave: Meio ambiente, ensino e conceitos geográficos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0622
TÍTULO: CINEMA, MÚSICA E POESIA COMO FORMAS DE ENSINAR E APRENDER GEOGRAFIA
ALUNO: CAMILO JOSE BEZERRA (074.473.954-39)
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68)
CO-AUTOR: HUGO ALVES SIMPLICIO (052.983.614-98)
CO-AUTOR: JERFFESON ALVES DE OLIVEIRA (068.304.654-35)

Resumo:

        Este projeto de pesquisa busca levar para o âmbito escolar uma proposta de abordagem diferenciada
em relação  ao  tradicional ensino  da Geografia,  visando  torná-lo  mais  prático  e dinâmico,  bem como,
facilitar a percepção dos conteúdos vistos em sala de aula no dia-a-dia dos alunos, isso, a partir de uma
metodologia que faz uso do cinema, a música e a poesia. Acreditamos que tais ferramentas de ensino, por
estarem presentes na vida cotidiana dos estudantes facilitariam a assimilação  e aplicação  dos assuntos
referentes às temáticas trabalhadas pela Ciência geográfica na sala de aula, uma vez que, nos dias atuais,
percebemos que existe um certo desinteresse por parte de alguns estudantes em relação à vida escolar.
Podemos dizer que há dificuldades de aprendizado, falta de perspectivas futuras, descrédito em relação às
instituições de ensino e aos professores, etc. Queremos destacar também, como um motivo que explica
esse desinteresse, o tradicionalismo praticado por alguns docentes. O que se vê, comumente, são apenas,
exposições de conteúdos, muitas vezes até sem nenhuma referência à realidade cotidiana, algo que poderia
ser facilitado pela conexão com essas artes, uma vez que, as mesmas podem ser utilizadas pelos docentes
no decorrer das aulas, podendo gerar múltiplas interpretações, visto que, tanto o filme quanto a música e a
poesia, são reflexos do mundo em que vivemos: sua História, seu cotidiano, sua Geografia.

Palavras chave: Metodologias, Ensino-aprendizagem, Cinema-música-poesia, Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0625
TÍTULO: BUSCANDO UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA
ALUNO: LOUISE CARLA SIQUEIRA DA SILVA (066.046.644-90)
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00)
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)

Resumo:

        Acredita-se que o ser humano não é apenas transformável, mas essa transformação é humanizável,
baseando-se  nisso  este  trabalho  pretende analisar  a  educação  no  que concerne à  relação  educadores-
educandos,  visando  estabelecer  a influência dos  primeiros  sobre estes  últimos,  dando  maior  ênfase à
questão de que a formação – ética, consciência, ação – de futuros educadores está intrinsecamente ligada às
orientações estabelecidas pelos seus professores durante sua educação escolar. Busca-se também visualizar
e fazer uma reflexão sobre um profissional reprodutor de idéias e que, consequentemente, esquece-se do
caráter  humanizador  da  educação.  Propõe-se,  ainda,  compreender  a  ferocidade  de  uma  sociedade
opressora e destacar a relevância do diálogo para uma formação humana crítica e geradora de agentes de
transformação. O referido estudo parte de reflexões iniciais a respeito da educação no que se refere às
perspectivas  e divergências da relação  educador-educando.  A pesquisa utilizará como aporte teórico  e
histórico  a  análise  bibliográfica  dos  estudos  de  Freire  (1987).  As  considerações  provenientes  dessas
reflexões  assinalaram  para  uma  sociedade  opressora  e  reprodutora  de  idéias,  na  qual  destaca-se  a
desumanização.

Palavras chave: Educação; humanização; diálogo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0628
TÍTULO: A EXPANSÃO IMOBILIÁRIA E POPULACIONAL NO BAIRRO NOVA PARNAMIRIM –
PARNAMIRIM /RN E SUA(S) IMPLICAÇÕES INERENTES AOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
ALUNO: LUCIA ROSA DOS SANTOS (077.737.528-18)
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68)
CO-AUTOR: RENATA DUO DE OLIVEIRA (067.716.184-04)

Resumo:

        O crescimento desordenado de um bairro ou cidade, atrelado às suas formas de ocupação trazem
sempre implicações de cunho socioambiental inerentes a esse processo. Assim sendo, este trabalho tem o
intuito  de  analisar  a  expansão  imobiliária  e  populacional  ocorrida  no  Bairro  Nova  Parnamirim  –
Parnamirim/RN, no período compreendido entre os anos de 2003 a 2008, tendo como foco do estudo as
conseqüências ambientais no que tange à geração dos resíduos sólidos e o comportamento dos moradores
dessa localidade no que diz respeito a essa problemática. Diante dessa realidade, verificamos a necessidade
de levantar a problemática da geração dos resíduos sólidos, já que, a forma como a sociedade consome e
destina  seus  resíduos  são  de  grande  importância,  pois,  resultam,  na  maioria  das  vezes,  em  grandes
prejuízos para o meio ambiente e, conseqüentemente, interferem na qualidade de vida da população. Sendo
assim,  faz-se necessário  uma análise que possa demonstrar  essa realidade e  chamar  a  atenção  para a
necessidade de implantação de programas que resultem em uma gestão mais racional dos resíduos sólidos
gerados pela população que ali reside.

Palavras chave: Palavras-chave: Expansão Imobiliária, Resíduos Sólidos, Meio Ambiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0633
TÍTULO: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ALCOOLISMO NO GRUPO DE AUTO-AJUDA
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
ALUNO: GLEYDSON RODRIGUES DA SILVA (076.435.794-82)
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00)
CO-AUTOR: KARLA DANIELLE DA SILVA SOUZA (050.954.994-28)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA (063.019.844-63)

Resumo:

        O alcoolismo é um dos mais sérios problemas de saúde pública na atualidade. No Brasil a prevalência
da dependência do álcool é de 11,2% na população brasileira.  Nesse sentido, os grupos de auto-ajuda
Alcoólicos Anônimos desempenham um papel fundamental,  constituindo-se numa importante estratégia
terapêutica para o alcoolismo; uma estratégia que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil e no
mundo inteiro. O objetivo deste estudo é investigar as representações sociais do alcoolismo, sobretudo
entre pessoas que se consideram alcoolistas e são freqüentadoras dos AA. Para tanto foram feitas duas
visitas no grupo dos AA do bairro do Alecrim, em Natal/RN. Se tratando de aspectos teóricos, serviram
como base para esse estudo as reflexões de MOSCOVICI (2003), CAMPOS (2004) e PORTOCARRERO
(1994).

Palavras chave: Representação Social; Alcoolismo; Alcoólicos Anônimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0642
TÍTULO: DECISÕES DE INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UMA
AVALIAÇÃO FINANCEIRA SOB CONDIÇÕES DE INCERTEZA E RISCO
ALUNO: ANNA CECILIA CHAVES GOMES (076.168.704-14)
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07)

Resumo:

        As ferramentas de análise de investimentos são bastante criticadas por sua rigidez, fazendo com que
acadêmicos e administradores busquem outros métodos que lidem com a incerteza,  irreversibilidade e
aprendizagem. Aplicável a esta situação tem-se a teoria das Opções Reais onde um caso típico de aplicação
é em um projeto de Tecnologia da Informação, pois a decisão é com base nos resultados esperados e
benefícios projetados,  que podem não ser  exercidos,  e a possibilidade não é considerada nos métodos
tradicionais de análise. Objetivou-se então avaliar os ganhos advindos do uso da Teoria das Opções Reais
quando comparado com os métodos tradicionais de análise, propondo e utilizando ainda os métodos de
Kallberg  e  Laurin;  e  o  de  Geske.  Para  o  primeiro  considera-se  inicialmente  duas  opções:  a  de
escalonamento e a de crescimento. A primeira deveria ser calculada pelo método binomial proposto por
Cox, Ross e Rubinstein e a segunda, pelo método de Black e Scholes. Para o método de Geske assume-se
que o  valor  do  projeto  segue processo  do  movimento  geométrico  Browniano  de forma que a  opção
composta poderia então avaliar analiticamente em termos de integrais da distribuição normal bivariada. Foi
realizada uma base de dados de artigos e pesquisas recentes que abordavam o tema, fornecendo subsídios
para um estudo teórico e empírico da Teoria das Opções Reais em seu estado atual e mais desenvolvido,
assim como analisando os ganhos advindos do método para tomada de decisão relativa a TI.

Palavras chave: Opções Reais; Análise de investimentos; Tecnologia da Informação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0645
TÍTULO: ELABORAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM UM GRUPO DE PESQUISA: A VARIÁVEL MAIS
IMPORTANTE DO PROCESSO
ALUNO: VINICIUS TAVARES DE PAULA (069.650.554-13)
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20)
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (046.841.754-05)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)
CO-AUTOR: RAQUEL SIQUEIRA MACIEL (051.670.324-23)

Resumo:

        O trabalho objetiva indicar a variável de maior importância do processo de elaboração de publicações
dentro do grupo de pesquisa BEPEGE (Estratégias e Políticas de Gestão) através de uma análise sistêmica.
No desenvolver da pesquisa procura-se analisar variáveis que fazem parte do processo e as inter-relações
existentes entre elas através de um diagrama causal.  A metodologia utilizada envolve a construção  do
diagrama a partir da revisão da literatura que trata do Pensamento Sistêmico e da realização de observações
em reuniões do grupo de pesquisa, seguindo uma lógica qualitativa de pesquisa. A partir da interpretação
do diagrama percebeu-se que: a variável concentração na reunião influencia positivamente as variáveis
reflexão e discussão em grupo; a reflexão em grupo influencia positivamente as variáveis consenso e a
discussão  em grupo; a variável consenso  em grupo  atua tanto  influenciando  positivamente a  variável
concluir discussão, quanto influenciando negativamente reflexão e discussão em grupo, pois quanto maior
o  consenso  do  grupo  menor  serão  as  discussões  e  menor  será  a  necessidade  de  se  refletir; concluir
discussão influencia positivamente a variável publicação; sem consenso em grupo não é possível terminar
satisfatoriamente a discussão e chegar à publicação, visto que trata-se de um momento em que unem-se as
idéias do grupo que estruturarão os trabalhos científicos a serem produzidos. Chegou-se à conclusão que a
variável consenso em grupo é a de maior importância.

Palavras chave: Diagrama causal. Variáveis. Publicação. Grupo de pesquisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0646
TÍTULO: SISTEMAS AUTOPOIÉTICOS: DA BIOLOGIA AO DIREITO
ALUNO: KAYNARA ALVES DA SILVA MIRANDA (048.336.994-27)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)
CO-AUTOR: JAIR SOARES DE OLIVEIRA SEGUNDO (008.295.344-90)

Resumo:

        O presente estudo elabora uma análise teórico-discursiva sobre a transposição da teoria dos sistemas
autopoiéticos  do  campo  da  Biologia  para  o  Direito,  tendo  por  objetivo  demonstrar  como  essa  teoria
consegue chegar às ciências sociais e, atualmente, servir de fundamento para a análise dos fenômenos que
atingem a sociedade contemporânea. Nascida em meados da década de 70, em obra dos biólogos chilenos
Humberto  Maturana e Francisco  Varela,  a teoria dos sistemas autopoiéticos é utilizada para explicar  a
manutenção  e  a  vida  nos  sistemas  biológicos,  indicando  como  suas  características,  basicamente,  a
capacidade de auto-reprodução e de auto-diferenciação do meio. O sociólogo Niklas Luhmann toma essa
base teórica para aplicá-la aos sistemas sociais, indicando estruturas comunicacionais ao invés de estruturas
biológicas. Tal possibilitou uma aplicação dessa teoria para as ciências sociais, conduzindo juristas como
Gunther Teubner a utilizá-la no Direito. Do resultado das análises teóricas sobre os sistemas autopoiéticos
resulta uma melhor compreensão do fenômeno jurídico, enquanto sistema normativamente fechado, mas
cognitivamente aberto, sobretudo em função de sua interação com os demais sistemas sociais.

Palavras chave: Palavras-chave: Autopoiese, sistemas autopoiéticos, sistemas sociais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0647
TÍTULO: UMA ANÁLISE DA TERRITORIALIDADE: O CASO DOS TRABALHADORES INFORMAIS
DO CENTRO COMERCIAL DO ALECRIM.
ALUNO: RHUANO RAPHAEL DA SILVA TRIGUEIRO (079.981.294-33)
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO (785.292.714-91)

Resumo:

        O território normalmente foi/é estudado por geógrafos em sua acepção mais abrangente, denotando a
idéia de território nacional atrelada ao Estado como seu gestor. Porém, recentes trabalhos elaborados por
estudiosos da ciência geográfica apresentam o termo território de uma maneira flexibilizada e o estudam
em grande escala. Um desses geógrafos é Souza (2005) que define a territorialidade com sendo “o território
como um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais". Portanto o objetivo da proposta desse
trabalho é de compreender - à luz da referida teoria - como se deu e que agentes foram responsáveis pelo
processo  de  territorialidade realizado  pelos  trabalhadores  informais  (camelôs)  do  centro  comercial  do
Alecrim, que territorializam as calçadas daquele lugar. Para conseguir alcançar tais resultados, será utilizada
como metodologia leituras bibliográficas bem como consulta de dados primários e secundários.

Palavras chave: Territorialidade; Camelôs; Alecrim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0653
TÍTULO: RELIGIOSIDADE, TURISMO E CULTURA NO RIO GRANDE DO NORTE- RN
ALUNO: DANYCELLE PEREIRA DA SILVA (057.226.794-02)
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (721.323.374-20)

Resumo:

        O projeto “Religiosidade, Turismo e Cultura no Rio Grande do Norte-RN”, coordenado pela Profa.
Dra.  Maria  Lucia  Bastos  Alves,  em  que  sou  bolsista,  tem  como  objetivo  realizar  uma  análise  das
transformações promovidas pelo diálogo entre turismo e religiosidade, nos municípios de Caicó, Currais
Novos,  Carnaúbas  dos  Dantas  e  Patu,  localizados  na  região  do  seridó.  A partir  das  festas  religiosas
tradicionais  destes  municípios  busca-se  entender  a  dialética  entre  sagrado  e  profano,  assim  como  a
composição da figura do peregrino e dos espaços por ele visitados, e a re-configuração que o turismo
religioso traz para os espaços da tradicional prática religiosa.

Palavras chave: Festas Religiosas,Turismo Religioso, Cultura, Tradição.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0657
TÍTULO: SOCIEDADE E DIREITO: TRAÇANDO NOVOS RUMOS ÀS ENTIDADES FAMILIARES
MODERNAS
ALUNO: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (068.919.594-03)
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15)

Resumo:

        Os princípios norteadores da entidade familiar  e a forma como estas se estruturam vem sofrendo
nítidas transformações. Em primeiro lugar, na civilização romana, a família era organizada sob o princípio
da autoridade. O pater famílias exercia sobre os filhos direito de vida e de morte.Ato contínuo, na Idade
Média,  os princípios que regiam a unidade familiar  emergiam do direito  canônico,  sendo o  casamento
religioso o único conhecido. Porém as normas romanas continuavam a exercer bastante influência no que
tange, principalmente, ao pátrio poder e quanto às relações patrimoniais entre os cônjuges. No Brasil, em
específico, o Código Civil de 1916 e as leis posteriores, refletiam tais posicionamentos sedimentados o
longo da história. Desta forma, regulava-se a família constituída unicamente pelo casamento, de modelo
patriarcal e hierarquizada, refletindo ideais discriminatórios. Contudo, com as lutas feministas e as demais
revoluções sociais  vivenciadas,  novos elementos passaram a compor  as  relações familiares.  Neste afã,
destacam-se  os  vínculos  afetivos  que  norteiam  a  sua  formação  –  a  família  socioafetiva  vem  sendo
priorizada – o princípio da igualdade e do respeito às diferenças e, entre outros, o princípio do pluralismo
das entidades familiares. Assim, são notórias as mudanças processadas no âmbito da sociedade familiar.

Palavras chave: Mudança de valores. Direito de família. novas concepções.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0658
TÍTULO: POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO PRENOME DE TRANSEXUAIS NO REGISTRO
PÚBLICO – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL
ALUNO: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (058.458.654-09)
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15)
CO-AUTOR: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (068.919.594-03)

Resumo:

        É cediço que os direitos da personalidade conferem às pessoas a possibilidade de defender o que lhe
é próprio, como, identidade, liberdade, sociabilidade, reputação, honra, autorias, dentre outros. Assim, o
nome (incluindo-se o prenome) integra a personalidade, em razão do fato de ser o sinal exterior mediante o
qual se individualiza e se reconhece certa pessoa dentro da sociedade. A Lei nº  6.015 dispõe sobre os
registros públicos, deixando evidente que, como regra, o assento de nascimento é inalterável. Preceitua seu
artigo 58 que “o prenome será imutável”, abrindo exceções ao erro de grafia e aos nomes capazes de expor
a ridículo  seus  portadores.  Nesse contexto,  busca-se perquirir  acerca da possibilidade de mudança do
prenome de transexuais no registro público. Para isso, utilizou-se de estudo exploratório e bibliográfico,
compreendendo legislação, doutrina e jurisprudência. Diante do conteúdo obtido na pesquisa, procedeu-se
às  interpretações  necessárias  e  pertinentes  ao  objeto  de estudo,  expondo  os  julgados  mais  pertinentes
acerca do tema. Em conclusão, depreendeu-se que o tema em comento suscita discussões no âmbito do
direito  (hermenêutica  e  preceitos  que  compõem o  ordenamento  jurídico  pátrio),  bem como  questões
sociais  (papel do  indivíduo  na sociedade).  Tornando-se imprescindível,  pois,  que haja adaptação  dos
posicionamentos dos órgãos julgadores para acompanharem a evolução social.

Palavras chave: Prenome. Mudança. Transexual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0659
TÍTULO: GRANDES EQUIPAMENTOS COMO MODIFICADOR DO ESPAÇO: INSERÇÃO DO
SHOPPING MIDWAY MALL NA DINÂMICA URBANA DO BAIRRO TIROL
ALUNO: PRISCILA LOPES DA SILVA (090.340.154-16)
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL (102.821.568-10)

Resumo:

        O presente trabalho tem como cerne entender o contexto das modificações que o shopping center
Midway Mall provocou na configuração espacial do bairro Tirol. Este empreendimento é uma variável que
provoc(ou)a  uma  série  de  alterações  na  estrutura  urbana  do  referido  bairro,  causando  (re)arranjos
espaciais, tanto para que este pudesse ser instalado (prévio), quanto após a instalação do mesmo. Nesse
sentido, concordando com o que se discute na atualidade, as inovações precisam passar por um maior
numero de distorções a fim de se integrarem ao sistema, ou seja, no caso do estudo proposto, o shopping
se constituirá como “variável-chave”, pois é um equipamento que provoca alterações diretas e indiretas no
espaço  onde  está  inserido,  demandando  adaptações  na  configuração  espacial  para  seu  (melhor)
funcionamento. A realidade é composta de pares dialéticos e, sendo assim, para se entender os efeitos do
novo, é necessário compreender a configuração atual em relação à configuração passada. Assim sendo,
mudanças na infraestrutura local, como melhoria das vias de acesso ao shopping, são identificadas. Além
disso,  houve  ampliação  das  linhas  de  ônibus  que  passam  pelo  local,  fazendo  com  que  o  acesso  ao
shopping fosse facilitado. Sendo assim, no entorno do shopping, elementos como vias públicas, serviços
básicos de energia elétrica e transporte público tiveram de ser adaptados, demonstrando a dimensão do
(re)arranjo urbano nessa área da cidade, devido a instalação de um grande equipamento.

Palavras chave: Shopping center; Arranjo espacial urbano

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0661
TÍTULO: O COMPROMETIMENTO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA ZPA-5 NATAL-RN FRENTE A
OCUPAÇÃO URBANA DESODERNADA
ALUNO: NIVALDO PATRICIO DA COSTA JUNIOR (113.418.397-61)
ORIENTADOR: MARCELO DOS SANTOS CHAVES (671.558.394-34)

Resumo:

        A ZPA-5 (Zona de Proteção  Ambiental)  está localizada na Zona Sul da cidade de Natal/RN.  Na
referida área, o principal manancial de água subterrânea ocorre no sistema aquífero Dunas-Barreiras, tendo
o complexo de dunas de Lagoinha, que são grandes facilitadoras do processo de inflitração de água de
chuva. Com o processo de urbanização sem um planejamento urbano atrelado à especulação imobiliária
que visa expandir a cidade. Observamos o avanço do uso e ocupação do solo acarretando uma degradação
ambiental  juntamente  com  o  comprometimento  da  água  contida  em  seu  subsolo,  provocado  por
contaminação de índices elevados de nitrato resultantes da decomposição de matéria orgância explicado
pela ausência de saneamento básico à medida que a cidade é expandida sobre áreas de dunas.Buscamos
traçar um histórico da evolução desse contaminante,analisar a situacão recente das águas que se encontram
nestes reservatórios naturais subterrâneos bem como mostrar como são contaminados por diversos fatores
e tentar encontrar alternativas racionais para a manutencão desse manancial essencial à cidade. Durante esta
pesquisa,  como metodologia recorremos ao levantamento bibliográfico, obtenção de dados relativos ao
nível de nitrato em fontes secundárias e levantamentos cartográficos a fim de espacializar  a área a ser
estudada. A princípio, concluímos que a região de Lagoinha, apesar de toda sua importância, apresenta um
ecossistema descaracterizado em áreas onde deveriam ser rigorosamente protegidas.

Palavras chave: Urbanização; nitrato; ZPA-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0663
TÍTULO: A RECICLAGEM DE PAPEL COMO ESTRATÉGIA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
NO SEGUNDO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ALUNO: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (035.060.524-62)
ORIENTADOR: SDENA OLIVEIRA NUNES (032.246.934-10)
CO-AUTOR: MARIA PAULA DE MELO PEREIRA (037.681.844-12)
CO-AUTOR: SOUZIMAR SOARES PEREIRA (877.829.954-34)

Resumo:

        Frente às mudanças ocorridas no meio ambiente, oriundas da desenfreada atividade humana, surge a
necessidade de desenvolver um trabalho voltado à questão ambiental na perspectiva da cidadania. Nesse
contexto,  e  na  expectativa  de  as  crianças  terem uma maior  receptividade,  e  possivelmente  exercerem
atitudes e influências no presente e futuro, resolvemos executar este Projeto, com alunos do 2º  ano do
Ensino  Fundamental  em  uma  escola  pública  do  município  de  Parnamirim/RN.  Objetivando  maior
conscientização, especificamente quanto à reciclagem de papel, que é descartado às toneladas diariamente,
mas que poderia ser bem mais aproveitado, fundamentamo-nos na leitura dos PCNs (2001). O processo
metodológico se pautou no planejamento e na realização de momentos reflexivos, junto a uma oficina para
produção de papel reciclado, através da qual os alunos puderam construir,  a título de exemplo, alguns
objetos  como  chapéu,  bloco  de  anotações,  papel  de  carta  e  porta-retrato.  Ao  final,  tivemos  uma
culminância,  aberta às  outras turmas,  com exposição  das produções pelos educandos.  No  decorrer  do
trabalho percebemos que os alunos passaram a desenvolver interesse pelas ações propostas,  e ao final
diagnosticamos  consideráveis  avanços  atitudinais  como  a redução  do  desperdício  de papel.  Com este
pensamento, pudemos inferir que a Educação Ambiental contribui para mudanças de atitude que podem
refletir em importantes conseqüências sociais.

Palavras chave: Reciclagem. Conscientização ambiental. Escola Pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0670
TÍTULO: O VESTIBULAR, O INGRESSO E A INCLUSÃO DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA
NA CULTURA UNIVERSITÁRIA
ALUNO: THALYNE MEDEIROS DA COSTA (074.067.314-93)
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (136.047.594-04)

Resumo:

        O vestibular, o acesso e a inclusão do aluno da rede pública na cultura universitária ganham corpo no
contexto social atual, ocasionando discussões em vários segmentos da sociedade. Se antes essa temática
não estava tão presente nas discussões sobre a política educacional, hoje ela é parte da agenda da educação
do governo federal e dos gestores das Instituições de ensino superior, notadamente as públicas. A fim de
contribuir com a política de acesso e permanência dos estudantes egressos da rede pública na UFRN, o
presente projeto objetiva traçar o perfil sócio-econômico-demográfico e escolar dos aprovados egressos da
rede pública de ensino no vestibular 2009 e investigar  os “processos adaptativos” desses estudantes na
cultura  universitária.  Faz-se  necessário,  portanto,  avaliar  a  maneira  como  vivenciam  sua  chegada  na
universidade e a permanência deles (principalmente no primeiro ano). O referencial teórico apóia-se em
autores como: Charlot, Coulon, Paivandi, Bourdieu, Ristoff, Ennafaa, Boaventura de S. Santos, Ramalho e
Nuñez, entre outros. A partir de dados disponibilizados pela COMPERVE, traçamos um perfil modal dos
alunos aprovados no  Vestibular  2009 detalhado  por  escolas,  áreas  e cursos  etc.  Um questionário  será
aplicado a esse grupo para conhecermos os “processos de adaptação” e o que os motiva e possibilitam
vivenciar  o  processo  formativo  universitário,  ou  seja,  como  fazem  e  que  recursos  acionam  para
“sobreviverem” nos primeiros dois semestres como estudantes da UFRN.

Palavras chave: Vestibular, Ensino Superior, Acesso e Inclusão, Cultura Universitária.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0672
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DO PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO NO
COLÉGIO PEDRO II, EM NATAL/RN (1927-1938)
ALUNO: JANECLÉCIA FERREIRA DA SILVA (055.733.074-28)
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00)

Resumo:

        O presente trabalho reconstitui a prática educativa do professor Severino Bezerra de Melo, no Colégio
Pedro II, em Natal, durante o período de 1927 a 1938, com o objetivo de contribuir para a historiografia da
educação brasileira, dada a importância desse educador para a Instrução Pública e Privada do Rio Grande
do  Norte.  Realizei  pesquisas  nos  acervos  do  Instituto  Histórico  e  Geográfico  do  Rio  Grande  do
Norte/IHGRN e utilizei como fontes o jornal A República e a revista Pedagogium. No arquivo Público do
Estado/APERN tive acesso ao Caderno de Inscrição dos Grupos Escolares e Escolas Isoladas e ao Caderno
de Registros de Títulos  e Portarias de Licenças,  dentre outros documentos.  Na Biblioteca Central Zila
Mamede/UFRN, encontrei o livro Para errar menos (1963), do professor Severino Bezerra. Observei que o
referido professor formou-se na primeira turma da Escola Normal de Natal, em 1910, fundou e dirigiu o
Colégio Pedro II. Como Diretor do Departamento de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, atual
Secretaria  de  Educação,  implantou  o  Ensino  Pré-Primário,  incentivou  o  estudo  da  Música,  do  Canto
Orfeônico e a prática da Educação Física. Esta pesquisa possibilitou uma maior compreensão de como se
organizava  a  educação  escolar  da  época,  tanto  no  campo  público  como  no  privado,  o  papel  dos
professores, dos alunos e das instituições de ensino. Bem como, a própria prática do professor Severino
Bezerra que contribuiu para que a história do ensino no Estado fosse construída.

Palavras chave: Educação – Prática Educativa – Instituições escolares

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0673
TÍTULO: CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS ACERCA DA FUNÇÃO DA LITERATURA INFANTIL
ALUNO: SIMONE LEITE DA SILVA (065.207.894-02)
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34)

Resumo:

        A pesquisa vinculada à Base Processos de Aprender e Ensinar na Educação Infantil objetiva investigar
qual a função da literatura infantil na educação/desenvolvimento de crianças pequenas e o que pensam
crianças que vivenciam experiências com textos literários em Instituições de Educação Infantil,  sobre a
função da literatura. O papel da leitura e, especificamente, da literatura, no desenvolvimento e educação da
criança tem sido objeto de muitos estudos e teorizações. Mas, não se tem dado relevância às concepções de
crianças sobre o papel da mesma. O que pensam as crianças que vivenciam a prática literária sobre “para
que serve” ler/ouvir histórias? Acredita-se que as concepções infantis são parte de uma visão sócio-cultural
acerca da temática que merece ser  posta em foco para ser  melhor  compreendida.  O estudo assume as
características  do  tipo  exploratório,  por  abordar  uma  temática  ainda  pouco  explorada.  Seu
desenvolvimento envolve a construção de dados bibliográficos e empíricos através de entrevistas com dez
crianças de cinco anos que freqüentam instituições de Educação Infantil das redes pública e privada de
Natal/RN que desenvolvem práticas  com a literatura infantil.  Os dados,  em fase de desenvolvimento,
poderão alargar a compreensão acerca do papel/função da literatura para as crianças a partir da visão delas
próprias, numa perspectiva de que a criança não é, apenas, incapaz e reprodutora de cultura; mas, capaz de
criar e produzir, com sua visão, uma nova cultura.

Palavras chave: Literatura infantil; prática literária; concepções de crianças.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0674
TÍTULO: A GESTÃO DA CIDADE MODERNA: NATAL, 1900-1940
ALUNO: RENATO MARINHO BRANDAO SANTOS (069.290.964-82)
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (342.449.801-72)

Resumo:

        A pesquisa trata do papel da Intendência Municipal de Natal na construção de uma cidade moderna,
entre  1890 e  1930.  Objetiva  verificar,  a  partir  da  leitura  de  leis  e  decretos,  como  se  constituiu  essa
instituição e quais os seus atributos na gestão da cidade. Analisa, ainda, de que modo a Intendência alterou
a paisagem urbana de Natal, ajudando a estabelecer uma nova disciplina para esse espaço. Verifica que a
Intendência Municipal teve importante papel na inserção de Natal em uma era de Progresso, denominada
Belle Époque.

Palavras chave: Intendência Municipal, gestão da cidade, espaço, disciplina

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0675
TÍTULO: INCLUSÃO SOCIAL DE ALUNOS DA REDE PÚBICA: UM ESPAÇO PARA O
CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM
ALUNO: GLICERINALDO DE SOUSA GOMES (061.058.094-92)
ORIENTADOR: TATYANA MABEL NOBRE BARBOSA (008.271.064-32)

Resumo:

        Em nosso País os alunos de escolas públicas, ao concluírem o ensino médio, passam por um processo
seletivo buscando acesso ao ensino superior, alcançando êxito bastante limitado e buscando um mercado
de  trabalho  para  o  qual  não  está  preparado.  Percebe-se  que  as  provas  dos  vestibulares  estão  sendo
elaboradas visando levar o estudante ao raciocínio lógico e rápido. A participação dos alunos das escolas
públicas é significante, e este número vem crescendo, contudo percebe-se que o rendimento em escolas
públicas é inferior comparado às particulares. O estudante da rede pública tem desvantagens, pois em sua
maioria é desprovido de insumos econômicos e sociais, trabalham e estudam, e seu rendimento escolar é
relativamente baixo. Por outro lado, o mercado de trabalho encontra-se cada vez mais exigente, a formação
do  ensino  médio  não  tem conseguido  contribuir  de forma adequada a tais  exigências.  Propõe-se uma
reflexão:  como  organizar  sua  vida,  planejar  o  futuro,  caminhos  a  percorrer  e  mudanças  de  hábitos
necessárias para atingir seus objetivos. Estas mudanças de atitude do estudante influenciam todos que estão
à sua volta e as pessoas de suas relações afetivas como pais,  filhos,  cônjuges e parentes.  Estimulando
atividades voltadas para identificar aptidões, desenvolver o empreendedorismo e noções de informática
construídas de forma participativa,  considerando  um roteiro  preliminar,  com abertura para temáticas e
questões colocadas pelos envolvidos.

Palavras chave: Educação, Aprendizagem, Metodologias de Ensino e Pratica

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0677
TÍTULO: ELAS SÃO QUEENS: GESTOS, SEGREDOS E CORES DE UMA EXPERIÊNCIA
DRAGSTARS.
ALUNO: JOSEYLSON FAGNER DOS SANTOS (052.705.174-85)
ORIENTADOR: MARIA ANGELA PAVAN (024.826.238-63)

Resumo:

        Brilhos e neon, plumas e purpurina: o trabalho tem como objetivo descrever o universo das drag
queens em Natal (RN). Elas são ícones da homocultura e se apresentam como destaque do calendário de
eventos LGBT na cidade, participando também de outras manifestações políticas e culturais de alcance
público.  Partindo  da  documentação  sobre  a  história  do  fenômeno,  o  projeto  pretende  analisar  a
representação desses personagens na capital levando em consideração as relações de gênero e a construção
semiótica da performance drag. O objetivo principal é explorar a presença de códigos performativos e,
através deles compreender os demais aspectos que formam a corporeidade dos transgêneros.

Palavras chave: corpo, cultura, drag, performance, gênero

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0678
TÍTULO: AS METÁFORAS DE VIDA E MORTE NO POEMA DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO
ALUNO: RICARDO YAMASHITA SANTOS (309.424.718-06)
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00)

Resumo:

        Apoiados na abordagem cognitivista acerca da metáfora, proposta inicialmente por Lakoff e Johnson,
em 1980, no livro Metaphors we live by, pretendemos, neste trabalho, analisar fragmentos da poesia Morte
e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. A poesia que escolhemos para a análise, carregada de uma
forte linguagem crítica com relação ao trato  do país ante os moradores da região nordeste,  parece-nos
particularmente apropriada para pensarmos as dimensões sociais e cognitivas consideradas pelo Realismo
Experiencialista da teoria proposta por Lakoff  e Johnson frente ao Realismo Objetivista de abordagem
aristotélica.  Com efeito,  pretendemos  comprovar  que  as  construções  conceituais  existentes  no  poema
evocam as representações sociais de uma determinada região e cultura, no caso, o sertão nordestino, e,
dessa forma, evidenciar que tanto a linguagem poética quanto a chamada linguagem literal nada mais são
do que "constructos socioculturais".

Palavras chave: Representações culturais. Construção. Linguagem. Sociocognição.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0679
TÍTULO: XADREZ: INVESTIGAÇÕES DE UMA PRÁTICA EDUCATIVA
ALUNO: HUDSON EMANOEL SILVA DO NASCIMENTO (053.915.844-50)
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (567.280.694-53)

Resumo:

        O texto discute a prática de ensino com o xadrez. Objetiva compreender como essa prática influencia
no aprendizado do sujeito que estuda e pratica esse jogo. A pesquisa, de caráter exploratório e descritivo,
procurou  relacionar  e evidenciar  os estudos enxadrísticos para a educação,  a partir  de um estudo  das
experiências de prática de ensino com o xadrez, em aulas particulares, com alunos de faixa etária de 6 a 12
anos de idade,  bem como,  em escolas públicas  na cidade de Natal,  com turmas de 6º  ao  9º  ano.  As
investigações e análises dos sujeitos foram realizadas através de questionários e entrevistas que objetivaram
compreender as relações e influências da prática de ensino do pesquisador com o xadrez. As impressões
dos entrevistados foram acomodadas em conjuntos interpretativos,  de acordo com os dados coletados.
Esses  procedimentos  permitiram  compreender  a  existência  de  uma  “quaternidade”  enxadrística
apresentando-se como ciência, jogo, arte e/ou esporte. A auto-reflexão do autor sobre sua própria prática
de ensino permitiu traçar os pontos de intersecção entre o Xadrez e a Pedagogia, visto principalmente com
a área da matemática. O processo de estudo permitiu concluir que a prática do xadrez está intimamente
ligada ao desenvolvimento das capacidades cognitivas, ao raciocínio lógico, à percepção e interação com o
outro. Esses elementos permitem inferir que a prática de ensino enxadrística colabora para que se efetive o
ato de educar como um processo de humanização.

Palavras chave: Xadrez. Práticas de Ensino. Lúdico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0682
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO ESTILÍSTICA DAS IDENTIDADES POÉTICAS DA CIDADE DE NATAL
ALUNO: DOUGLAS DE OLIVEIRA SOARES (082.030.554-51)
ORIENTADOR: MARILIA VARELLA BEZERRA DE FARIA (406.045.274-20)

Resumo:

        Este relatório refere-se ao primeiro ano de trabalho, previsto no meu plano de iniciação científica,
vinculado ao projeto de pesquisa A Construção Estilística das Identidades Poéticas da Cidade do Natal, a
qual investiga possíveis identidades da cidade, a partir da ótica de poetas potiguares. Trabalhei em cada
uma das tarefas do plano, participando das etapas de levantamento da bibliografia, da coleta e classificação
dos  dados,  e da sistematização  das  análises.  Estudei,  ainda,  para melhor  entendimento  da pesquisa,  a
concepção  de  linguagem  de  Bakhtin  (1992,  2002),  a  concepção  de  identidade  dos  Estudos  Culturais
(HALL,  2005),  além de textos de Moita Lopes (2006),  sobre estudos da área da Lingüística Aplicada.
Levantamos¸ nesse primeiro ano da coleta dos dados, cerca de oitenta poemas, os quais versam, ora sobre
Natal como um todo, ora sobre lugares específicos da cidade, como bairros,  ruas, pontos turísticos ou
pontos geográficos. A sistematização das análises dos dados estabeleceu algumas categorias como natureza,
personagens, espaços culturais, costumes e religiosidade. Este relatório apresenta, ainda, discussões sobre o
confronto dos resultados do trabalho com dados da literatura consultada, além de discutir a possibilidade
de outras pesquisas na área. Finalmente, a bibliografia e a webgrafia consultadas são apresentadas, como,
também,  outras  atividades  deste  bolsista,  as  quais  não  se  relacionam,  especificamente,  ao  plano  de
trabalho.

Palavras chave: Cidade. Identidade. Estilo. Linguagem. Lingüística Aplicada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0684
TÍTULO: CONDIÇÕES DE HUMANIZAÇÃO NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS APRESENTADOS
EM TFGS BRASILEIROS
ALUNO: SARAH DE ANDRADE E ANDRADE (067.468.954-24)
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI (308.048.844-04)

Resumo:

        A pesquisa se detém na análise de intenções de humanização que a representação gráfica de projetos
arquitetônicos denuncia, estabelecendo como critérios indicativos da preocupação com uso real e usuários,
a presença (ou ausência) de layout, figura humana e vegetação. Para isso recorremos ao PROJEDATA,
banco de dados da base PROJETAR/UFRN, analisando o  material gráfico  de 135 Trabalhos Finais de
Graduação  (TFG)  produzidos  entre  os  anos  de  2000  e  2005  nas  faculdades  de  arquitetura  da
UFBA,UFPE,UFMG,UFRJ,UNB,UFRN,  UPMACKENZIE e USP-SP.  Os  projetos  são  tecnicamente  bem
resolvidos, mas carecem de informações que elucidem as inter-relações entre os usuários e suas ações no
ambiente projetado, uma vez que os elementos analisados, quando presentes, são representados de maneira
estereotipada e com problemas contextuais, tais como creches sem crianças, usuários de resorts nordestinos
vestindo casacos de pele, pessoas contemplando paredes lisas, entre outros. Tais resultados mostram que a
inserção de elementos gráficos humanizantes nos TFGs parece atender a exigências específicas (escolar,
estética,  escalar),  não  significando  cuidados  com  a  humanização  projetual.  Essa  é  uma  constatação
preocupante  frente  à  importância  social  da  arquitetura  e  à  potencialidade  edificável  do  projeto  a  ser
oferecido  à ação  humana.  É essencial que a humanização  gráfica do  projeto  seja repensada,  tanto  na
formação proporcionada pelos cursos de graduação quanto na atuação do arquiteto-urbanista.

Palavras chave: Representação gráfica/ Humanização/Trabalhos Finais de Graduação

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0686
TÍTULO: OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS À FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO
ALUNO: EMERSON FELIPE BEZERRA LEOCADIO (121.629.587-59)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)
CO-AUTOR: KEILIA MELO DE MORAIS (051.862.964-30)

Resumo:

        Obstáculos epistemológicos são impedimentos à produção do conhecimento científico. Na Ciência
Jurídica, tais obstáculos aparecem como grandes representações do Direito, que se fazem presentes não
apenas no imaginário dos operadores do Direito, perpassando, também, a sociedade. São basicamente três:
a  falsa  transparência  do  Direito,  o  idealismo  jurídico  e  a  independência  da  Ciência  Jurídica.  Tais
representações  não  traduzem  fielmente  o  que  é  o  fenômeno  jurídico,  influenciando  negativamente  a
formação dos operadores do Direito. Foi realizada investigação bibliográfica, com ênfase em manuais de
Introdução ao Estudo do Direito e textos sobre Ciência Jurídica para o estudo deste fenômeno. Conclui-se
que, ao invés de auxiliar a compreensão do Direito, os obstáculos epistemológicos acabam por impedir o
conhecimento do que realmente é a Ciência Jurídica, pois oferecem visões simplistas e distorcidas sobre o
fenômeno jurídico. A idéia de que o Direito é o próprio corpo de leis vigentes no ordenamento jurídico,
resumido a leis e códigos a ser analisado como um campo autônomo, incomunicável com outros ramos do
saber, não pode se sustentar. O verdadeiro operador do Direito deve ter sensibilidade e conhecimento em
relação aos fatos e problemas sociais à sua volta, e não resumir-se à análise perfunctória de leis, códigos e
contratos, como se tais representações fossem o verdadeiro objeto Direito.

Palavras chave: Direito. Ciência Jurídica. Obstáculos epistemológicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0688
TÍTULO: A UNIVERSIDADE POPULAR: UM ESPAÇO DE RESISTÊNCIA À INVASÃO DA
CULTURA ESTRANGEIRA.
ALUNO: KALIANA CALIXTO FERNANDES (027.488.364-30)
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53)

Resumo:

        Sob o lema “Conhecereis a liberdade e a liberdade vos libertará”, foi fundada na cidade de Natal, no
dia 01 de maio de 1948, por Luís da Câmara Cascudo a Universidade Popular (UP). Sem plano “catequista”
ou “polemático” como fez questão de destacar o seu presidente fundador, a proposta pedagógica da UP era
divulgar através de ciclos de conferências públicas e gratuitas a cultura “literária e científica”, que segundo
o  presidente  fundador  da  UP  estava  ameaçada  de  extinção  devido  á  “invasão”  dos  militares  norte-
americanos á província de Natal. Numa perspectiva foucaultiana, realizo uma leitura dessa reação da elite
local à presença estrangeira na cidade. Como fontes historiográficas foram utilizadas o estatuto da UP, as
crônicas escritas por Câmara Cascudo durante o ano de existência da UP, além das notas de divulgação das
aulas da UP publicadas pelo jornal local A República.

Palavras chave: intelectuais; cultura e identidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0690
TÍTULO: ELEMENTOS DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL:TIPOLOGIA DO TRABALHO
VOLUNTÁRIO E ROTATIVIDADE DE PESSOAS NA PASTORAL DA CRIANÇA
ALUNO: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA (058.591.254-88)
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (230.540.424-72)

Resumo:

        A  presente  pesquisa  teve  como  objeto  de  estudo  a  Pastoral  da  Criança,  organização
não-governamental que agrega o maior volume de trabalho voluntário no Brasil. O trabalho voluntário tem
crescido  significativamente,  desempenhando  importante papel na sociedade,  o  que justifica traçar  seus
contornos, principalmente quanto aos motivos (adesão, filiação, desligamento), expectativas e dificuldades
enfrentadas por voluntários. Utilizou-se como estratégia de investigação, qualitativa, a entrevista em grupo.
A pesquisa foi realizada junto à população jovens de voluntários da Pastoral da Criança dos bairros de
Ponta Negra (Zona Sul) e Gramoré (Zona Norte) na capital do Rio Grande do Norte. Valores de abnegação
e  afetividade  predominam,  caracterizando  o  trabalho  voluntário  como  regido,  principalmente,  por
altruísmo. O objetivo final dos voluntários é promover  o  bem-estar  do próximo, da comunidade e da
sociedade, menos interessados, portanto, em benefícios e progressos próprios.

Palavras chave: Pastoral da criança,jovens, motivos do trabalho voluntário

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0691
TÍTULO: A PESCA COMO ARTE, ATIVIDADE SOCIOECONÔMICA (EM DESCOMPASSO) E
SIGNIFICADO CULTURAL: O CASO POTIGUAR.
ALUNO: ALEXSANDRO PEREIRA PATRICIO (054.837.804-50)
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (052.249.344-00)

Resumo:

        A investigação  analisa  a  problemática  da  pesca  artesanal  em suas  dimensões  socioeconômicas  e
culturais,  nas comunidades pesqueiras do  litoral Potiguar.  O Rio  Grande do  Norte,  tratando-se de um
espaço relativamente pequeno, apresenta variada e complexa diversidade regional,  que decorre de seus
traços culturais e socioeconômicos, daí a investigação atentar para uma feição de sua economia, designada
atividade pesqueira artesanal e, o significado cultural. Essa atividade, espacializa-se nos litoral oriental e
setentrional  do  Estado,  somando,  25  municípios  costeiros.  Para  realização  desta  investigação  foram
efetivados levantamentos bibliográficos, visita a campo com aplicações de questionários e entrevistas. Foi
constatado que o pescador artesanal encontra-se em condição precária para o bom desempenho de suas
atividades,  a maioria possui baixo grau de escolaridade e qualificação profissional,  o  desenvolvimento
tecnológico na área da pesca artesanal é baixo, entretanto essa atividade ainda caracterize-se de importância
socioeconômica  e  cultural,  para  os  pescadores.  Nesse  sentido,  os  dados  obtidos  sobre  o  problema
pesqueiro  artesanal  possibilitou  verificar  que a  atividade é  geradora  de trabalho  e  renda,  absorvendo
expressivo  contingente  de  trabalhadores.  Entretanto  por  falta  de  política  pública  voltada  para  essa
atividade, de gestão administrativa e, de infra-estrutura, vive-se de descompasso de ordem socioeconômica
e cultural.

Palavras chave: Pesca artesanal, socioeconomia e cultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0692
TÍTULO: SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA: UMA ANÁLISE EMPÍRICA NO
BAIRRO LAGOA AZUL - NATAL/RN
ALUNO: JERFFESON ALVES DE OLIVEIRA (068.304.654-35)
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68)

Resumo:

        Atualmente, as cidades vêm crescendo em um ritmo bastante acelerado e desordenado, algo que causa
problemas sociais dos mais diversos, entre os quais aqueles advindos da falta ou ineficiência dos serviços
de saneamento básico: doenças, sujeira nas ruas, alagamentos, etc. A cidade de Natal, como acompanha
essa  tendência  de  crescimento  desordenado,  se  mostra  muito  mal  servida  de  saneamento  básico,
verificando-se isto no fato de que apenas 32% da mesma é saneada. Dentro deste contexto, analisaremos
com pesquisa bibliográfica e trabalho de campo (este abrangerá aplicações de questionários, levantamento
fotográfico, observações em geral e consulta a órgãos públicos como a Semurb e IBGE) o Bairro Lagoa
Azul, o qual se localiza na Zona Administrativa Norte de Natal. Estudaremos a prestação do serviço de
saneamento neste bairro, atentando para as quatro vertentes componentes do referido serviço: drenagem,
rede de esgotos, abastecimento de água e rede de esgotos. Isso com o intuito de fornecer orientações para
solucionar possíveis problemas existentes de saneamento neste bairro, articulando as diversas instâncias:
ambiental, social, econômica e governamental.

Palavras chave: Saneamento básico; Lagoa Azul; Qualidade de vida; Infra-estrutura

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0693
TÍTULO: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS NORMAIS NA REGIÃO DO SERIDÓ:
DOCÊNCIA E ETNIA
ALUNO: EDJA KELLY DA SILVA LIMA (056.523.934-16)
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15)

Resumo:

        O texto que segue, tem o objetivo de relatar como está sendo desenvolvido o Projeto de Pesquisa
PROFESSORA NEGRA NO SERIDÓ: memória e história. Tal projeto busca identificar o período histórico
em que a mulher  afro-descendente foi inserida no  cenário  educacional do  Seridó  norte-rio-grandense.
Além de identificar  o  período  histórico  da inserção  da mulher  afro-descendente no  ambiente escolar,
buscamos compreender, também, a relevância do papel exercido por tal sujeito no cenário educacional da
região,  qual a contribuição  que estas deixaram para a preservação  dos valores étnicos e ao  respeito  à
diversidade cultural, bem como, os fatos que dificultaram a inserção desta profissional no cenário escolar,
no que refere a atividade docente. Para alcançarmos tal objetivo estamos realizando distintas atividades. A
primeira  e  constante  tarefa  que  nos  norteia  no  desenrolar  dos  estudos  sobre  a  professora  negra  no
Seridó,tem por base a fundamentação teórica. Concomitantemente a este processo, acontece a coleta de
dados, onde trabalhamos diretamente nas instituições escolares,  procurando encontrar,  todo e qualquer
vestígio  sobre  a  presença  da  mulher  afro-descendente  no  sistema educativo  seridoense.  Localizado  o
sujeito,  é  chegado  o  momento  de  realizar  as  entrevistas  orais,  onde,  utilizando  gravadores  de  som e
câmeras fotográficas, fazemos o levantamento da história de vida desta mulher.

Palavras chave: História de vida, formação e afro-descendente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0696
TÍTULO: A ESCOLA E O CURRÍCULO MULTICULTURAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
ALUNO: MARIA LUÍSA DA COSTA BEZERRA (069.031.284-92)
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (200.507.554-04)

Resumo:

        O  MULTICULTURALISMO  NO  CURRÍCULO  ESCOLAR:  LIMITES  E POSSIBILIDADES  Esse
trabalho consiste em uma pesquisa sobre as questões culturais que perpassam a escola e a compreensão da
diversidade cultural como  parte no  contexto  escolar.  Objetiva analisar  que saberes  norteiam a prática
docente em uma perspectiva curricular multicultural e compreender sua contribuição para a organização
escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Organiza-se como uma pesquisa exploratória ancorada
em príncípios qualitativos, realimentada pelos estudos teóricos. O campo empírico da referida pesquisa é a
Escola  Municipal  Djalma Maranhão-  Natal/RN,  onde  pretendemos  realizar  interações  com professores
através de entrevistas semi-estruturada. As análises evidenciam que o multiculturalismo se constitui numa
tentativa de compreender o processo de construção das diferenças no contexto da diversidade cultural que
caracterizam as sociedades plurais. Trata-se de analisar um currículo de caráter inclusivo e emancipatório,
traçado entre lutas e resistências das minorias socioculturais. A escola, como um território habitado por
híbridas  identidades  culturais,  constitui-se em um ambiente favorável para compreender  as  diferenças
existentes entre os grupos e sujeitos.  Configura-se num espaço permeado por conflitos e contradições.
Espera-se contribuir para repensar as relações entre organização curricular e ação docente que assegurem a
efetivação dos princípios multiculturais no plano curricular.

Palavras chave: Currículo multicultural, saberes e prática pedagógica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0698
TÍTULO: O ATHENEU FEMININO E A FORMAÇÃO DA INTELECTUAL POTIGUAR
ALUNO: ELISANGELA GURGEL ROCHA LIMA (011.992.994-56)
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00)

Resumo:

        A história da secção feminina do Colégio Atheneu Norte-rio-grandense é o objeto de análise deste
trabalho. Seu objetivo configurar o papel desse estabelecimento de ensino para a formação intelectual da
mulher  potiguar,  nos  anos  de  1940 a  1970.  O  sustentáculo  teórico-metodológico  está  subsidiado  nas
premissas  da História Cultual.  A coleta de fontes  respalda-se em pesquisas  empreendidas  no  Instituto
Histórico  e Geográfico  do  Rio  Grande do  Norte,  na Biblioteca Central Zila Mamede,  no  Memorial da
instituição  analisada,  bem  como,  em  aspectos  extraídos  de  falas  de  ex-alunas  que  possibilitaram
compreensões  mais  precisas  acerca  da  educação  instituída  ao  sexo  feminino.  O  Atheneu,  colégio
tradicional do Rio Grande do Norte, onde se formava a elite intelectual deste Estado, teve sua instrução
voltada apenas ao  sexo  masculino,  desde a sua fundação  em 1834 até 1902.  No  transcurso  dos  anos
seguintes, transformações de ordem econômica, política, cultural e educacional forjavam a introdução de
mulheres no interior de seu espaço educativo. As alamedas dessa história feminina em cada uma de suas
nuances representou avanços para a emancipação, seja intelectual, seja profissional da mulher. A exemplo
de professoras, escritoras e pesquisadoras. Muitas ainda em atividade e evidência no palco social do Rio
Grande do Norte.

Palavras chave: História - Educação - Mulher

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0700
TÍTULO: DOUTRINA BUSH : A CONSTRUÇÃO DE UMA "NOVA" AMEAÇA MUNDIAL.
ALUNO: DANIEL SOUSA DE HOLANDA CAVALCANTE (061.511.224-29)
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53)
CO-AUTOR: GILDY CLER FERREIRA DA SILVA (052.936.484-03)

Resumo:

        No dia 11 de setembro de 2001 a nação mais poderosa do mundo foi atacada “impiedosamente” por
um grupo de terroristas que desejavam “destruir o estilo de vida americano”, um ataque “brutal” contra
uma nação, até então, “inocente” para esse tipo de ameaça. Foi dessa o governo americano falaram sobre
os atentados do 11 de setembro, contudo, neste trabalho, pretendemos levar em conta o discurso formado
pelo governo americano para viabilizar as Guerras contra o terror, discurso o qual utilizou destas palavras
acima tendo a intenção de chocar e levantar uma nação contra outra em busca de inimigo. Esta pesquisa
pretende analisar como se deu a formação do discurso americano visando viabilizar as guerras contra o
terror  e  para  tanto  utilizaremos  como  fonte  as  reportagens  publicadas  na  época  dos  ataques  e  os
pronunciamentos oficiais do governo norte americano.

Palavras chave: terrorismo / orientalismo / discurso

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0701
TÍTULO: A TRÍADE LINGUAGEM, SOCIEDADE E COGNIÇÃO: DAS TEORIAS
VERICONDICIONAIS À VIRADA PRAGMÁTICA
ALUNO: ADA LIMA FERREIRA DE SOUSA (047.114.704-41)
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00)
CO-AUTOR: YAN DE LIMA JUSTINO (034.460.884-07)

Resumo:

        Este projeto aborda questões, autores e propostas teórico-epistemológicas que buscam compreender a
relação entre linguagem e realidade, palavras e coisas, os fatores envolvidos na construção do sentido, o
papel dos jogos de linguagem, dos atos de fala e das estruturas cognitivas nos processos de comunicação.
Esses tópicos são analisados levando-se em consideração um recorte histórico que se inicia com a virada
lingüística  em fins  do  século  XIX até  os  nossos  dias,  com a perspectiva sociocognitiva do  discurso.
Interessa-nos propor uma arqueologia que nos ajude a pensar as condições que levaram diferentes áreas do
conhecimento – e, em particular, a Lingüística – a concluir pela imperativa necessidade de reaproximar
questões que, tradicionalmente, foram tratadas de maneira bem segmentada.

Palavras chave: Lingüística, Pragmática, Construção de Sentidos, Sociocognitivismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0705
TÍTULO: AS ASTÚCIAS DA SUAVIDADE - A ESCRAVIDÃO NEGRA NOS SERTÕES DO RIO
GRANDE DO NORTE (ARQUIVO DE AUDIO)
ALUNO: AVOHANNE ISABELLE COSTA DE ARAÚJO (075.868.024-40)
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (406.743.474-04)

Resumo:

        Este trabalho objetiva a análise referente às condições de saúde dos escravos na zona de produção
pecuarista da Ribeira do Seridó, Província do Rio Grande do Norte, como forma de fundamentar as nossas
pesquisas acerca das moléstias que acometiam os escravos. Para as categorias utilizadas na classificação das
molestias,  utilizamos o  trabalho  de Marcelo  Ferreira de ASSIS (2002)  e KARASCH (2000)  que foram
adaptadas às especificidades da região. Como metodologia de pesquisa adotamos a coleta de dados em 197
inventários da Ribeira do  Seridó  referentes ao  período  1822/1855.  A documentação  encontra-se sob  a
guarda do LABORDOC (Laboratório de Documentação Histórica/ CERES, UFRN). Pelos dados coletados,
percebemos que as  moléstias  mais  freqüentes  (41% dos  casos)  eram doenças traumáticas  (quebrados,
calejados, aberto dos peitos), muito provavelmente relacionadas a acidentes e desgastes físicos ligados ao
mundo  do  trabalho,  dado  muito  significativo  num  sistema  em  que  os  escravos  eram  vistos  como
mercadoria, pois as condições físicas dos cativos interferiam decisivamente na avaliação do seu preço.

Palavras chave: Doenças de escravos, medicina, Ribeira do Seridó

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0708
TÍTULO: ETNOGRAFIAS DA NOITE: SOCIABILIDADES “LÉSBICAS”, PRODUÇÃO DE SENTIDOS
E ESPAÇOS NO “BAR FEITIÇO”, NATAL/RN.
ALUNO: FABIOLA TAISE DA SILVA ARAUJO (053.589.894-04)
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (794.461.327-20)

Resumo:

        O presente trabalho versa sobre os temas da sociabilidade lésbica e a homossexualidade “feminina”.
Objetivamos analisar as dinâmicas de sociabilidade, e produção de sentidos e espaços, que se desenrolam
através das práticas sociais e das relações “homoafetiva” e “homoeróticas” entre mulheres, em um espaço
de  sociabilidade  gay,  o  “Bar  Feitiço”  na  cidade  de  Natal/RN.  O  espaço  foi  escolhido  por  ser
predominantemente  freqüentado  por  mulheres,  principalmente  nas  quintas-feiras.  Localiza-se
estrategicamente  ao  lado  do  CCAB-Sul,  de  fácil  acesso  para  quem  vem  de  ônibus  ou  carro.  Nossa
metodologia: pesquisa etnográfica; caderno de campo; entrevistas semi-estruturadas; transcrição; registro
iconográfico; indexação e analise dos dados; escrita monográfica. A pesquisa se encontra em andamento,
temos algumas conclusões, quais sejam: o espaço do “Bar Feitiço” desconstrói a noção de “gueto gay”, por
sua localização central, ambiente que possibilita encontros diversos, não sendo empregada essa noção por
suas freqüentadoras. Atentamos para construção de significados múltiplos nos vários espaços do feitiço, as
dinâmicas do palco e a dança, o espaço de conversas e paqueras, próximo ao bar e nas mesas; o lúdico das
mesas  de jogos,  o  descanso  na parte de trás,  e a entrada da boate pra quem curte musica eletrônica.
Questionamos a ordem binária que produz corpos no masculino/feminino, atentando para a produção de
novas possibilidades de feminilidades e masculinidades.

Palavras chave: sociabilidade lésbica; etnografias da noite; Feitiço/RN

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0709
TÍTULO: EM TORNO DA MEMÓRIA: ARQUIVO E MEMORIAL NA CONSTRUÇÃO DAS
REFERÊNCIAS TEMPORAIS E IDENTITÁRIAS INSTITUCIONAIS
ALUNO: LARISSA KAREN RIBEIRO GOMES (073.643.244-29)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20)

Resumo:

        Este trabalho pretende expor as atividades e reflexões desenvolvidas no Projeto de Pesquisa sobre a
constituição  e  organização  do  Memorial  e  do  Acervo  Documental  do  Ministério  Público  Potiguar.  A
discussão  trata  das  questões  que  envolvem  a  construção  da  memória,  da  história  e  da  identidade
institucional,  analisando  as  vinculações  existentes  entre  os  “lugares  de  memória”  e  locais  sociais
específicos,  bem  como  as  preocupações  em  torno  do  direito  a  informação  e  a  memória.  É  notável
atualmente  a  preocupação  de  diversas  instituições  em  constituir  espaços  destinados  ao  esforço
memorialístico:  que  constroem  determinados  modos  de  dizer,  de  ver,  de  fazer  crer  sobre  uma dada
trajetória institucional. A organização de acervos documentais também se insere como elemento desse jogo
temporal, que procura dotar uma semântica à temporalidade que perpassa a instituição. Afinal, o acervo
documental  transmite  imagens  que  uma  dada  instituição  quer  passar  a  posteridade; são  testemunhos
materiais do passado. A reflexão perpassa, portanto, duas perspectivas: uma análise sobre a constituição
dos “lugares de memória” na contemporaneidade; e ligado a esta, a atuação do profissional de história
nestes  espaços,  seja  organizando-os  ou  efetivando  problemáticas  de  trabalho  a  partir  das  fontes
disponibilizadas.

Palavras chave: Arquivos, Lugares de Memória, Identidade Institucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0710
TÍTULO: ILUSTRAÇÕES DE CORDEL: UM PASSEIO ENTRE POPULAR E ERUDITO
ALUNO: SOFIA PORTO BAUCHWITZ (083.669.494-51)
ORIENTADOR: EVERARDO ARAUJO RAMOS (523.248.004-97)

Resumo:

        O banner que se pretende apresentar durante o Congresso de Iniciação Científica 2009 é resultado dos
três primeiros meses de iniciação científica voltada para o estudo de zincogravuras e o processo histórico
que as exclui da memória intelectual do nosso país.  Pretende-se mostrar  as diferenças conceituais que
existem entre Popular e Erudito. Para isso o painel vai conter um texto com: a) os conceitos clássicos, b)
dados históricos relevantes, c) imagens e d) considerações finais que façam com que o público entenda o
processo de exclusão que as zincogravuras e os zincogravadores começaram a sofrer a partir da década de
50 – e que culminou, já na década de 70, com o completo esquecimento e a marginalização deles dentro do
imaginário brasileiro.

Palavras chave: Gravura, erudito, literatura de cordel, popular e zincogravura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0714
TÍTULO: POLÍCIA, UMA INSTITUIÇÃO MODERNA:CIENTIFICISMO, MODERNIZAÇÃO,
EXERCÍCIO POLICIAL E PROGRESSO NA PRIMEIRA REPÚBLICA
ALUNO: GILDY CLER FERREIRA DA SILVA (052.936.484-03)
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (369.707.354-00)
CO-AUTOR: DANIEL SOUSA DE HOLANDA CAVALCANTE (061.511.224-29)
CO-AUTOR: JULIO CESAR VIEIRA DE ALENCAR (069.482.504-24)
CO-AUTOR: POLLYANA GURGEL DE MEDEIROS (912.340.774-34)

Resumo:

        As primeiras décadas do século XX têm por base a ideia de modernização e progresso da pátria,
intimamente  ligada  ao  regime  republicano.  Tal  processo,  entretanto,  não  constituía  um  consenso  no
imaginário  popular  da sociedade brasileira do período,  necessitando de instituições que mantivessem a
ordem para  garanti-lo.  Neste  sentido,  pretendemos  aqui analisar  a  ação  de  uma destas  instituições,  a
policia.  Estabeleceremos uma relação entra a ação policial e o  processo de modernização da capital da
república. Para tanto, temos como base os relatos e estatísticas feitos pelos comissários, responsáveis pelos
registros dos livros de ocorrência do período.

Palavras chave: Modernização / República / Ação policial

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0716
TÍTULO: ANÁLISE DE PROJETOS DE CONCURSOS DE PROJETO DE ARQUITETURA NO BRASIL
ALUNO: VANESSA CRISTINA OZORIO TAVARES (068.926.924-27)
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (335.590.664-68)

Resumo:

        As pesquisas na área de projeto têm-se sobretudo dirigido à análise de espaços edificados, deixando
em segundo plano os processos de concepção e representação que estão por trás desta produção. Esta
pesquisa propõe o  estudo  da concepção  e do  desenvolvimento  de projetos  arquitetônicos,  através  de
parâmetros de análise condensados em um instrumento analítico. O objeto de estudo são catorze projetos
vencedores de quatro concursos públicos nacionais realizados entre 2005 e 2007, referentes a edificações
institucionais e culturais, importantes indicadores da produção da Arquitetura contemporânea brasileira. A
metodologia utilizada na pesquisa envolveu a concepção do roteiro analítico dos projetos, com critérios e
parâmetros construídos a partir da revisão da literatura sobre o tema,sua aplicação e análise qualitativa e
comparativa  dos  resultados.  A  avaliação  das  atas  de  julgamento  evidenciou  comentários  sucintos  e
superficiais sobre os projetos escolhidos,detalhados apenas para os primeiros colocados, com ênfase nos
aspectos funcionais,na organização do programa e na relação entre a edificação proposta e o entorno. Os
resultados  obtidos  evidenciam  a  influência  das  restrições  estabelecidas  pelas  bases  do  concurso  no
desenvolvimento dos projetos, sendo recorrentes implantações similares,a busca por justificativas formais
relacionadas às condicionantes locais,o emprego de tecnologias para conforto ambiental e sustentabilidade
da edificação.

Palavras chave: Projeto, Concepção, Parâmetros de análise, Avaliação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0717
TÍTULO: ASPECTOS CULTURAIS DE UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR
ALUNO: JOSE ARAKEN CIRINO FILHO (064.265.114-04)
ORIENTADOR: THELMA PIGNATARO TEIXEIRA (297.083.624-68)
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)

Resumo:

        A presente  pesquisa  é  resultado  de  uma  pesquisa  que  teve  como  objetivo  identificar  a  cultura
organizacional  através  da  descrição  dos  aspectos  verbais,  físicos  e  comportamentais.  O  trabalho  foi
desenvolvido numa organização militar localizada no Nordeste Brasileiro. E a metodologia utilizada para o
trabalho  foi  a  pesquisa  exploratória  através  de  entrevistas  e  pesquisa  bibliográfica.  Os  resultados
demonstraram que, apesar da sua evolução ao longo dos anos, a instituição pesquisada procura preservar a
história, as tradições e a memória do Exército brasileiro através dos aspectos culturais. A pesquisa mostrou
que os aspectos são elementos importantes na preservação  da história,  das tradições e da memória do
Exército Brasileiro. Os aspectos verbais, físicos e comportamentais servem como orientadores do padrão
de  conduta  dos  militares,  bem  como  servem  de  orientação  para  o  seu  trabalho.  Observou-se  que  a
organização  militar  possui  uma  cultura  própria  e  única.  A  unicidade  cultural  é  necessária  para  a
preservação dessa instituição. A cultura militar se faz presente perante a sociedade civil, pois é através da
mesma que preservamos um pouco da história de nosso país. Um dos objetivos das instituições militares é
manter  ‘viva’ as suas tradições,  sua memória e seus valores morais,  culturais e históricos.  A pesquisa
mostrou que os aspectos culturais assumem um papel importante para o alcance desse objetivo.

Palavras chave: Aspectos;artefatos;organização militar

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0720
TÍTULO: O PROFISSIONALISMO DOCENTE ENTRE OS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NO
RN
ALUNO: NATHALIA COSTA VIANA NEVES (049.145.194-61)
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN NUNEZ (007.673.994-55)

Resumo:

        A reforma educacional  ocorrida  em  países  ocidentais  a  partir  da  década  de  1990 proporcionou
modificações  no  âmbito  estrutural  das  escolas  e  no  currículo  do  ensino.  Essas  mudanças  afetaram
diretamente a forma de sentir,  pensar  e agir  do  professor,  impondo-lhe novas técnicas de avaliação  e
metodologias diferenciadas para o cumprimento de suas tarefas e rotinas junto à escola, gerando uma nova
perspectiva de trabalho. Consoante com essas mudanças ocorreu também uma intensificação do trabalho
docente, que resultou numa árdua jornada de trabalho somada à atribuição de várias habilidades e funções
a um só profissional. O presente trabalho tem como objetivo estudar a problemática da intensificação do
trabalho docente como conseqüência da reforma educacional. Esse estudo processou-se tendo como marco
teórico os trabalhos de APPLE,1995; LAFLEUR, 2006; RAMALHO, L. B; NUÑEZ, B. I.; GAUTHIER, C.,
2004, entre outros. A pesquisa foi desenvolvida com 142 professores de 29 escolas do Ensino Médio da
Rede Estadual de Educação do RN. Teve o intuito de explicitar através do uso de questionário de perguntas
semi-estruturadas as necessidades mais urgentes para a melhoria contínua das condições de trabalho do
professor e valorização da docência. Os resultados mostram que a intensificação do trabalho docente é
sentida pelos professores na forma do tempo docente, da carga horária excessiva, da falta de condições
físicas e econômicas da escola, entre outras, referenciadas no questionário.

Palavras chave: Docência; Intensificação do Trabalho Docente; Reforma Educacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0725
TÍTULO: DA PROMOÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
ALUNO: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA (064.228.344-38)
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00)

Resumo:

        A Lei nº 11.448 de 2007 de legitimidade ativa à Defensoria Pública para propor ações civis públicas.
Tal legitimidade, contudo, é contestada tanto doutrinaria quanto judicialmente (ADI 3943). Em virtude de
tal discussão, torna-se imperativa a definição de quais classes de direitos coletivos são tutelados pela ação
da  instituição  para,  assim,  concluir-se  pela  legitimidade  constitucional  da  Defensoria  Pública  para  a
proposição  de  ações  civis  públicas.  Considerando-se  que  a  ciência  jurídica  consiste  basicamente  na
identificação, interpretação e aplicação de um conjunto de normas (regras e princípios) aplicáveis a um
determinado caso concreto,  iniciar-se-á a análise da legislação aplicável hodiernamente ao mandado de
segurança,  em especial a  lei citada no  título  deste trabalho  e a própria Constituição  Federal de 1988.
Conclui-se que a Defensoria Pública é legítima para interpor ação civil pública em defesa de interesses
individuais homogêneos e direitos coletivos de grupos hipossuficientes, bem como por direitos difusos
caso se demonstre, no caso concreto, que o grupo diretamente interessado é de indivíduos ou comunidades
hipossuficientes.

Palavras chave: Defensoria Pública, Ação Civil Pública, direito transindividuais

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0726
TÍTULO: O PLURALISMO JURÍDICO DOS POVOS INDÍGENAS: RECONHECER PARA
PRESERVAR
ALUNO: JULIANNE HOLDER DA CAMARA SILVA (052.411.584-21)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87)

Resumo:

        No atual modelo constitucionalista de Estado a idéia da coexistência num mesmo território de sistemas
jurídicos diversos é inexoravelmente rechaçada, o que deriva da idéia de um direito único e onipresente,
emanado de uma Constituição que paira intangível,  inquestionável e soberana sobre todas as regras de
conduta. Entretanto, a realidade dos diversos países latinos e sua variada rede de etnias indígenas, com
regras sociais próprias, parece desmentir esta concepção. Os Tribunais vêm se revelando intolerantes às
regras  consuetudinárias  tribais,  avocando  a competência de  crimes  praticados  entre  índios  dentro  das
aldeias, entretanto, a imposição de um sistema jurídico exógeno à tribo desconfigura a sua estrutura social
tradicional, contrastando com os preceitos contidos no art.231 da CF, que asseguram aos índios o direito
aos seus usos e costumes. O estatuto do índio prevê a possibilidade da comunidade aplicar as sanções que
entender necessárias à disciplina e punição de seus membros, da mesma forma, a Convenção 169 da OIT e
a Carta de Direitos do Cidadão (México) recomendam aos países signatários, dentre eles o Brasil, a solução
de conflitos conforme o direito costumeiro da tribo. O reconhecimento do direito costumeiro indígena é
algo inafastável da preservação de sua singularidade étnica e cultural,  finalidade pretendida pela CF ao
tutelar  seus  usos  e costumes,  agir  de outro  modo  significa desestruturar  seu  sistema cultural milenar,
desvirtuando o sentido da Lei Magna. .

Palavras chave: Povos indígenas. Direito consuetudinário. Reconhecimento jurídico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0727
TÍTULO: APRIMORAMENTO DO ENSINO DE PEDOLOGIA
ALUNO: ANA BEATRIZ CAMARA MACIEL (051.612.694-64)
ORIENTADOR: ZULEIDE MARIA CARVALHO LIMA (443.668.254-49)

Resumo:

        A disciplina de Pedologia é oferecida em Licenciatura e no Bacharelado em Geografia, e trabalha com
fatores de formação do solo, com as propriedades físico-morfológicas, e dos sistemas de classificação dos
solos.  Verificou-se  a  grande  demanda  de  alunos  que  cursam  a  disciplina  de  Pedologia  e,
conseqüentemente, a necessidade de um monitor para auxiliar nas aulas práticas bem como no atendimento
individual ou em grupo dos alunos, para dirimir suas dúvidas. A monitoria tem como objetivos específicos
despertar no aluno monitor e nos demais alunos o interesse pelas atividades didáticas e docentes; tornar o
aluno mais participativo,  e dirimir  as suas dúvidas com um colega de curso; aprimorar  as habilidades
didático-pedagógicas do aluno monitor; fazer a ligação entre os alunos e o professor visando à melhoria da
metodologia utilizada. Para alcançar esses objetivos está sendo utilizadas a atualização dos conteúdos a
partir  de  pesquisa  bibliográfica  e  leitura  direcionada,  identificação  das  bibliografias  existentes  nas
bibliotecas, visando um melhor aproveitamento destes recursos por parte dos alunos, e por último propor
novas  formas  e  técnicas  para  abordar  e  dinamizar  os  conteúdos  da  disciplina,  utilizando  os  recursos
disponíveis.  O projeto tem contribuído bastante para a formação acadêmica dos alunos e dos próprios
monitores,  pois  estar  possibilitando  a  ampliação  dos  conhecimentos  a  cerca  de  Pedologia  e  de  áreas
correlatas e das práticas didático-pedagógicas.

Palavras chave: Pedologia. Monitoria. Atividades Docentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0728
TÍTULO: A MEDIAÇÃO POPULAR DE CONFLITOS DENTRO DA PERSPECTIVA DA JUSTIÇA
RESTAURATIVA: ANÁLISES DE EXPERIÊNCIAS
ALUNO: DIEGO CAMPEZZI CABRAL (050.426.304-81)
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00)
CO-AUTOR: JOSÉ HUMBERTO DE AZEVEDO BARBALHO NETO (087.067.364-59)
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (010.135.614-57)

Resumo:

        Os métodos alternativos de resolução de conflitos consistem numa mudança de perspectiva frente aos
desafios enfrentados pela sociedade no contexto de complexificação da vida social na atualidade. Nesse
sentido, tais métodos são meios de ampliar a justiça, auxiliando na acessibilidade e rapidez na resposta a
ser dada frente aos conflitos existentes. É preciso, para isso, compreender que os conflitos são inerentes à
existência humana, sendo, portanto, essencial a criação de meios efetivos para o seu enfrentamento dentro
de uma perspectiva de melhoria da convivência social e do relacionamento interpessoal humano. É nesse
sentido que estão ocorrendo as experiências da justiça restaurativa, no sentido de estimular a cooperação,
prevenção de novos conflitos e pacificação social. Esse trabalho visa analisar os progressos desenvolvidos
no  âmbito  da  aplicação  da  mediação  popular  de  conflitos  em  comunidades  no  Brasil,  almejando
compreender  sua eficácia e seu funcionamento,  na perspectiva de disseminação dessas experiências na
busca de melhores resultados da Justiça em nosso país.

Palavras chave: mediação, conflitos, comunidades, justiça restaurativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0731
TÍTULO: MEU MUNDO MÁGICO
ALUNO: AMANDA THAISE EMERENCIANO PINTO (013.812.684-47)
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00)

Resumo:

        RESUMO Este trabalho vinculado á Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais, tem o objetivo de
estimular a produção de texto sobre memórias de leituras. A atividade é realizada na disciplina Aquisição e
Desenvolvimento da Linguagem no 2º período do curso de Pedagogia/UFRN, ministrada pela professora
Maria Arisnete Câmara de Morais. A implicação dessa proposta foi a publicação de uma série de textos
através do projeto Os Escritores que atualmente se encontra na 12º edição. Elaborei um texto sobre minhas
memórias de leitura, como foi o meu primeiro contato com o universo literário e para isso tomei por base
o livro Carrossel de Leituras, ensaios de vida (MORAIS 2003), no qual está registrado as experiências dos
pós-graduandos e alunos da iniciação científica acerca dos primeiros contatos com a leitura. Para tanto o
meu texto intitula-se Meu Mundo Mágico. Nele coloco todas as minhas lembranças literárias, como foi
minha iniciação no mundo dos livros e como se desenvolveu meu gosto pela leitura contribuindo assim
para a minha formação da leitora que hoje sou. Para concluir, evidencio ainda que sou apaixonada pela
leitura,  seja ela divertida,  romântica ou misteriosa.  Enfim, minha caminhada pelo  saber dos livros está
apenas começando, pois o livro é um dos melhores amigos que alguém possa ter.

Palavras chave: Palavras Chave: Memória, Leitura, Mágico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0734
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE TÍTULOS/CONTEÚDOS DE SEÇÕES: A COERÊNCIA EM
TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DA UFRN.
ALUNO: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (155.625.904-25)
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68)
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES MARINHO (096.780.684-43)
CO-AUTOR: FREDERICO BRAGANÇA SILVA (076.431.154-94)
CO-AUTOR: RAFAEL SOUZA DA CRUZ (068.835.174-30)

Resumo:

        Apresentamos  a  relação  título/conteúdo  da  seção  em  trabalhos,  considerando-se  que  estudos
(Rodrigues/Menegassi),  revelam  a  dificuldade  em  estabelecer  coerência,  devida  um  distanciamento
semântico  entre  o  título/conteúdo  da  seção.  Objetivamos  identificar  e  analisar  o  estabelecimento  da
coerência.  O  trabalho  foi  realizado  em  grupo.  Todos  leram  o  quadro  teórico:  Antunes; Beuagrande;
Charolles,  Koch  e  Menegassi.  Foram  coletados  TCC  e  Relatório  de  cursos  da  UFRN.  Analisamos:
Contextualização; Conceitos e Relação Coerência/Coesão; Informatividade e Intertextualidade, finalmente
as meta-regras. Selecionamos três TCC’s e um RE. Analisamos o corpus e, posteriormente, discutimos. Os
textos  revelaram  relação  entre  títulos/conteúdo  da  seção.  No  TCC1,  observamos  que  ele  cumpria  as
meta-regras, mostrando-se coerente. O TCC2, revelou a coerência superestrutural. Notamos a fidelidade
dos textos com seus respectivos títulos, demonstrando, assim, objetividade, e não redundância. No TCC3
observamos redundância, decorrente do uso do mesmo item lexical, sem intenção enfática. No Relatório,
constatamos a identificação, endereços e os períodos de realização. Quanto à repetição, houve repetições
de  termos  lexicais,  deixando  de  atender  as  expectativas  previstas.  No  tocante  à  progressão,  não  foi
demonstrado  à  menor  preocupação  com  a  coerência.  Os  textos  apresentaram  coerência  na  relação
título/conteúdo da seção, na perspectiva que postula Charolles.

Palavras chave: COERÊNCIA TEXTUAL. INTERTEXTUALIDADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0737
TÍTULO: OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA ATIVIDADE DA CARCINICULTURA NOS
MUNICÍPIOS DE MACAÍBA (RN) E SÃO GONÇALO DO AMARANTE (RN).
ALUNO: VINICIUS DELGADO CARLOS ROMANO (069.888.104-47)
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (030.405.536-07)
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)
CO-AUTOR: JORGE UELITON DE SOUSA TINOCO (065.214.644-93)
CO-AUTOR: KLEVERSON HALLYSON MEDEIROS DE LIMA (068.844.104-18)

Resumo:

        Este trabalho demonstra o crescimento da atividade de criação de camarão (carcinicultura) no Brasil e
Rio Grande do Norte, dando destaque a produção mundial e nacional. Foi utilizada como metodologia
deste  trabalho,  a  pesquisa  exploratória,  pois  a  partir  do  levantamento  dos  aspectos  qualitativos  de
produção, procurou-se estudar a irregularidade nas fazendas de camarão e na legalização dos territórios
destinados ao cultivo.O trabalho também expõe a importância das Áreas de Preservação Permanente (APP)
-  ecossistemas manguezais  -  como o  meio  utilizado  no  desenvolvido  da atividade camaroneira,  sendo
enfatizado o impacto ambiental nas áreas da atividade. As áreas de preservação permanente (APP) que são
objetos de estudo do artigo encontram-se nos Municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante, ambos
no estado do Rio Grande do Norte. Através destes dados, pode-se concluir que a maior área ocupada pelas
fazendas de criação  de camarão  em Nísia Floresta é ocupada por  11 empresas regulares (com licença
ambiental),  porém 16 empresas atuam de forma irregular  (sem licença ambiental).  Não diferentemente
disso, em São Gonçalo do Amarante, há 16 empresas regulares, número muito inferior as 22 empresas que
atuam de forma irregular nessa região, sem algum tipo de licença ou com a mesma vencida. É preciso
então se ter uma maior fiscalização por parte das autoridades locais para regularização e cumprimento das
leis ambientais.

Palavras chave: Carcinicultura; Desmatamento; Gestão Ambiental; Impactos Ambientais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0739
TÍTULO: A RELEVÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL E TERRITORIAL
ALUNO: KLEVERSON HALLYSON MEDEIROS DE LIMA (068.844.104-18)
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (230.540.424-72)
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (053.812.984-04)
CO-AUTOR: VINICIUS DELGADO CARLOS ROMANO (069.888.104-47)

Resumo:

        As fortes exigências da competitividade global e o peso dos conglomerados econômicos e financeiros
sobre  a  economia  nacional,  sinalizam  para  uma  maior  atenção  sobre  a  importância  do  planejamento
estratégico para o desenvolvimento local e territorial. Porém é importante reconsiderar a necessidade de
profundas  transformações  no  sistema econômico,  político  e  social,  priorizando  as  relações  políticas  e
recuperando  o  político  como  fator  essencial  para  a  construção  de  sociedades  e  comunidades  mais
sustentáveis,  sejam  elas  inseridas  no  contexto  local  ou  territorial,  dentro  da  exigência  de  um  novo
paradigma que contemple a democracia como principal vertente para o alcance da justiça e da equidade
social.

Palavras chave: Planejamento estratégico, desenvolvimento local/territorial, sociedade

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0740
TÍTULO: MEMORIAL: O QUE DIZEM OS GRADUANDOS SOBRE ESSE DISPOSITIVO DE
FORMAÇÃO
ALUNO: HEMILIANNE URBANO DA FONSECA (066.170.954-05)
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI (040.979.473-20)
CO-AUTOR: ANA RAQUEL SEVERIANO SILVA (074.399.534-10)

Resumo:

        Em 2006 foi  instituída  através  da  Resolução  nº  103/2006 –  CONSEPE/UFRN a possibilidade de
escolha do memorial como TFC. No entanto, de acordo com o atual currículo, os alunos do curso de
Pedagogia da UFRN não podem optar por essa atividade por sua não regulamentação pelo colegiado. A
pesquisa tem por  objetivo  investigar  junto  aos  graduandos a sua percepção  sobre esse dispositivo  de
formação. Do ponto de vista teórico, tomamos como referência estudos realizados sobre os memoriais:
Passeggi (2006ª,  2006b, 2007, 2008); Souza (2008),  sobre histórias de vida e formação docente: Nóvoa
(1992),  Pineau  (2006); sobre a  abordagem (auto)biográfica: Ferrarotti  (1988),  Josso  (1988 e  2004).  A
metodologia é de base qualitativa. Participaram da pesquisa 102 alunos do 4º  ao 7º  período dos turnos
vespertino e noturno. Os resultados preliminares das análises permitem evidenciar que o termo indutor
“memorial” está mais associado à noção de história (16.12%) e menos associado à de monumento histórico
(22.47%). Esse resultado nos permite tomar como hipótese que o significado do termo “memorial” está
relacionado,  de um modo  geral,  a uma das  acepções  encontradas  no  Houaiss: “o  que é digno  de ser
lembrado, memorável”. Concluímos que a pesquisa revela resultados importantes para o atual momento de
reformulação do currículo do Curso, tornando-se pertinente a discussão sobre a percepção que têm os
alunos sobre esse dispositivo de formação

Palavras chave: Memorial, Formação docente, TFC, Pesquisa (auto)biográfica

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0753
TÍTULO: O ENSINO DA PRÉ-HISTÓRIA REGIONAL NO ENSINO BÁSICO
ALUNO: EVANUEL MARQUES DA SILVEIRA (072.312.204-01)
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES (121.898.508-94)
CO-AUTOR: GILMARA PEREIRA DA COSTA (051.317.264-50)

Resumo:

        O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar uma análise acerca do ensino de pré-história
no sexto ano do Ensino Fundamental. Pretendemos, com isso, observar como os conteúdos referentes à
pré-história do nordeste e, em especial, os estudos arqueológicos da região do Seridó (ou da arte rupestre
presente no Seridó) estão inseridos (ou não) no conteúdo da disciplina - História. Tal trabalho constitui
uma etapa de um projeto mais amplo do grupo de estudo em Arqueologia intitulado “Arte rupestre no
Seridó  Potiguar”,  que visa realizar  oficinas em escolas públicas acerca da temática a fim de suprir  as
deficiências deixadas pelo ensino. Para tanto, parte-se da justificativa de que, sendo de suma importância
para  as  pesquisas  arqueológicas  a  sua  divulgação,  constitui-se  o  ensino  básico  importante  meio  para
efetivá-lo,  bem como  para conscientizar  a comunidade de sua importância.  Nesse sentido,  a pesquisa
partirá de um arsenal teórico-prático que permita a sua efetivação: aplicação de questionários aos alunos e
professores das escolas delimitadas (a saber, da cidade de Caicó); exame dos livros didáticos utilizados nas
respectivas escolas, bem como outros meios propostos.

Palavras chave: Arqueologia, pré-história, Ensino de História

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0754
TÍTULO: PERCURSOS DE UMA JOVEM LEITORA
ALUNO: ERIKA NOGUEIRA MARTINS (065.290.884-58)
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00)

Resumo:

        Este trabalho, vinculado à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais, evidencia a produção de
registros que expressam as memórias de leitura dos alunos do 2º período do curso de Pedagogia/ UFRN. A
relevante atividade concretiza-se na disciplina Aquisição  e Desenvolvimento  da Linguagem, ministrada
pela professora Dra Maria Arisnete Câmara de Morais. Ela resulta na publicação de uma coletânea de textos
intitulada Os Escritores, que já se encontra na décima segunda edição. Nesses registros, são enfatizados
momentos particulares da vida dos educandos, remetendo-os às lembranças de suas primeiras experiências
com  o  mundo  da  escrita.  Refletem  diversificados  pontos  de  vista  acerca  da  apropriação  da  leitura,
resgatando as bases iniciais para o processo de formação de tais alunos como leitores autônomos, que
enxergam  a  leitura  como  algo  significativo  para  suas  vidas.  Para  o  desenvolvimento  deste  trabalho,
consultei textos  pertencentes  ao  livro  Carrossel de leituras,  ensaios  de vida (MORAIS,  2003)  que me
serviram de subsídio para a elaboração de minhas próprias memórias de leitura, cujo título é O Fascínio
redescoberto dentro do baú da vida, resultado da referida atividade. Assim sendo, redescubro os primeiros
passos dados na tentativa de adentrar plenamente no universo literário, um lugar lúdico dotado de um
fascínio único, jamais encontrado no mundo real.

Palavras chave: Memórias, Leitura, Fascínio.
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TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA
ALUNO: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (069.342.394-31)
ORIENTADOR: JOSE MIQUEIAS ANTAS DE GOUVEIA (025.619.804-72)
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Resumo:

        A responsabilidade civil tem por fundamento o fato de que ninguém pode lesar direito alheio e visa
solucionar  o  problema da  distribuição  dos  infortúnios,  não  estando  a  atividade  médica  alheia  a  esta
problemática.  Regra geral,  a  responsabilidade médica é apurada mediante verificação  de culpa,  sendo
normalmente afastada pelo resultado cujo controle vá além de suas disponibilidades técnicas e materiais.
Para que seja atribuível ao médico a responsabilidade sobre um ato, que deve ser danoso, é preciso que ele
tenha deixado de cumprir com os deveres de informar e assistir os pacientes e ser prudente, negligente e
observar as regras técnicas da profissão. Isto porque possui o médico uma obrigação de meio (se obriga a
usar os meios adequados para tratar o paciente, mas não garante a cura). Frise-se que as cirurgias estéticas
são exceção à regra da responsabilidade subjetiva. Nesses casos, onde a responsabilidade é objetiva, já que
não exige para a sua configuração a culpa, mas somente o nexo causal e o dano, o médico não assume
responsabilidade  de  meio,  mas  de  resultado,  se  obrigando  a  assegurar  o  efeito  estético  prometido.
Conclui-se,  então,  que  ocorrido  um  infortúnio  decorrente  do  exercício  da  medicina,  o  médico  será
responsabilizado ou não, a depender do caso concreto, o que será abordado no presente trabalho. Como
metodologia, será apresentando um estudo teórico-descritivo, de cunho bibliográfico, abordando doutrina,
legislação e jurisprudência.

Palavras chave: infortúnio - exercício da atividade médica - responsabilidade civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0767
TÍTULO: O PAR DIALÓGICO PERGUNTA/RESPOSTA NA ORGANIZAÇÃO DA CONVERSAÇÃO.
ALUNO: EIDSON MIGUEL DA SILVA MARCOS (051.256.594-52)
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (074.438.464-87)

Resumo:

        A análise da conversação é uma área de estudo que tem mostrado a relevância de se conhecer os
princípios de funcionamento da principal ferramenta de interação humana. Seguindo-se este postulado,
estabeleceu-se como objetivo principal deste trabalho descrever, analisar e interpretar de que forma o par
dialógico  pergunta/resposta  cumpre  a  função  de  organizar  determinadas  interações.  O  corpus  de
investigação  foi  formado  por  perguntas  feitas  pelo  pesquisador  em  alguns  eventos  espontaneamente
constituídos, a pessoas do seu próprio círculo de convivência. Foram utilizados como aportes teóricos, os
trabalhos de Levinson (2007), Kerbrat - Orecchioni (2006), Marcuschi (1991), entre outros. Seguiu-se uma
metodologia indutiva, própria dos estudos tipicamente qualitativos, normalmente utilizada nas pesquisas
que focalizam a modalidade falada da língua. Os dados revelaram que os interactantes deram opiniões ou
prestaram informações,  ou  esclarecimentos,  acerca de determinada questão,  de forma mais espontânea
antes  de  saberem  que  estavam  participando  de  uma  pesquisa.  No  momento  em  que  obtiveram  essa
informação,  a resposta foi reelaborada,  percebendo-se a preocupação  em imprimir  às respostas dadas,
regras associadas à norma culta da língua.

Palavras chave: CONVERSAÇÃO, PAR DIALÓGICO, PERGUNTA/RESPOSTA.
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TÍTULO: O CONCEITO DE JORNALISMO ALTERNATIVO NA OBRA DE BERNARDO KUCINSKI
ALUNO: TICIANNE MARIA PERDIGAO CABRAL (052.119.024-08)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO FURTADO VELOSO (237.553.502-20)

Resumo:

        Durante os 21 anos da ditadura militar  instalada em 1964 no Brasil,  dezenas de periódicos foram
responsáveis por criar um espaço público alternativo no País. Mais do que simples canais de informação,
esses  jornais  serviram como trincheiras  de resistência ao  regime.  Para os  pesquisadores  dedicados  ao
estudo sistematizado dos conceitos e das formas alternativas de imprensa durante o período ditatorial, é
fundamental o conhecimento da obra Jornalistas e Revolucionários. Resultante de tese de doutoramento
defendida em 1991 na Universidade de São Paulo por Bernardo Kucinski, a obra é referência na área de
Jornalismo  Alternativo  no  Brasil.  Seu  autor  testemunhou  o  apogeu  desse tipo  de imprensa.  No  livro,
Kucinski  identifica  os  alternativos  mais  importantes,  como  também  conceitua  o  termo  Jornalismo
Alternativo, iluminando o debate acerca do tema. Este trabalho objetiva sistematizar as contribuições do
jornalista, professor e pesquisador Bernardo Kucinski para o campo do jornalismo alternativo no Brasil
como prática jornalística e construção teórica. O trabalho pretende, também, contextualizar as experiências
vividas  pelo  jornalista  nesses  veículos  durante  a  ditadura  militar  (1964-1985),  e  de  que  modo  essas
experiências  deram  a  ele  condições  de  sistematizar  conceitualmente  o  campo.  Como  procedimento
metodológico, utiliza pesquisa bibliográfica e entrevista.

Palavras chave: Imprensa alternativa, jornalismo alternativo, Bernardo Kucinski
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CO-AUTOR: FELIPE ARAUJO CASTRO (064.223.624-04)

Resumo:

        A indústria petrolífera ganha cada vez mais destaque no Brasil, principalmente após a descoberta da
bacia do pré-sal. Ao mesmo tempo, o direito antitruste também se fortalece no país, contudo, ainda não se
há  um  enfrentamento  de  importantes  questões  relacionadas  ao  controle  de  estruturas  no  setor  de
exploração e produção – upstream – de petróleo. A verdade é que o que acontece nesse setor passa quase
totalmente à margem do CADE, portanto,  há a necessidade de investigar  o  que se passa por  trás dos
recordes diários de produção de petróleo na perspectiva do direito concorrencial. Para tanto, foi feita uma
tentativa de definição do mercado relevante para, posteriormente, partir para a análise do tópico principal
do trabalho que é a análise da melhor maneira do CADE lidar com o elevado número de joint ventures
existentes  em um setor  péssimos antecedentes  históricos  em termos de formação  de cartéis  e grandes
trustes, vide as sete irmãs, a OPEP e a Standard Oil e que, ainda hoje, é marcadamente oligopolista. A
análise foi feita através de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, tendo em conta que o estudo do direito
antitruste  deve se  fundar  nas  especificidades  de cada atividade econômica.  A título  de  conclusão  foi
possível identificar  a necessidade de modificação  do  mercado relevante do  setor  e,  a partir  daí,  traçar
alguns importantes critérios que devem ser utilizados como guia pelo CADE na análise concorrencial das
joint ventures no setor upstream da indústria petrolífera.

Palavras chave: Indústria petrolífera. Controle de estruturas. Joint ventures.
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TÍTULO: O USO DO TERRITÓRIO PELOS POSTOS VAREJISTAS DE COMBUSTIVEIS: O CASO
DA AVENIDA PRUDENTE DE MORAES
ALUNO: MAXSUEL DE MOURA MACEDO (089.467.194-43)
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO (785.292.714-91)

Resumo:

        O  setor  de  postos  varejistas  de  combustíveis  desde  década  de  1990  vem  sofrendo  mudanças
legislativas de flexibilização das relações entre postos e distribuidoras de combustíveis,  instituídas pelo
Ministério das Minas e Energias, entre as quais se destacam as portarias de número 258 e 362. Essas novas
formas  de  apropriação  do  território  fazem surgir  estratégias  para  atrair  os  consumidores,  práticas  de
planejamento, como também práticas ilícitas, como os cartéis ou mesmo acirrando a concorrência entre tais
agentes. Este trabalho visa investigar as novas formas de usos que os postos varejistas de combustíveis
estão proporcionando a Avenida Prudente de Moraes. Mas este território (Avenida Prudente de Moraes) é
compreendido como o espaço de todos os homens, de todas as instituições, de todas as empresas, não
importando a força que cada agente tenha e suas diferentes formas de atuação. Esse é o espaço de todas as
dimensões  do  acontecer,  das  determinações  da  totalidade social.  Para  tal  pesquisar  será  consultado  a
legislação  que  rege  o  funcionamento  dos  postos  de  combustíveis,  como  também  será  aplicado
questionários  voltados  para  os  consumidores  e  para  os  gerentes  dos  postos  de  combustíveis,  com o
objetivo de compreender as táticas que tem em vista atrair o consumidor. Também para dá prosseguimento
a pesquisa será realizada visita  in  lócus  para averiguar  a  disposições  dos  postos  no  recorte  proposto
(Avenida Prudente de Morais), e suas estratégias para concorrer uns com os outros.

Palavras chave: uso do território; postos varejistas de combustíveis.
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ORIENTADOR: FERNANDA MACHADO DE BULHOES (033.807.497-02)

Resumo:

        Segundo Nietzsche, no seu livro "O nascimento da Tragédia", o período auréo da humanidade que
podemos encontrar em uma civilização é a época trágica na Grécia. Houve uma ascenção da sabedoria
grega nessa época, e correlacionada a ela, encontramos os filósofos gregos antigos, os quais chamamos de
pré socráticos, e em questão Demócrito...  Apesar de ter escrito sobre esses filósofos antigos, Nietzsche
nada publicou em vida a respeito deles, mas noções extraídas a partir do pensamento dos filósofos arcaicos
estão  presentes na filosofia nietzscheana,  como a metafísica como dualidade; pathos da verdade entre
outros. Para Nietzsche, com o fim da época trágica, veio uma decadência da sabedoria da grega, com ela
veio o socratismo, do qual somos resultado.

Palavras chave: Metafísica - Filosofia - Socratismo
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TÍTULO: O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM/RN: À CAMINHO DA EFETIVIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO DE
NOVA PARNAMIRIM
ALUNO: ALEXIA GUERRA LIMA DE MEDEIROS (069.227.344-16)
ORIENTADOR: LEONARDO MARTINS (166.288.768-02)
CO-AUTOR: LOUISY PEREIRA RODRIGUES (073.756.484-92)

Resumo:

        O bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, foi alvo de um rápido processo de urbanização que –
conforme  ocorre  com  a  maioria  das  cidades  brasileiras  –  se  deu  desassociado  de  um  adequado
planejamento  urbano.  O  descaso  do  governo  quanto  ao  provimento  da  infraestrutura  básica,
principalmente no que se refere à drenagem urbana e ao esgotamento sanitário, revela um quadro marcado
por uma problemática socioambiental,  a qual vem afetando a qualidade de vida da população local.  O
Plano  Municipal de Saneamento  Ambiental (PMSA),  que vem sendo  desenvolvido  pelo  município  de
Parnamirim, representa um grande passo para a efetividade do direito ao saneamento básico, de caráter
fundamental, haja vista o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade
de vida, preceituado no caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988. Destarte, o presente trabalho
tem  como  objetivo  analisar  a  importância  do  Plano  Municipal  de  Saneamento  Ambiental  para  a
concretização  do  saneamento  ambiental  no  bairro  de  Nova Parnamirim,  dentro  do  proposto  pela  Lei
Federal nº 11.445/2007. Para isso, lançou-se mão da observação in loco e de registros fotográficos, bem
como da apreciação do Plano de Trabalho e da Legislação pertinente. Destaca-se como ponto inovador do
PMSA a gestão  democrática,  na  qual  as  Audiências  Públicas  exercem papel preponderante  e  permite
concluir  que,  no  caminho  à  efetividade  legislativa,  há  de  se  passar,  necessariamente,  pela  maior
participação da população.

Palavras chave: Plano Municipal de Saneamento Ambiental; Saneamento; Nova Parnamirim
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Resumo:

        O Programa Lições de Cidadania é uma proposta de pesquisa, extensão, qualificação educacional e
ensino  jurídico  popular,  de  intervenção  social  e  ação  comunitária,  de  caráter  transdisciplinar,  que
contempla o  ensino  jurídico  popular  e rural’,  bem como  dos direitos  humanos  e fundamentais,  tanto
individuais  quanto  sociais.  O  Programa  tem  como  objetivo  a  transformação  da  realidade  social  das
comunidades envolvidas a partir da democratização do conhecimento jurídico e a tentativa de construção
de uma nova cultura de direitos  humanos  baseada nos  saberes  populares,  enlaçando  o  conhecimento
jurídico-acadêmico, a educação popular, notadamente acerca dos direitos fundamentais, sociais e humanos,
por  meio  de  práticas  pedagógicas,  embasadas  em  Paulo  Freire,  que  visem  promover  a  cidadania,  a
dignidade,  à  autonomia  e  a  liberdade  da  população  moradora  de  comunidades  de  risco  a  serem
beneficiados por esta iniciativa. Neste sentido, a democratização e construção do conhecimento jurídico
visam estimular a procura dos Direitos pelos próprios cidadãos,  gerando um processo de autonomia e
busca das prerrogativas necessárias ao desenvolvimento social adequado. Desta forma, os alunos do curso
de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte têm a oportunidade de interagir com ambientes
carentes e conhecer a realidade social da maioria da população do nosso país, participando de um processo
de humanização e formação cidadã do estudante universitário.

Palavras chave: Educação Jurídica Popular - Cidadania - Assentamentos Rurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0791
TÍTULO: A CULTURA POPULAR COMO MATERIAL BÁSICO DA COMPOSIÇÃO MUSICAL
ERUDITA.
ALUNO: CRISANTO DANTAS SALES DE FREITAS (068.683.454-29)
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (421.662.844-34)

Resumo:

        A escolha de elementos oriundos da tradição popular como subsídio para a composição erudita teve
origem justamente nas composições de cunho nacionalista de compositores de vários países, por volta de
fins do século XIX. Essa tendência foi uma maneira de proporcionar uma identidade artística e estética
maior  que  a  apresentada  em  composições  de  caráter  mais  universal,  que  compartilhavam  estruturas
comuns de melodia, harmonia e ritmo, o que tinha sido a forma de expressão dos compositores clássicos e
românticos. A proposta de utilização da cultura popular como material básico para engendrar uma obra
erudita tem também o sentido de estabelecer uma relação maior de empatia e proximidade entre a obra
apresentada e o  ouvinte.  Neste sentido,  a composição  musical erudita realizada nesses moldes,  no Rio
Grande do Norte dos dias atuais, almeja uma identificação mais plena e substancial, capaz de estabelecer
uma conexão intelectual e afetiva entre criador e apreciador.  Este trabalho pretende apresentar  as duas
faces da moeda: o modelo, autêntico e espontâneo de origem popular e o resultado, a utilização do modelo
como fonte, demonstrada pelo processo de aproveitamento e pelos métodos de manipulação empregados.

Palavras chave: Música;Composição Musical;Cultura Popular;

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0794
TÍTULO: A URBANIZAÇÃO PERIFÉRICA DE NATAL:UM ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS
SOCIOESPACIAIS DO BAIRRO DE IGAPÓ
ALUNO: BRUNO LOPES DA SILVA (070.121.984-00)
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (055.876.894-68)

Resumo:

        O crescimento uurbano que vem ocorrendo nas últimas décadas na cidade de Natal, vem causando
um  aumento  considerável  da  malha  urbana  da  cidade  em direção  as  áreas  periféricas.Partindo  desse
princípio,esta pesquisa tem como objetivo principal analisar as características socioespaciais do bairro de
Igapó, tendo em vista que, essa área é considerada uma zona periférica da cidade, cuja origem é fruto do
processo  de  urbanização  acelerada  e  desordenada  pelo  qual  vem  passando  a  capital  potiguar.  Essa
urbanização é desencadeada sobretudo, pelos fluxos migratórios oriundos das cidades do interior do estado
do RN, os quais em sua maioria são compostos por pessoas de baixa renda que tinham como principal
atividade de subsistência as atividade de caráter primário.

Palavras chave: crescimento urbano, características socioespaciais , urbanização

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0795
TÍTULO: A DIMENSÃO SOCIAL DO PROCESSO FORMATIVO DOS PROFESSORES EM
CAPACITAÇÃO A DIMENSÃO SOCIAL DO PROCESSO FORMATIVO DSEW PROFESSORES EM
CAPACITAÇÃO
ALUNO: ALANE LIVIA ROCHA DAS CHAGAS (068.671.024-09)
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS FREIRE VILLA FLOR (452.762.854-20)

Resumo:

        O  trabalho  ora  apresentado  faz parte  da pesquisa sobre:  O  caráter  multiplicador  como  princípio
educativo  na formação do  educador: os efeitos da capacitação.  Partindo  do estudo sobre o  projeto  de
qualificação profissional para a escola infantil, um aspecto mereceu especial atenção: a dimensão social do
processo  formativo  dos  professores  em  capacitação,  com  objetivo  de  analisar  qual  a  identidade
profissional dessa qualificação para docência. Como se pode observar durante o processo investigativo, os
professores elaboram uma representação sobre o conteúdo da qualificação profissional. Para a realização
deste  trabalho  analisamos  os  relatórios  de  professores  multiplicadores  do  Programa Integrado  para  o
Desenvolvimento da Educação Infantil no Rio Grande do Norte (1993-2003). Torna-se necessário rever os
princípios  implícitos  que  caracterizam  os  programas  de  formação  e/ou  qualificação  profissional  de
professores no âmbito das instituições formadoras assim como de seus agentes multiplicadores para que se
possa avaliar efetivamente os efeitos da capacitação em serviço.

Palavras chave: Professores, Formação e Profissionalização.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0803
TÍTULO: SERVIÇOS QUE NÃO ESTÃO SATISFAZENDO CLIENTES: O ESTUDO DE CASO DE
UMA BOATE
ALUNO: MARIA LUIZA AZEVEDO DE CARVALHO (081.322.224-90)
ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO (566.012.204-34)
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA (062.102.994-74)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)
CO-AUTOR: VANESSA CARVALHO GALLINDO (053.865.284-59)

Resumo:

        A pesquisa trata de uma boate que também aluga o espaço para a promoção de festas por terceiros.
Essa empresa reconhece que o entendimento dos desejos e necessidades de clientes possibilita a satisfação
dos mesmos e pode determinar  o  êxito  organizacional.  Sabendo-se disso,  a pesquisa tem por  objetivo
apontar serviços que estão causando insatisfação em clientes, estudantes de administração da UFRN. A
metodologia envolve a revisão da literatura que aborda marketing associada à realização de um estudo de
caso de caráter exploratório com os alunos, iniciando com distribuição de questionários estruturados, com
questões  fechadas,  e  finalizando  com  realização  de  análise  quantitativa  dos  dados  com  utilização  de
porcentagens. Foi percebido que, apesar da ótima qualidade apresentada em diversos ângulos analisados,
53% dos  alunos  que freqüentam a empresa estão  insatisfeitos  com as  atrações  oferecidas; 65,7% dos
entrevistados relatam que as atrações promovidas não  satisfazem todos os públicos,  talvez esse seja o
motivo da insatisfação mencionada anteriormente; e 41,4% dos entrevistados classificaram o atendimento
como sendo regular. Dessa forma, a pesquisa conclui que dentre os serviços que causam insatisfação para
os alunos/clientes estão as atrações e o atendimento, apontando para a necessidade de uma diversificação
nos  estilos  musicais  oferecidos  e  aprimoramento  da  qualificação  do  atendimento,  embora  a  empresa
garanta qualidade excepcional em outros setores.

Palavras chave: Eventos. Serviços. Insatisfação. Boate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0805
TÍTULO: ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UM
ESTUDO DE CASO EM UMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE NATAL/RN.
ALUNO: RENATO PATRICIO DE OLIVEIRA GOMES (076.183.494-01)
ORIENTADOR: MARIA VALERIA PEREIRA DE ARAUJO (566.012.204-34)

Resumo:

        O trabalho apresenta um estudo das estratégias de marketing utilizadas, bem como uma avaliação na
qualidade da prestação de serviços por uma farmácia de manipulação na cidade de Natal/RN. A pesquisa
foi  um  estudo  de  caso  de  natureza  exploratório-descritivo,  sendo  realizada  com  a  aplicação  de  uma
entrevista  junto  ao  proprietário  do  negócio.  Os  dados  foram  tratados  de  uma  forma  qualitativa.  Os
resultados apontaram para a importância do prescritor da receita médica quanto da definição das estratégias
do  composto  de marketing.  Desta  forma,  a  empresa se aproxima do  intermediário-médico  para atrair
clientes à empresa. As estratégias de novos produtos são voltadas para uma nova forma de combinação de
substâncias  que possibilitem facilitar  o  trabalho  dos médicos.  Com relação  aos canais  de promoção  a
estratégia de definição da praça leva em consideração a valorização dos médicos que atendem naquela
região, como também a quantidade na área. De um modo geral os resultados levantados evidenciaram para
a importância do médico como fator indicativo e uma qualidade relativamente satisfatória em relação à
avaliação dos funcionários quanto ao conhecimento dos produtos, qualidade dos produtos e ao retorno
empresarial esperado.

Palavras chave: Composto de Mkt. Estratégia e desenvolvimento de produtos. Serviços.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0809
TÍTULO: PESQUISA CIENTÍFICA: MEIO PARA GARANTIR A CONSTITUIÇÃO, O AMBIENTE
EQUILIBRADO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ALUNO: JAILHA MARINHO BEZERRA DE OLIVEIRA (057.193.244-45)
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (045.439.734-88)

Resumo:

        Tendo em vista a necessidade de se obter um ambiente adequado para a sobrevivência do ser humano
e resolver  os problemas que interferem em sua qualidade de vida,  assim como,  garantir  a política do
desenvolvimento  sustentável,  elevou-se  o  Direito  Ambiental  ao  patamar  constitucional.  Este  fato  não
garante,  por si só,  a efetivação da defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
destacando-se, então, a conscientização da sociedade. Utilizando o método bibliográfico e a internet como
fontes de pesquisa, aborda-se esse tema, amplamente reconhecido pelos governos, Universidades e outros
segmentos  sociais,  onde  a  educação  ambiental  encontra-se  em  destaque  crescente.  Nesse  âmbito  é
encontrado o objetivo deste trabalho, o qual deseja realçar a função social de Universidade, na esfera da
pesquisa  científica,  para  com  o  compromisso  público,  constitucionalmente  garantido,  de  educar  e
conscientizar a população para que seja preservado o meio ambiente, abrangendo ainda o aspecto de sua
melhor  utilização,  a  fim  de  se  obter  o  desenvolvimento  sustentável.  Como  resultados,  obtêm-se  um
significativo  aumento  das  discussões  ambientais  no  âmbito  acadêmico  e  a  formação  de  grupos
multidisciplinares voltados para esta discussão na Universidade, os quais provocam reais modificações na
comunidade acadêmica e na sociedade, onde o indivíduo e a coletividade se voltam para a solidariedade
entre os homens, contribuindo para o compromisso social de conservação do meio ambiente.

Palavras chave: pesquisa, Constituição, ambiente, desenvolvimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0813
TÍTULO: INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS TERRENOS DE MARINHA
ALUNO: CLARICE SILVA ALENCAR (053.472.494-98)
ORIENTADOR: BENTO HERCULANO DUARTE NETO (444.518.224-91)
CO-AUTOR: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (067.116.544-55)
CO-AUTOR: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (008.884.014-00)
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (069.342.394-31)

Resumo:

        Apesar de a regra ser a utilização dos bens públicos pela pessoa jurídica de direito público a que
pertencem, esses bens também podem ser utilizados por particulares, desde que seja atendido o interesse
público, que será aferido pela Administração. A ocupação é uma das formas de utilização dos bens imóveis
da União, em especial, dos terrenos de marinha. É ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo,
que pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante e gera obrigação de pagamento anual da
taxa de ocupação. O enfoque desse estudo é a caracterização do instituto conhecido como Inscrição de
Ocupação e a abordagem de todos os seus elementos. A metodologia empregada consiste em um estudo
teórico-descritivo, baseado na doutrina, legislação e jurisprudência. Na verdade, busca-se mostrar que a
inscrição e o pagamento da taxa de ocupação, não importam, em absoluto, no reconhecimento, pela União,
de qualquer direito de propriedade do ocupante sobre o terreno. Assim, mesmo depois de uma ocupação
ter sido cadastrada, o que depende da conveniência e oportunidade verificadas pela Administração, poderá
a União, se precisar do imóvel, promover a sua desocupação sumária, perdendo o ocupante o direito de
permanência.

Palavras chave: Inscrição de Ocupação. Terrenos de Marinha. Administração.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0816
TÍTULO: ANÁLISE DAS NECESSIDADES, DAS CARÊNCIAS, DOS DIREITOS E DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PÚBLICO IDOSO NA SOCIEDADE BRASILEIRA ATUAL
ALUNO: RORN JOSÉ EMANOEL PEREIRA DE MEDEIROS DA NÓBREGA SILVA (071.480.454-10)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)

Resumo:

        Em 2003, depois de tramitar sete anos pelo Congresso Nacional, o Estatuto do Idoso foi sancionado.
Todavia, a falta de respeito, a humilhação, o descaso da Previdência Social, a ausência das "preferências” e
o enfileiramento de idosos nos postos de atendimento e setores de compras de todo o país ainda constitui
uma sórdida realidade social. Tais evidências são lamentáveis para um país que nos próximos quinze a
vinte anos, segundo o IBGE, terá a sexta maior população de idosos do mundo. Nesse contexto, o presente
trabalho tem por escopo fazer uma análise do cenário brasileiro no que diz respeito às necessidades, ao
acesso à justiça, aos direitos fundamentais, às medidas de proteção, à política de atendimento e às carências
do público idoso. Para tanto, fizeram-se necessárias à realização de uma ampla pesquisa bibliográfica sobre
a contribuição participativa do idoso na sociedade,  a coleta de dados estatísticos e documentais e uma
profunda análise da legislação referente ao idoso. Por fim, este trabalho conclui que é preciso modificar o
comportamento  da sociedade perante o  público  de terceira idade tanto  no  âmbito  normativo  como no
âmbito  ético  e  moral,  assim como  alertar  o  governo  brasileiro  quanto  à  futura  massa  de  idosos  e  a
necessidade de planejar uma otimizada política destinada ao bem estar desse grupo etário, uma vez que os
idosos podem contribuir muito com conhecimento e experiências para o desenvolvimento sócio-cultural
brasileiro.

Palavras chave: público idoso; carências e direitos; contribuições

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0817
TÍTULO: GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ZONA COSTEIRA
DE BAÍA FORMOSA - RN
ALUNO: FRANCICELIO MENDONCA DA SILVA (053.311.804-26)
ORIENTADOR: ZULEIDE MARIA CARVALHO LIMA (443.668.254-49)
CO-AUTOR: JOYCE CLARA VIEIRA FERREIRA (061.223.064-36)

Resumo:

        Este trabalho tem como finalidade apresentar um estudo sobre a apropriação inadequada do meio
físico na zona costeira do município de Baía Formosa, localizado no Litoral Sul do estado do Rio Grande
do Norte, que vem sofrendo transformações nos seus ambientes costeiros decorrentes das formas de uso e
ocupação irregular do solo. Neste contexto, pretendeu-se verificar o processo de apropriação do solo, bem
como identificar os impactos ambientais nos sistemas costeiros através da Geomorfologia Ambiental e as
suas  consequências  no  ecossistema local.  Para  a  realização  do  presente  trabalho,  foram utilizados  os
procedimentos metodológicos, tais como: levantamento de materiais bibliográficos referentes a temática
abordada e, posteriormente, a utilização de mapas cartográficos, em seguida, a visitação de campo para o
reconhecimento preliminar com registros de imagens fotográficas na caracterização fisiográfica da área. No
que tange os resultados, constatou-se a expansão e intensificação do espaço urbano, os quais acarretam as
mudanças nos sistemas geomorfológicos da área costeira, trazendo sérios danos ao meio ambiente local,
principalmente nas áreas de dunas e, consequentemente, a impermeabilização do solo, como também a
ocupação das falésias, ocasionando os riscos de deslizamentos e desabamentos, conduzindo os processos
de erosão costeira e o desequilíbrio no seu ambiente natural.

Palavras chave: Apropriação do Solo. Zona Costeira. Impactos Ambientais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0821
TÍTULO: FINACIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS NO RIO GRANDE DO NORTE:
2000-2006.
ALUNO: LAURO CARVALHO DA SILVEIRA (089.350.964-74)
ORIENTADOR: HOMERO DE OLIVEIRA COSTA (088.834.164-49)

Resumo:

        Esta pesquisa teve como objetivo analisar o financiamento das campanhas eleitorais no Rio Grande
do Norte no período de 2000 a 2006, abrangendo eleições para vereadores, deputados estaduais, deputados
federais, senadores e governador. A fonte da pesquisa foram os dados, obtidos junto ao Tribunal Regional
Eleitoral. Constatamos como há diferenças no financiamento (ex. para vereador, a maior parte dos recursos
são de pessoas físicas, enquanto nas eleições para deputados federais, senadores, prefeito e governador, a
maior  parte  dos  recursos  é  de  pessoas  jurídicas,  havendo  diferenças  entre  eles:  por  exemplo,  as
empreiteiras,  em  geral,  financiam  mais  prefeitos  e  governadores,  bancos  privados,  senadores  e
governadores etc). Como o sistema eleitoral em vigor no país é o de listas abertas, cada candidato faz sua
própria  campanha e  assim há  muitas  disparidades,  nem sempre percebida pelo  eleitor.  Enquanto  um
candidato, tem como receita R$ 733.000,00 para sua campanha (como ocorreu na eleição para deputado
federal de um candidato do PMDB em 2006, por exemplo, outros não conseguem arrecadar R$ 5.000,00,
para ficarmos no caso do exemplo na mesma eleição e no mesmo partido), revelando como o processo
eleitoral é muito desigual. Em geral, são eleitos os que conseguem mais recursos. Ao mesmo tempo cremos
que isso  incide sobre a representação política.  Afinal,  a quem representa os representantes? Ao eleitor
comum ou aos que financiaram suas campanhas eleitorais?

Palavras chave: financiamento-eleições-partidos politicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0822
TÍTULO: PROJETO: COMBATE À VIOLÊNCIA ESCOLAR.
ALUNO: IZABELLE EMANUELE SANTOS MEDEIROS (073.813.324-85)
ORIENTADOR: MARVIO FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS (074.820.604-30)

Resumo:

        A UFRN tem como  um de seus  princípios,  “a indissociabilidade entre  o  ensino,  a  pesquisa  e  a
extensão” (Estatuto  da UFRN, art.3°,  inciso  VI).  E,  o  Projeto  Trilhas Potiguares,  é uma das melhores
formas  de  colocar  esse  princípio  em  prática,  no  qual  os  estudantes  utilizando-se  de  conhecimentos
adquiridos em sala de aula e por meio de pesquisas, são levados a atuar na realidade. Dentro dessa visão,
esse trabalho apresentará o Projeto de Combate à Violência Escolar, desenvolvido no município de Olho
D’água do  Borges,  no  período  de 05/07 a 12/07/2009,  realizado  dentro  do  Projeto  Trilhas  Potiguares.
Utilizou-se  pesquisas  bibliográficas  como  instrumentos  de  coleta  de  dados.  Objetivou-se:  1)  Prevenir
situações de violência que exponham os jovens a riscos à saúde e a vida dentro e fora do espaço escolar,
bem como construir, em conjunto, um sentimento de pertencimento a este, focando no respeito àqueles
que trabalham nele; 2)  Discutir  entre os  jovens o  que se entende pelo  tema violência; 3)  Trabalhar  o
conceito  de drogas; 4)  Realizar  uma atuação  voltada para a construção  de estratégias de superação  da
violência escolar e de uma escola cidadã, utilizando-se do ECA(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Buscou-se também, nesse trabalho, contemplar às solicitações que o município havia feito em formas de
demandas. Percebeu-se, no caso específico do município de Olho D’água do Borges, uma carência por
parte da população jovem, de projetos que envolvessem temas como: esporte, lazer e cultura.

Palavras chave: Trilhas Potiguares, Violência, Drogas, ECA, Respeito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0827
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL DIÁRIO DE NATAL
ALUNO: SAMARA KATIANE ROLIM DE OLIVEIRA (071.654.504-75)
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (294.062.504-20)

Resumo:

        Apresenta-se resultados da pesquisa Cartografia do Fotojornalismo Potiguar, com o plano de trabalho
O fotojornalismo no jornal o Diário de Natal, durante o período de abril a julho de 2009, em continuidade
da coleta de dados iniciada em 2008. A pesquisa teve como finalidade investigar o fotojornalismo no jornal
o Diário de Natal, sendo desenvolvida por meio da Cartografia Simbólica, tendo como técnica a entrevista
concedida por fotojornalistas, nas quais eles discorriam sobre suas atividades desempenhadas na época em
que  trabalharam  no  jornal.  Investigamos  a  presença  de  créditos  nas  fotografias  e  seus  formatos,
examinamos a publicação de fotos (publicitárias ou não) e iniciamos a digitalização do acervo dos jornais
impressos. Alguns resultados apontam que as primeiras fotografias não eram impressas no jornal, que não
possuía a tecnologia de montagem e impressão, o  que fazia com que a fotografia fosse preparada por
terceiros, chegando pronta para a impressão no jornal. Vimos que no início da atividade fotográfica no
Diário de Natal, as fotos publicadas não vinham acompanhadas do crédito do autor como identificação da
autoria do trabalho fotográfico. Mapeamos os seguintes fotojornalistas que trabalharam no Diário de Natal
em sua fase inicial: Heracles Dantas, João Maria Alves, Moraes Neto, Agemiro Lima, além de Ana Maria
Cocentino, que pode ter sido uma das primeiras fotojornalistas mulher da capital do Rio Grande do Norte.

Palavras chave: Fotojornalismo, Diário de Natal, Cartografia, Fotocartografia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0830
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: O DEVER DE INDENIZAR FACE À PRÁTICA
DE ATOS JURISDICIONAIS DANOSOS
ALUNO: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (008.884.014-00)
ORIENTADOR: JOSE MIQUEIAS ANTAS DE GOUVEIA (025.619.804-72)
CO-AUTOR: CLARICE SILVA ALENCAR (053.472.494-98)
CO-AUTOR: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (067.116.544-55)
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (069.342.394-31)

Resumo:

        Diante do surgimento do Estado Democrático de Direito e da positivação nos textos das modernas
constituições do princípio da responsabilidade objetiva do Estado, constata-se que tal princípio deve ser
encarado unitariamente, devendo incidir de forma abrangente sobre toda e qualquer atividade lesiva estatal.
Entretanto,  ainda  persistem  setores  jurisprudenciais  e  doutrinários  conservadores  que  resistem  a  esta
responsabilização estatal pela função jurisdicional. É com base nisso que o presente trabalho foi elaborado,
tendo por escopo a realização de um estudo acerca da responsabilidade civil do Estado, especificamente
por  atos  jurisdicionais.  Nesse  sentido,  é  dado  um enfoque à  grande divergência  que paira  acerca  da
matéria,  mediante  um  estudo  teórico-descritivo,  de  cunho  bibliográfico,  compreendendo  a  análise  da
legislação, doutrina e jurisprudência, com as devidas e pertinentes refutações dos argumentos levantados
com o fim amparar esta irresponsabilidade. Até porque, constitui um verdadeiro paradoxo a resistência em
se admitir  a responsabilização do Estado em função da prática de atividades jurisdicionais que possam
causar danos a terceiros, uma vez que a missão destas atividades é justamente a aplicação da justiça ao caso
concreto, dando a cada cidadão o que é seu de direito.

Palavras chave: Responsabilidade Civil do Estado. Atos jurisdicionais. Divergência.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0831
TÍTULO: A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ATRAVÉS DA
CONSCIENTIZAÇÃO POPULAR.
ALUNO: NASTIA VASSILI NUNES (524.710.712-87)
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00)
CO-AUTOR: MARCOS JOSE DE BRITO SOUTO (073.755.784-27)

Resumo:

        No período de dezembro de 2007 a janeiro de 2008, através do Projeto Lições de Cidadania, foram
realizados nos assentamentos rurais “Eldorado dos Carajás” e “Quilombo dos Palmares”, localizados no
município  de Macaíba/RN,  intervenções junto  à comunidade a fim de estimular  a discussão  de temas
relacionados à efetivação do Direito à Saúde, bem como informar a população a respeito dos direitos que
estes como cidadãos possuem frente à atuação estatal pelo Sistema Único de Saúde - SUS . As palestras
eram elaboradas  com base  em um estudo  de  doutrinas  sobre  o  Direito  Fundamental  à  Saúde  e  nas
experiências  reais  vivenciadas  pelos  próprios  assentados.  Dos  debates  ocorridos  conclui-se  que  a
população tinha consciência de que a saúde lhe era direito constitucionalmente assegurado, no entanto,
também sabiam que na prática há muitas falhas na atuação do Estado para instituir políticas eficazes de
promoção à saúde. Deste modo, as discussões levaram a comunidade a perceber que a participação desta
na escolha de seus governantes é essencial para se atingir a cidadania plena.

Palavras chave: Direito Fundamental à Saúde. Cidadania. Participação Popular

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0832
TÍTULO: O ARRANJO ESPACIAL DO BAIRRO DO ALECRIM A PARTIR DO CIRCUITO INFERIOR
ALUNO: MARYSOL DANTAS DE MEDEIROS (080.412.044-73)
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO (785.292.714-91)

Resumo:

        Os processos de urbanização ocorridos nas cidades nordestinas se deram, em sua maioria, de forma
desorganizada e com a presença de vários problemas sociais. Assim, boa parte da população que ficou
marginalizada, passou a procurar novas formas de sobrevivência como a pequena produção familiar e a
comercialização de produtos de pouco valor comercial e de baixo capital investido. Isso não foi diferente
com a capital potiguar, cabendo o bairro do Alecrim esse papel de servir como local dessa atividade, onde
é notória uma diversificação no arranjo espacial no tocante a organização dos elementos que compõe o
setor terciário desse bairro. Dessa forma, a seguinte pesquisa tem como objetivo averiguar a organização
espacial do Bairro do Alecrim na cidade de Natal a partir do Circuito Inferior da economia urbana levando
em consideração como se arranjam os diferentes tipos de serviços e produtos ali encontrados. Sendo usado
como metodologia,  além da obtenção  de referencial teórico-metodológico,  visita a área e aplicação  de
entrevistas para procurar traçar um perfil de quem vive desse circuito da economia.

Palavras chave: Circuito inferior, bairro Alecrim, setor terciário

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0833
TÍTULO: HISTÓRIA DA ARTE DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA
ARTÍSTICA POTIGUAR
ALUNO: MARJORIE SIMOES DOS SANTOS (048.627.264-88)
ORIENTADOR: VICENTE VITORIANO MARQUES CARVALHO (108.392.834-15)

Resumo:

        A “inexistência” de uma História da Arte do Rio Grande do Norte demanda urgente construção deste
estudo, a começar pelo levantamento e organização de fontes documentais disponíveis sobre a mesma.
Para tanto,  apresentarei em formato  de banner  um catálogo  em tabela,  o  qual apresenta os  primeiros
resultados desta organização partindo dos periódicos impressos (jornais) datados entre os anos de 1998 –
2009, que circulam no estado.

Palavras chave: História, Arte, Rio Grande do Norte, Catálogo, Periódicos impressos

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0834
TÍTULO: APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA A UMA EMPRESA
DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAL VIRGEM
ALUNO: VINICIUS SALLES SANTOS (043.434.264-59)
ORIENTADOR: CLAYTON LEVY LIMA DE MELO (031.778.994-52)
CO-AUTOR: NERIVANIA VICENTE DA SILVA (059.583.904-57)
CO-AUTOR: SAYONARA FERNANDES DA COSTA (065.704.624-82)

Resumo:

        Antigamente não  era dada a devida importância a formação  do  preço  de venda nas  tomadas  de
decisão  como  nos  dias  atuais.  Nesse sentido,  percebe-se a  necessidade de avaliar  alguns  métodos  de
formação de preço de venda nas empresas a fim de que sejam obtidas vantagens competitivas. O objetivo
geral da pesquisa é analisar diferentes formas de determinar o preço de venda para as tomadas de decisões
gerenciais  da  empresa,  tendo  como  objetivos  específicos:  demonstrar  a  formação  do  preço  de  venda
através dos métodos Markup, Custeio Variável, Custeio Meta e Custo Operacional, e aplicar os métodos
citados  à  empresa  em  foco  com  o  intuito  de  perceber  as  diferenças  nos  resultados  operacionais.  A
metodologia utilizada é baseada em pesquisa bibliográfica e estudo de caso desenvolvido em uma empresa
de industrialização e comercialização de cal virgem localizada no Rio Grande do Norte. Constatou-se que o
Markup seria o método de formação de preço mais indicado, pois retrata mais apropriadamente os dados,
levando em consideração os custos e despesas variáveis da empresa.

Palavras chave: Formação do preço de venda; Markup; Custeio variável; Custeio meta.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0837
TÍTULO: AMOR E MELANCOLIA EM MARTIM BUBER.
ALUNO: HELISSA MARCAL DE MACEDO (059.169.534-02)
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68)

Resumo:

        As palavras de Buber  (1878/1965)  estalaram som aos meus ouvidos e meu olhar  seguiu  além da
estagnação. Com as barreiras do “achismo” rompidas logo se pode ouvir, ainda que em sussurros rebeldes
uma voz presente.  A força do  trajeto  de Buber,  esse de contemplação  e aprofundamento  bíblico,  me
encorajou a permanece firme ao estudo religioso da filosofia. Antes antiquados para um era técnica agora
me parece um chamado urgente do que há de vivo na terra, o presente. No livro de Buber, EU e TU (Ich
und Du), a filosofia da relação foi como faísca na escuridão. O Amor nunca me pareceu um sentimento
alheio e de profunda dedicação, o que me distanciava do conceito tão arraigado do amor eterno. Peregrina
solitária no meio de amores loucos e eternamente apaixonados. Herdeira das palavras de Martim o alívio
me  veio  em  uma  de  suas  citações:  “Os  sentimentos,  nós  os  possuímos,  o  amor  acontece.”  Em  paz
contemplei em Buber as maneiras nas quais podemos nos relacionar com o mundo e com Deus. O “Eu” se
mostrou em oscilação constantemente entre os estados de amor e de melancolia. O homem torna se de
natureza dual. Proferindo de duas maneiras o que Martim Buber nomeia por palavra - principio: EU e Isso,
que corresponde ao mundo da experiência, como o que sentimos, pensamos ou até mesmo representamos.
Eu  e  Tu,  é  o  momento  no  qual  permanece  apenas  a  relação.  Não  há  nada  por  objeto.  Podemos
momentaneamente viver apenas a relação, o “já” da existência. E o sentido em via único segue a presença.

Palavras chave: Relação, dualidade, amor, melancolia, retorno.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0838
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE RISCOS EM TRABALHADORES DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
ALUNO: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (068.860.164-23)
ORIENTADOR: DENISE PEREIRA DO REGO (503.342.984-15)

Resumo:

        Os riscos no trabalho estão diretamente relacionados às condições de trabalho na qual os indivíduos
estão expostos. Os fatores de risco dizem respeito às circunstâncias que facilitam a ocorrência destes riscos.
O risco é um conceito socialmente definido e seu significado responde a ação de sujeitos que disputam
seus interesses. Considerando que os laboratórios de análises clínicas do mesmo modo como em outros
contextos relacionados prestação de assistência ou serviços em saúde, é considerado como um ambiente de
risco.  O  presente  projeto  tem  como  objetivo  geral  identificar  as  percepções  dos  trabalhadores  do
laboratório do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL acerca dos riscos em seu ambiente de trabalho.
A fim de elucidar quais deles são mais freqüentes e que comportamentos seguros e inseguros é possível
verificar, além de contribuir para o aumento da literatura do tema riscos no trabalho. Trata-se de um estudo
exploratório de análise de dados quantitativa e qualitativa, que se dividirá em duas etapas. Na primeira
serão feitas observações, entrevistas abertas e análise documental na segunda etapa haverá a realização da
aplicação  de  um  questionário  do  sobre  condições  de  trabalho  e  entrevistas  semi-estruturadas.  O
levantamento e análise dos dados está prevista para o próximo semestre.

Palavras chave: Riscos; laboratórios; segurança no trabalho; saúde do trabalhador

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0847
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DE ALFABETIZAR LETRANDO: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES.
ALUNO: CRISTIANE DE MACEDO E SILVA (029.538.914-12)
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (838.449.294-87)

Resumo:

        O conceito de alfabetização vem sendo ressignificado ao longo dos tempos (SOARES, 2003). Essa
ressignificação  não tem ocorrido  de forma linear,  nem descontextualizada da realidade sócio-histórico-
cultural, de cada época. Com os estudos da Psicogênese da Língua Escrita, os professores alfabetizadores
têm sido motivados a compreenderem como aprendem os que aprendem e o que pensam sobre a escrita
aqueles que ainda não sabem escrever. Nesse contexto, a didática da alfabetização tem dado novo rumo à
prática pedagógica do professor alfabetizador, uma vez que explica de que forma o aluno se apropria do
sistema alfabético de escrita. Somados às descobertas psicogenéticas, os estudos e práticas de alfabetização
na perspectiva do letramento têm tornado as práticas pedagógicas muito mais significativas. Realizamos
este trabalho que objetiva investigar concepções de professores da escola pública, acerca da importância de
se alfabetizar  na perspectiva do  letramento,  uma vez que essa prática traz melhorias  na qualidade do
ensino-aprendizagem.  Tomamos  como  referência  os  estudos  de  Ferreiro  e  Teberosky (1985),  Soares
(2003), dentre outros. O trabalho se inscreve na abordagem qualitativa da pesquisa educacional. Para a
recolha  dos  dados,  utilizamos  a  entrevista  semi-estruturada  e  a  pesquisa  bibliográfica.  Os  dados  são
preliminares,  mas  apontam  para  um  maior  aprofundamento  na  pesquisa,  posto  que  alfabetizar,  na
perspectiva do letramento, tem ensejado o sucesso dos alunos da escola pública.

Palavras chave: Alfabetização; Letramento; Escola Pública.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0849
TÍTULO: PRINCÍPIO DA PADRONIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO BRASILEIRO
ALUNO: ANA CARLA DIAS FERREIRA (013.505.454-06)
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53)

Resumo:

        A licitação, instituto que ocupa lugar de destaque no Direito Administrativo brasileiro é guiado, além
dos princípios constitucionais, pelos princípios aludidos da Lei 8.666/93. Nesse sentido, entre os princípios
correlatos aos expressamente ditos na norma, pode-se destacar o Princípio da Padronização, o qual busca
otimizar a atividade administrativa na medida em que se economiza em vários aspectos conforme serão
aduzidos  no  presente  trabalho.  Com o  escopo  de atingir  a  moralidade e  a  eficiência  administrativa  é
interessante estudar tal princípio, para que se fique sabendo em que ocasiões deverá ser usado sem burlar
outros princípios tão caros ao direito administrativo como a igualdade e o próprio princípio da licitação.

Palavras chave: padronização - princípio - licitação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0850
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE OS IMPACTOS NO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NACIONAL EM FACE DAS RECEITAS FISCAIS ORIUNDAS
DAS NOVAS FRONTEIRAS PETROLÍFERAS
ALUNO: JAIR CABRAL DE ALBUQUERQUE (069.156.484-10)
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68)

Resumo:

        O trabalho tem como objetivo abordar o tratamento jurídico necessário para a gestão dos recursos
fiscais provenientes da indústria petrolífera, considerando as perspectivas do Brasil se tornar exportador de
petróleo a partir da exploração das jazidas encontradas na área denominada pré-sal. A partir desse novo
cenário,  especialistas afirmam que as reservas brasileiras passariam de 14 para 84 bilhões de barris de
petróleo, números equivalentes às reservas venezuelanas. Caso as estimativas se concretizem, decorrerá um
aumento significativo de receitas fiscais para os cofres públicos. Nessas circunstâncias, o caso brasileiro se
assemelha ao de outros Estados onde se observou grandes distorções em suas economias em razão da
abundância de recursos  naturais  explorados em seus territórios.  De maneira semelhante,  a  exorbitante
entrada de petrodólares  no  País  poderá acarretar  efeitos  negativos para o  cenário  econômico  nacional
como, por exemplo, a acentuada apreciação cambial e o sucateamento da indústria interna. Em face desses
impactos, o trabalho propõe uma discussão aprofundada acerca da adequada alocação das mencionadas
receitas, valendo-se das normas de direito financeiro enquanto instrumento para consecução dos objetivos
constitucionais. Preliminarmente, aponta-se a solução concedida por estudiosos do tema como a criação de
um fundo soberano de riqueza a ser remetida maior parte dessas receitas.

Palavras chave: Pré-sal. Receitas Públicas. Doença Holandesa. Fundo Soberano.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0853
TÍTULO: CURRAIS NOVOS, BUENOS AIRES: A RELAÇÃO INTERIOR-METRÓPOLE EM
SITUAÇÃO DE ENSINO/APRENDIZAGEM
ALUNO: DIEGO MARTIN BRAVO (014.171.474-31)
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06)

Resumo:

        O  objetivo  deste  trabalho  é  relatar  a  experiência  como  ministrante  de  um  curso  de  extensão
universitária  denominado  “Conversação  e  estudo  da Língua Espanhola”  realizado  no  CERES-Campus
Currais Novos no segundo semestre de 2007. Definimos como foco principal alguns aspectos envolvidos
nessa  prática,  destacando  a  relação  da  Língua  Materna  (Português)  na  aprendizagem  de  uma Língua
Estrangeira (Espanhol). Além disso, enfocamos, também, a relação da LM do ministrante (Espanhol) com
o uso do Português como segunda língua no exercício da docência. Como num tecido os aspectos culturais
dos  alunos  e  do  ministrante  perpassaram  o  social  no  âmbito  do  curso  desenvolvido,  sustentando-o,
constituindo-o, mostrando aspectos étnico-identitários e traços da relação interior-metrópole na produção
de discursos. Em suma, percebemos nessa prática interferências, interseções e outras especificidades que
emergiram na prática da sala de aula, permitindo refletir acerca de possibilidades futuras de trabalho.

Palavras chave: Língua Materna, Língua Estrangeira, interior-metrópole,

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0854
TÍTULO: TURISMO E ESPAÇO REORGANIZADO NA TERRA DE SANT’ANA
ALUNO: MARLUCE SILVINO (068.781.884-23)
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20)
CO-AUTOR: ALDENIZY MÁRCIA SILVA LOPES (082.033.814-13)
CO-AUTOR: GERLÂNIA KELYS DE SOUZA (066.590.384-77)

Resumo:

        Desde o principio da humanidade, o homem sente a necessidade de utilizar o espaço, essa utilização é
feita através do  consumo,  sendo  antes justificado pela busca por  sobrevivência,  extraindo  da natureza
apenas o necessário. Os tempos mudaram e hoje a necessidade de consumo é outra, chegando aos muros
do espaço. Esse processo de utilização espacial pode ser visto sob a ótica do turismo, já que, o mesmo é
uma atividade que se baseia no consumo do espaço geográfico. Sendo assim, a pesquisa realizada tende a
analisar  as diferentes formas que o  homem encontra para se apropriar  do  espaço  através do  turismo.
Alguns lugares são reorganizados como é o caso da Ilha de Sant’Ana em Caicó/RN, que teve sua forma
física remodelada tornando-se um Complexo turístico para atender aos interesses desse setor. Porém, esses
espaços que passam por mudanças foram previamente selecionados, uma vez que, a atividade do turismo
se interessa por lugares que apresentem um determinado potencial turístico. Então precisamos identificar
quais  os  fatores  que tornam um espaço  sugestivo  para o  turismo,  pois,  nem todos possuem atrativos
naturais.  Seguindo esse raciocínio almejamos revelar  se o  valor histórico  e a representatividade seriam
motivos suficientes para que o turismo se entusiasme com os espaços, tendo em vista, acreditarmos ser
esses fatores que influenciaram os olhares do turismo para a cidade de Caicó, terra de Sant’Ana.

Palavras chave: Turismo, espaço e Ilha de Sant'Ana

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0856
TÍTULO: PLOTINO: ESTÉTICA DA ASCENSÃO
ALUNO: MARCELLO HENRIQUE MEDEIROS DE PAIVA (058.604.034-02)
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68)

Resumo:

        O presente trabalho tem como intento apresentar o pensamento neoplatônico de Plotino (203/ 204 d.C
- 270) acerca da estética, o qual esta fundada na sua obra, as Enéadas, na primeira Enéada (I 6 (1) Sobre a
Beleza) e na quinta (V 8 (31) A Beleza Inteligível). Uma estética que se encontra além da concepção do
cânone tradicional do pensamento grego em especial Platão e Aristóteles. A estética em Plotino tem um
sentido  substancialmente  metafísico,  o  que  concede  a  originalidade  do  seu  pensamento  na  estética,
transcendendo as categorias, não tomando o mundo sensível como modelo. Dando a Beleza à função de
retorno  ao Uno/Bem, a partir  da contemplação  da beleza sensível através da Alma,  que se eleva até a
Inteligência, e esta, contemplando o Uno/Bem, se simplifica com Ele: princípio e fundamento da filosofia
de Plotino.

Palavras chave: Plotino; Estética; Contemplação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0858
TÍTULO: O QUE LEEM E ESCREVEM ACADÊMICOS E EGRESSOS DE LETRAS EM DIFERENTES
DOMÍNIOS DISCURSIVOS
ALUNO: JACIONEIDE DAS VIRGENS SILVA (046.604.974-96)
ORIENTADOR: ANA MARIA DE OLIVEIRA PAZ (423.776.504-06)
CO-AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA (080.951.154-10)

Resumo:

        O presente trabalho tem como propósito focalizar o que leem e escrevem graduandos e egressos de
Letras  em  diferentes  domínios  discursivos  com  vistas  a  contribuir  para  a  geração  de  diagnóstico  e
discussões sobre a questão. Metodologicamente, a perspectiva de pesquisa adotada assume características
das  investigações  de  natureza  qualitativa.  O  corpus  da  pesquisa  compreende  100 entrevistas  escritas
constituídas por questões que pressupõem respostas abertas. As informações obtidas serão analisadas à luz
dos estudos do letramento como prática social.  Nesse sentido, tomamos como embasamento teórico os
construtos  propostos  por  Kleiman  (1995; 2002; 2005),  Street  (1984; 1995),  Barton  (1994),  Barton  e
Hamilton (1998), Barton, Hamilton e Ivanic (2000), Marcuschi (1991; 2008) Mortatti, (2004), dentre outros.
A discussão dos dados sinaliza a ocorrência de variações quanto à recorrência de práticas de leitura e de
escrita  desenvolvidas  pelos  participantes  nas  várias  esferas  sociais.  Assim,  entre  os  graduandos,
observamos o predomínio daquelas que são próprias do âmbito da formação inicial, ao passo que entre os
egressos verificamos a preponderância das práticas específicas de letramento da esfera do trabalho. Diante
disso, podemos concluir que os índices de prevalência dessas práticas se consolidam nas áreas em que os
sujeitos atuam mais efetivamente ou em segmentos que, no momento, requerem deles maior concentração
de esforços.

Palavras chave: Leitura e escrita. Graduandos e egressos. Letras.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0860
TÍTULO: O PAPEL DO ACNUR NA PROTEÇÃO DOS APÁTRIDAS E SEU REFLEXO NO
PANORAMA JURÍDICO BRASILEIRO: O CASO PRÁTICO DE ANDRIMANA BUYOYA
HABIZIMANA VERSUS BRASIL
ALUNO: PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES (072.635.484-88)
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00)
CO-AUTOR: ANA LUIZA CERQUEIRA LOPES (061.422.754-20)

Resumo:

        O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), com sede na Suíça, foi criado
em 1950 pela Assembléia Geral das Nações Unidas (AGNU) com objetivo de proteger aqueles que gozam
do status de refugiados ou que estão em situação semelhante, tendo a função de sanar os problemas que os
rodeiam,  procurando  soluções  políticas  e  jurídicas  de  caráter  duradouro.  Das  muitas  atividades  que
compreendem a esfera de atuação  e competência do  Alto  Comissariado,  uma delas  é o  trabalho  pela
redução e prevenção  da apatridia bem como arquitetar  instrumentos de proteção dos apátridas.  Muitas
podem  ser  as  causas  do  surgimento  da  apatridia,  como  a  discriminação  ou  privação  arbitrária  da
nacionalidade, conflitos legais, perda automática da nacionalidade, situação jurídica referente à sucessão de
Estados,  enfim.  Faz-se necessário,  então,  estudar  as possibilidades que dão vazão à apatridia para que
soluções  sejam postas  em prática.  Para  isso,  há  a  análise  dos  documentos  internacionais  e  nacionais
pertinentes à matéria.  Como resultado,  houve a aplicação  desse estudo  no  caso  prático  de Andrimana
Buyoya Habizimana versus Brasil, a 1ª ação de apatridia do Estado brasileiro e o 1º caso da América Latina.

Palavras chave: ACNUR. Apatridia. Direito Internacional.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0861
TÍTULO: RESGATE HISTÓRICO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO SERVIÇO SOCIAL NO
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1975-1994
ALUNO: MAVILAINE FERREIRA FRANCO (079.476.834-25)
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (307.164.894-49)

Resumo:

        Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa “Um resgate histórico, teórico-metodológico
do Serviço Social em Natal/RN”, cujo objetivo é realizar um levantamento do material existente no Setor
de Documentação do Departamento de Serviço Social – DESSO – da Universidade Federal do Rio Grande
do  Norte  –  UFRN,  pertinente  à  história  do  Serviço  Social  no  RN.  Através  do  material  supracitado
pretende-se reconstituir  a história relativa ao período 1975-1994, considerando alguns eixos: o contexto
social político  e cultural de cada momento  estudado; o(s)  projetos pedagógico(s)/currículo(s)  do  curso
vigente(s) na época em questão; a constituição do corpo docente e contribuições de professores do DESSO
para a organização da profissão. Foram transcritas 7 entrevistas semi-estruturadas e, estamos no momento
de análise,  sistematizações,  categorização e organização dos dados coletados. Nas entrevistas realizadas,
acerca deste período (1975-1994), percebe-se a participação dos (as) docentes e discentes na reconstrução
do movimento estudantil,  destruído pela ditadura e reconstruído no Brasil,  a partir  da década de 1980.
Percebe-se também o papel crescente destes, na construção do Serviço Social, através das suas entidades
representativas  (ABEPSS,  CFESS/CRESS  E  CA/ENESSO).  Assim,  os  dados  analisados  mostram  a
participação de docentes e discentes na transformação pela qual passou o Serviço Social a partir dos anos
1980 e na transformação histórica do país nos últimos decênios.

Palavras chave: Departamento de Serviço Social. História. Teoria. Metodologia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0868
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES GIRASSOL: PRÁTICAS SOCIAIS DE UM PROCESSO
PEDAGÓGICO
ALUNO: ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA (915.832.844-00)
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59)
CO-AUTOR: AMILKA DAYANE DIAS MELO (067.784.744-08)
CO-AUTOR: FRANCISCO DELLEHON COSTA DE SOUZA (064.465.594-10)
CO-AUTOR: LUANA SOBRAL HILARIO (075.011.434-71)

Resumo:

        No Assentamento Modelo II, em João Câmara/RN, há um grupo de mulheres que se organizaram e
conseguiram formar a Associação de Mulheres Girassol, na qual se desenvolveram projetos educacionais,
culturais e produtivos que beneficiam em grande medida a comunidade, principalmente nos aspectos de
reorganização da vida coletiva, trazendo também, a possibilidade de sonhar com um futuro melhor para os
jovens e as crianças do assentamento. Objetivamos estudar os processos pedagógicos que resultaram nos
saberes construídos pelas Mulheres Girassol.  Buscamos,  portanto,  as narrativas das experiências dessas
mulheres acerca das relações de poder  e gênero que permearam os processos de ocupação da terra,  o
trabalho na lavoura, em suas casas e, sobretudo, na Associação, dimensionando assim, no âmbito vivencial
os dilemas e os conflitos que permeiam estas narrativas. O desenvolvimento do presente estudo partiu e
terá seguimento em consultas de fontes bibliográficas relacionadas à temática e do conhecimento empírico
resultante das visitas realizadas, entrevistas informais, como também da experiência de monitoria no Curso
Pedagogia da Terra e participação no grupo de pesquisa Dialogicidade, Educação de Jovens e Adultos e
Práticas  Culturais.  A pesquisa  encontra-se  em  fase  inicial,  serão  realizadas  ainda,  novas  entrevistas,
observação  de  atividades  como  reuniões  das  Associações  (dos  homens  e  das  mulheres),  conversas
informais e participação em possíveis atividades culturais.

Palavras chave: Associação de Mulheres; Construção de Saberes; Relações de Gênero

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0870
TÍTULO: A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO EXPRESSAMENTE
REQUERIDO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS EM AÇÕES PROPOSTAS SEM A INTERVENÇÃO
DE UM ADVOGADO HABILITADO.
ALUNO: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (065.782.524-79)
ORIENTADOR: RICARDO TINOCO DE GOES (466.365.284-00)

Resumo:

        Há,  no Direito  Processual Civil,  um preceito  que institui que ao magistrado não cabe julgar além
daquilo que fora pleiteado em uma demanda. É a impossibilidade de julgamento "extra petita". Percebe-se
que há algumas situações em que outros princípios e institutos devem imperar sobre este acima referido,
havendo  sua  mitigação:  como  objeto  deste  trabalho,  em  sede  de  Juizados  Especiais.  Sabe-se  que  os
Juizados são informados por princípios, como, oralidade, simplicidade, com vistas à celeridade, buscando
garantir um real acesso à Justiça, não somente no sentido de possibilidade de chegar até o Judiciário, mas a
necessidade de alcançar o que se diz de julgamento adequado. Há casos, nos referidos Juizados, em que os
cidadãos têm suas querelas e anseios narrados, reduzidos a termo por um servidor do setor de ajuizamento
dos Juizados, dispensando a figura do advogado. Mas por vezes, ocorre de o servidor não ser tão bem
preparado ou o cidadão não se expressar devidamente a ponto de restar claro no pedido que provimento
jurisdicional é objetivado. Daí vem o questionamento: concedendo o referido direito, estaria o magistrado
realizando um julgamento "extra petita"? Através de uma análise jurisprudencial e bibliográfica, busca-se
fazer uma ponderação acerca dos princípios envolvidos, com vistas a manter a integridade dos institutos do
processo civil, sem perder de foco a garantia da Justiça e a segurança jurídica.

Palavras chave: Julgamento "Extra Petita". Juizados Especiais. Possibilidade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0875
TÍTULO: ICMS SOBRE A EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO
ALUNO: FELIPE ARAUJO CASTRO (064.223.624-04)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87)
CO-AUTOR: FERNANDO HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO SILVA (059.602.144-58)

Resumo:

        A Constituição Federal prevê o “imposto sobre circulação de mercadorias”, denominado ICMS, que é
regulamentado pelos Estados. No entanto, a Carta Magna não definiu com clareza o conteúdo dos termos
“operação”, “circulação” e “mercadoria”. Cabe ao interprete analisar a extensão dos vocábulos ao apreciar
se determinado fato incide ou não sobre a hipótese de incidência do ICMS e, portanto, se deve ou não ser
tributado. Após a Emenda Constitucional 9/95, que flexibilizou o monopólio da União sobre as atividades
da indústria do petróleo e a posterior Lei 9478/97, que instituiu a Agência Nacional de Petróleo e definiu o
regime de concessão para essas atividades, o Estado do Rio de Janeiro, entendendo que no momento em
que o petróleo passa pelos medidores, deixando de ser patrimônio da União e tornando-se mercadoria a
disposição do concessionário, há circulação de mercadoria e, portanto, incide o ICMS. Assim, o Estado
fluminense  editou  a  Lei  4117/2003,  fazendo  incidir  o  imposto  sobre  essa  primeira  circulação  do
hidrocarboneto. No entanto, a aplicação do tributo a exploração de hidrocarbonetos não é pacífica, sendo
alvo de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria Geral da União. O presente
trabalho tem como objetivo analisar os argumentos suscitados contra e a favor da tributação, para tanto foi
feita pesquisa bibliográfica dentro do Direito Tributário, bem como uma análise de casos já decididos nos
Tribunais.

Palavras chave: ICMS; Exploração de Petróleo; Hipótese de Incidência

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0877
TÍTULO: PAPO CABEÇA: "MEIO AMBIENTE E CIDADANIA NO IMAGINÁRIO DO JOVEM
POTIGUAR"
ALUNO: PRISCYLLA MIRANDA CARDOSO (069.084.264-32)
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO (136.794.654-91)

Resumo:

        O projeto de pesquisa “Papo Cabeça -  Educação e Cidadania no Imaginário  do Jovem Potiguar”,
inserido na linha de pesquisa “Processos Socioculturais e de Significação”, da Base de Pesquisa GEMINI –
Grupo de Estudos da Mídia, do Departamento de Comunicação Social (UFRN), completa, em 2009, dois
anos de desenvolvimento e tem investigado ao longo desse período a relação existente entre os meios de
comunicação e os estudantes da rede pública e particular do ensino médio da cidade de Natal / Rio Grande
do Norte. Com o objetivo de pensarmos e refletirmos em relação à importância que a educação tem neste
momento  com/para  os  jovens  e  de  que  maneira  esses  jovens  podem  contribuir  para  as  mudanças
significativas  que desejamos  alcançar  em nossa sociedade,  torna-se  imprescindível  falar  da  e  sobre  a
juventude e suas interações com as redes biosociais: fenômeno atual e presente no cotidiano desses grupos
aqui identificado no perfil da questão cultural e histórica. A juventude é resultante de uma vivência em
determinados períodos históricos e sociais, que traz os dados da cultura onde ela é estabelecida e o tempo
pela qual ela é concebida. Neste caso, não falamos de uma juventude qualquer, mas a juventude brasileira,
e mais especificamente da juventude de Natal, local de nossa pesquisa.

Palavras chave: juventude, redebiosocias, educação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0883
TÍTULO: “MEMÓRIA, MINHA COMUNIDADE”: AS FONTES ORAIS NO PROCESSO DE RESGATE
DA MEMÓRIA NAS COMUNIDADES URBANAS.
ALUNO: THIAGO GLADYS DOS SANTOS (024.682.525-19)
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA (565.570.944-91)

Resumo:

        O trabalho tem como objetivo analisar a utilização da história oral na construção da história local,
discutindo  as  novas  possibilidades  de  pesquisa  em história  local  e  compreendendo  a  importância  da
utilização de entrevistas como fontes históricas. O estudo foi realizado a partir das experiências realizadas
no conjunto Cidade Satélite em Natal-RN, através do Projeto “Memória, Minha Comunidade” da prefeitura
municipal,  que visa resgatar  a memória das comunidades a partir  do  relato  de seus moradores.  Dessa
maneira o uso da história oral é enriquecedor na construção da história local apresentando os processos
históricos ocorridos em determinada localidade. As entrevistas favorecem a criação de novos acervos, além
de haver maior interação do pesquisador com a localidade a ser pesquisada.

Palavras chave: Cidade Satélite, História local, História Oral.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0885
TÍTULO: A INSTITUIÇÃO DA DISCIPLINA CULTURA DO RN: DISCURSOS E PRÁTICAS
ALUNO: FELIPE MYKAEL ALVES DANTAS (069.546.894-40)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20)

Resumo:

        O presente projeto  de pesquisa tem como principal objetivo  analisar  a proposta da instituição  da
disciplina “Cultura do RN” nas instituições de ensino do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, o estudo se
preocupa  em  avaliar  as  concepções  de  espaço  e  identidade  presentes  nas  diretrizes  curriculares  da
disciplina,  propostas  pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  bem  como  a
utilização de documentos instituidores desse componente curricular. O trabalho se estende na tentativa de
perceber  de que forma as práticas de ensino,  os  discursos e as atividades nas escolas  tem atuado  no
processo de (re) construção das identidades referenciadas no espaço físico norte-riograndense. É nessa
perspectiva que a referida pesquisa conta com a participação das escolas da rede pública com o objetivo de
compreender  como os docentes têm aplicado  o  conhecimento  da disciplina em meio  a nova proposta
curricular. Ainda como suporte metodológico será utilizado outros materiais recomendados para a própria
disciplina de Cultura do RN. As atividades desse projeto propõem um levantamento bibliográfico que se
estende ao relatório final de pesquisa, através do levantamento de hipóteses, elaboração dos instrumentos
de investigação, análise e interpretação das fontes seguidas da pesquisa de campo.

Palavras chave: Cultura do RN – ensino - identidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0886
TÍTULO: KANT,MILL E A NEUROSCIENCIA DA ETICA
ALUNO: ROBERTO ARMANDO GROSSI JUNIOR (023.169.388-50)
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (400.302.700-06)

Resumo:

        Este projeto de pesquisa tem por foco a Neuroética, na consecução de um de seus objetivos estamos
formando  uma bibliografia,  toda recente,  deste  embrionário  e  tão  importante  campo  de pesquisas.  A
metodologia  empregada  para  tanto  consiste  no  levantamento  e  acompanhamento  dos  resultados  de
pesquisas que contemplem a neurociência da ética.  O levantamento  é feito  principalmente através dos
engenhos de busca, valendo-se de palavras-chave do projeto, partindo do portal de periódicos da CAPES,
bem como de outros mecanismos de busca, notadamente acadêmicos, disponibilizados na rede mundial de
computadores  por  universidades  e  sítios  de  publicações  de  caráter  científico.  Já  apresentado  uma
bibliografia com uma centena de trabalhos catalogados, procuramos tratar de sua principal questão: de que
forma  e,  motivado  por  quais  causas,  se  dá  o  processo  de  decisão  moral.  Perseguimos  pontos  de
convergência das pesquisas com as consagradas teorias filosóficas morais, bem como, se há possibilidade
de refutação ou mesmo enfraquecimento epistemológico de alguma teoria moral, ou ainda, se se abre a
possibilidade de diálogo entre a Deontologia e o Utilitarismo.

Palavras chave: Neuroética, Neurosciência da Ética, Kant, Mill

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0893
TÍTULO: A DIFÍCIL ARTE DE ATUAR ENTRE OS PROTAGONISTAS NO CENÁRIO ACADÊMICO:
UMA CONVERSA COM ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFRN
ALUNO: LALYANA CRISTINA DA SILVA (018.492.614-90)
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (322.640.464-49)

Resumo:

        Esse  trabalho  trata  da  relação  entre  o  conceito  formação  predominante  na  universidade  e  sua
necessidade de ampliação a partir dos sentidos dados a dimensão formativa das experiências de alunos de
Pedagogia da UFRN.  Partimos do  pressuposto  de que o  processo  de “afiliação” desses  discentes  não
poderá ser percebido desvinculado da ampliação dos seus sentidos de formação. Trata-se de um trabalho
que se constitui como sequência (e em paralelo) com os objetivos do Projeto, em andamento, intitulado:
“Processos de institucionalização dos saberes discentes no curso de Pedagogia”. Assim sendo, temos como
objetivo  indicar  resultados  preliminares  desta  pesquisa  apontando  dimensões  entre  o  processo  de
“afiliação” dos alunos na universidade e suas experiências formativas.  Remete-nos conseqüentemente à
necessidade de revermos o que compreendemos por formação. Utilizamos a técnica de grupo focal com
sete  alunos  que  se  encontram  em  diferentes  períodos  do  curso.  Os  dados  preliminares  apontam  as
dimensões da forma como os alunos interagem com a universidade, a maneira como se formam e buscam
o aprendizado, que sentido dão à formação e a ligação entre esses aspectos e suas experiências. Tal fato
nos desperta a atenção ao que se conceitua acerca de formação e de sua necessidade de ampliação.

Palavras chave: Formação, Afiliação na universidade, Experiência Formativa.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0894
TÍTULO: AS PRÁTICAS SOCIAIS E A SUSTENTABILIDADE DOS PROJETOS DE
ASSENTAMENTOS
ALUNO: IZABEL CONCEICAO DE FREITAS (051.246.174-03)
ORIENTADOR: MARIA CARMEM FREIRE DIOGENES REGO (323.881.014-68)

Resumo:

        A pesquisa teve como objetivo fazer um estudo da situação social, econômica, educativa, cultural e
das  condições básicas  de moradia e saúde em 10 Projetos de Assentamentos  da Reforma Agrária em
diferentes  regiões  do  RN.  A orientação  metodológica  utilizada para  a  realização  dessa  pesquisa  foi  a
contextualização  regional e local dos devidos projetos de assentamentos selecionados,  contemplando o
histórico  de cada Projeto de Assentamento; a população e organização; a infra-estrutura física,  social e
econômica. Pretende-se aqui descrever a trajetória de criação dos assentamentos, a origem dos assentados e
a sua situação socioeconômica construída ao longo dos anos, bem como apresentar o reasultado da análise
sobre como vêm sendo tratadas estas questões.

Palavras chave: Assentamentos; meio ambiente; contexto social.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0898
TÍTULO: O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) E AS DIRETRIZES POLÍTICAS
PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO
ALUNO: FÁDYLA KÉSSIA ROCHA DE ARAÚJO (056.555.594-47)
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49)

Resumo:

        A valorização dos professores da educação básica, prevista no artigo 206, inciso V da Constituição
Federal  de  1988,  enfatiza  a  necessidade  de  Planos  de  Carreira  e  Piso  Salarial  Profissional,  enquanto
mecanismo de proteção ao trabalho, elencando melhorias nas condições de trabalho e salário do docente.
Norteada pelas diretrizes políticas e legais emanadas pela Lei do  FUNDEB, o  qual cria o  Piso  Salarial
Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Este estudo
compreende às diretrizes políticas para a carreira do magistério analisando a legislação pertinente referente
à Resolução  do  Conselho  Nacional de Educação,  que determina as novas diretrizes para a carreira do
magistério. E ainda, busca analisar o PSPN, que determina o valor do Piso Salarial dos Professores da
Educação Básica. Considerando os diferentes posicionamentos encontrados na literatura especializada que
apontam aspectos positivos e críticas a essa política. Observou-se que, apesar do notável papel equalizador
existente desta  política de financiamento  da educação,  está  ainda,  em alguns  municípios,  longe de se
alcançar o ideal para valorizar o profissional da educação. Contudo, devem ser reconhecidas as mudanças
no sistema de financiamento da educação pública a partir da política de Fundos, que delineiam um novo
cenário no atendimento ao ensino e na valorização do magistério, haja vista as diretrizes políticas para a
carreira do magistério público da educação básica.

Palavras chave: FUNDEB; Piso Salarial; Valorização do Magistério

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0899
TÍTULO: AS CORES DE FRIDA: PROCESSOS PEDAGÓGICOS DA CRIAÇÃO PERFORMÁTICA.
ALUNO: LINA IZABEL SENA DE BRITO (036.322.004-67)
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO ANDRUCHAK (643.990.529-53)

Resumo:

        O projeto “As Cores de Frida” busca teatralizar de maneira performática e itinerante parte da trajetória
da vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo. O trabalho consiste em uma abordagem performática com
eixo na Dança-Teatro, Butoh e na Cultura Potiguar, determinando a antropofagia da obra, juntamente com
a  perspectiva  Visual  Geometricista  do  artista  plástico  Marcos  Andruchak  nas  leituras  da  pintora.  A
proposta,  de um trabalho inspirado na artista mexicana é condizente com a necessidade de divulgação
artística que a mesma produziu, por sua latinidade e sua militância feminina e feminista. A execução desse
projeto concretiza e estimula a inovação e o resgate cultural dentro de novas linhas estéticas, sugerindo a
apreciação e a troca de experiência.  Essa pesquisa tem como objetivo analisar  o  Projeto  “As Cores de
Frida” numa perspectiva pedagógica dos discentes envolvidos. A Metodologia consiste em uma pesquisa
exploratória e descritiva, bibliográfica, referencias de trabalhos científicos sobre os temas e sites da Internet
relacionados  à  pesquisa.  Os  dados  são  coletados  através  de registros  da concepção  cênica,  plástica e
entrevistas  com os  proponentes.  O  processo  analítico  é  qualitativo  e  quantitativo,  de  acordo  com as
informações  sistematizadas.  A Análise  resulta  que  o  processo  pedagógico  de  integração  das  áreas,  a
confluência entre Artes Visuais e Teatro, promove uma cognição diferenciada ao que tange a criação dos
aprendizes no projeto.

Palavras chave: Performance, Artes Visuais, Teatro.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0900
TÍTULO: O INSTANTE MAIS SOLITARIO
ALUNO: JADER GOMES VIEIRA (051.137.934-00)
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68)

Resumo:

        Meu projeto de pesquisa, tem como objeto de pesquisa, o livro Assim falou Zaratustra, Um livro para
todos e para ninguém, (Also Sprach Zarathustra – Ein Buch Für Alle und Keinen) do filosofo alemão,
Friedrich Wilhelm Nietzsche ,(1844/1900), mais especificamente o texto “Da visão e do enigma”, no qual
tratarei sobre o Instante, em que Zaratustra, no seu caminho mais solitário, encontra o Anão que pula em
suas costas e puxa-o para baixo, e pinga chumbo em seus ouvidos, no qual Zaratustra sente nisso, uma
grande opressão e chama o anão de espírito de gravidade, e eis que a coragem que é o maior matador toma
conta de Zaratustra, e ele manda o anão que estava sentado em suas costas descer, e nisso ele param em
frente a um portal,  e Zaratustra fala para o Anão para olhar para o portal,  que tem duas facetas,  duas
estradas dois caminhos que se encontram ali, uma estrada longa que leva para trás e dura uma eternidade, e
outra que leva para frente e dura outra eternidade, e nesse portal nesse encontro tem o nome de Momento,
Zaratustra que é um andarilho e um escalador de cumes, tem essa antevisão sobre o eterno retorno, é sobre
esse pequeno  texto,  “da visão  do  enigma”,  que pretendo  usar  como base para falar  sobre o  instante,
utilizando esse encontro do ser mais solitário com o Anão o espírito de gravidade.

Palavras chave: Instante, Andarilho, Solitario

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0901
TÍTULO: A NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA DOS DIREITOS AUTORAIS E SEUS EFEITOS
ALUNO: CINTIA MARIA DA COSTA DANTAS (065.549.354-95)
ORIENTADOR: ANNA EMANUELLA NELSON DOS SANTOS CAVALCANTI DA ROCHA
(048.847.344-67)

Resumo:

        O direito autoral tem natureza jurídica controversa vez que elementos do direito público e do privado
podem ser  verificados em sua estrutura.  Pela teoria dualista,  a mais aceita,  pode-se dividi-lo  em duas
categorias: o direito autoral de caráter patrimonial, que envolve os direitos econômicos, de natureza real e
puramente privado; e de caráter moral, que envolve a imagem do autor e sua ligação com a obra criada,
constituindo um direito pessoal, regulado pelo direito privado, mas baseado em princípios constitucionais,
de direito público. Tendo o direito autoral um lado patrimonial, que confere aproveitamento econômico ao
autor, é direito real e pode ser negociado e transferido, conforme se verifica na própria Lei dos Direitos
Autorais.  Em  compensação,  vislumbrar  a  posse  de  um  direito,  de  um  bem  incorpóreo,  ainda  é  um
obstáculo teórico-imaginativo, havendo quem creia ser um simples incremento das artes, ciências e letras.
Também é direito pessoal (alguns caracterizam-no até mesmo como personalíssimo), a um por exteriorizar
o estado de espírito do autor, a dois por ser inalienável e irrenunciável. O questionamento sobre a natureza
jurídica do direito autoral traz efeitos legais que não podem ser desconsiderados, dada a sua importância,
sobretudo  na dinâmica cotidiana atual,  marcada pelo  uso  acentuado  da internet,  pela globalização  dos
pensamentos e pela genialidade humana, que vê na criação e na negociação/transmissão de obras uma boa
forma de crescimento econômico.

Palavras chave: Direito autoral, patrimonial e pessoa; natureza híbrida

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0906
TÍTULO: A MORAL CRISTA E A MORAL KANTIANA
ALUNO: DANIELLE MARIA CAMARA DE LIMA (046.928.974-06)
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (400.302.700-06)

Resumo:

        Prostituição, homossexualismo e suicídio: uma relação entre os ideais medievais cristãos e a filosofia
moral kantiana A tarefa fundamental da filosofia moral medieval foi a de conciliar fé e razão, uma vez que
o  homem se depara com o  problema da sua realidade diante da de Deus.  A necessidade do  homem
medieval cristão é a de conhecer pela intermediação divina, pois como a vontade humana foi pervertida
pelo pecado original, o cristão precisa do auxilio divino para tornar-se moral. Assim, nesse artigo pretendo
mostrar como a prostituição, o homossexualismo e o suicídio que eram considerados atos aceitáveis para
os povos antigos e até para alguns povos atuais, mas com o advento e poder do cristianismo essa realidade
modificou-se, pois a prostituição, como uma venda de sexo em troca de bens materiais, estaria utilizando
“o outro” apenas como forma de obter desejo, assim tanto para o cristianismo como para Kant o sexo deve
estar conectado ao amor e não apenas aos desejos carnais, assim também está o ato homossexual, pois
estes  (os  homossexuais)  na  Idade  Média  eram  considerados  sodomitas,  finalidade  essa  contrária  a
perpetuação das espécies, dessa forma também é com o ato de suicidar-se que para o cristianismo é um ato
condenável por finalidades espirituais, para Kant vai de encontro aos instintos de preservação da vida.
Assim, nesse artigo trago a tona a discussão critico-moral sobre esses três atos que hoje são tão carregados
de preconceito.

Palavras chave: Prostituição, homossexualismo, suicidio e moralidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0907
TÍTULO: A DIALOGICIDADE COMO METODOLOGIA DAS PRÁXIS SOCIAIS
ALUNO: MARKISON JOSE DE LIRA (011.896.914-50)
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (567.280.694-53)

Resumo:

        Markison José de Lira Curso de Pedagogia¬¬-UFRN A relação do (ego e alter ou alter e ego), Isto é,
(eu e os outros ou os outros e eu) é essencial nas práticas sociais e metodologia investigativa. A pesquisa
tem como objetivo relacionar a dialogicidade nas ideais de Paulo Freire e Ivana Marková. Os fundamentos
teóricos são: Pedagogia do  Oprimido  (1994)  e Dialogicidade e representações sociais: as dinâmicas da
mentes (2006). Se é atraveis do dialogo que exige um eu e um tu, opressor/oprimido, dominate/dominado,
alienante/alienado, etc. é necessário que exista uma práxis dialógica que denuncie, problematize e provoque
no sujeito o gosto da luta, de querer ser, de existir, de criar e recriar, de viver e liberta-se de qualquer tipo
de desumanização. Para isso, é preciso uma metodologia investigativa das práxis sociais que enxergue nas
relações dos homens (eu e tu)  mais que natural e normal,  mas anormal e desumano os confrontos de
poderes, de comportamentos, de hábitos, de ideologia, de cultura, etc. Assim esperamos clarear o que seja
dialogicidade para cada autor, se é uma metodologia, e será possível desenvolvê-la como investigações nas
práxis sociais.

Palavras chave: dialogicidade e praxis sociais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0909
TÍTULO: A ATUAL REVALORIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 VINCULADA AO
NEOCONSTITUCIONALISMO.
ALUNO: RAISSA BARBOSA DO NASCIMENTO (055.638.274-96)
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (045.439.734-88)
CO-AUTOR: LAILA DE OLIVEIRA ALVES DINIZ (058.321.224-70)
CO-AUTOR: LUIZA BARREIRA DE OLIVEIRA (000.711.464-82)

Resumo:

        O presente trabalho, mediante o estudo das divergências doutrinarias, bem como pela exposição da
posição pacífica do Supremo Tribunal Federal, tem o escopo de definir a nova perspectiva do atual Direito
Constitucional baseado numa fase metodológica de revalorização da Constituição Federal, denominada de
neoconstitucionalismo. Buscou- se demonstrar uma visão crítica acerca dessa atual perspectiva, que gira
em torno da nomenclatura dessa fase, assim como do papel exercido pelo juiz atualmente. Dentro dessa
nova realidade de valorização do texto constitucional, podemos observar que o Direito Constitucional não
está apenas vinculado  à idéia de limitação  do poder  político,  mas,  acima de tudo,  em efetivar  o  texto
constitucional, deixando de ter um caráter retórico e tornando-se mais efetivo, buscando concretizar os
direitos fundamentais nele inserido. Nesse sentido, o que se quer esclarecer é que o neoconstitucionalismo
possui  como  fundamento  a  concretização  das  prestações  materiais  necessárias  para  a  sociedade,
viabilizando a implantação de um Estado Democrático Social de Direito.

Palavras chave: Estado Democrático Social de Direito. Neoconstitucionalismo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0912
TÍTULO: LEITURA/ESCRITA DE GRADUANDOS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
ALUNO: TAYNA CAVALCANTI DE PAIVA (074.291.874-20)
ORIENTADOR: GLICIA MARILI AZEVEDO DE MEDEIROS TINOCO (777.799.324-00)

Resumo:

        A sociedade grafocêntrica exige de seus integrantes  práticas  mediadas  pela escrita cada vez mais
sofisticadas. Todavia, a coexistência de diferentes concepções de leitura/escrita propicia o surgimento de
distintos modos de ler e escrever. Essa complexidade tem de ser considerada nas ações de formação que
buscam  aprimorar  os  letramentos  dos  indivíduos,  sobretudo  universitários.  Nesse  sentido,  esta
comunicação objetiva traçar as concepções de leitura/escrita dos graduandos do Bacharelado em Ciências e
Tecnologia da UFRN. Para tanto, foram analisados sessenta e três perfis, gênero cuja função social é a de
fazer uma apresentação de si. O acesso a esses perfis foi através da página do TelEduc: ambiente virtual. O
escopo teórico-metodológico utilizado é o de estudos de letramento e o da vertente etnográfica da pesquisa
em Linguística Aplicada e em Educação, seguindo, assim, os pressupostos difundidos por Soares (2002),
Kleiman (2005), Lajolo (2005), Tinoco (2008). Os resultados apontam para uma concepção de ler como
verbo  transitivo direto,  posto  que vinculado  a diferentes gêneros,  corporificados por  distintos textos e
suportes.  É entendendo a concepção de leitura desses universitários que se pode perceber  como esses
sujeitos  se  posicionam.  A  forma  como  escrevem  deixa  claro  que  papel  de  leitor  eles  acreditam
desempenhar. Os dados analisados contrariam a ideia de que “os brasileiros leem pouco” ou “leem mal”. O
que se constata é a multiplicidade de leituras e de modos de ler.

Palavras chave: leitura, escrita, ciências e tecnologia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0917
TÍTULO: ESTUDO SÓCIO-DEMOGRÁFICO DOS ATORES ENVOLVIDOS EM CRIMES DE
HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA CIDADE DO
NATAL
ALUNO: LUIZA MORAIS DE SOUZA FREIRE (069.777.114-85)
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (106.488.444-04)
CO-AUTOR: CAMILA AUGUSTA DE RUBIM C GURGEL (060.547.024-32)
CO-AUTOR: MARIA DOLORES DA COSTA MEDEIROS (007.591.484-06)

Resumo:

        O presente trabalho tem como objetivo investigar as características sócio-demográficas das mulheres
vítimas dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio em decorrência de violência doméstica,  bem
como  de  seus  agressores,  tendo  como  base  os  inquéritos  policiais  das  Delegacias  Especializadas  em
Atendimento  à Mulher  da cidade do  Natal -  DEAMs.  Foi utilizada a pesquisa documental,  tendo  sido
analisados os inquéritos das delegacias que foram registrados entre os anos de 2002 e 2008. Os dados
obtidos foram analisados estatisticamente, em números brutos e percentuais, através do programa SPSS
(Statistical Package for Social Sciences). Os dados levantados nas DEAMs apontaram que a maioria dos
crimes foi de natureza passional, com 64,6% dos casos, contrapondo-se a 24,7% dos não-passionais. A
maioria dos agressores já havia agido de forma violenta (69,2%), mas a existência de queixas anteriores foi
muito pequena (15,4%). Verificou-se também que a maior parte das vítimas era dona de casa ou não tinha
uma profissão que exigisse especialidade (49,2%) e estava ao lado do companheiro há mais de cinco anos
(36,9%). O perfil das vítimas é formado por mulheres de baixa renda, donas de casa, com filhos e que
possuíam um relacionamento duradouro com seus parceiros. Já os agressores, em sua maioria, possuíam
histórico de violência contra as companheiras, eram usuários de algum tipo de droga, sejam elas lícitas ou
ilícitas, e cometeram os crimes em nome da “honra” e de sua reputação.

Palavras chave: violência doméstica; homicídio de mulheres; estudo sócio-demográfico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0919
TÍTULO: DIÁRIOS DE LEITURA: UMA ANÁLISE DOS PROCESSOS SOCIOCOGNITIVOS.
ALUNO: LAIS ROCHA DE LIMA (014.137.454-31)
ORIENTADOR: GLICIA MARILI AZEVEDO DE MEDEIROS TINOCO (777.799.324-00)

Resumo:

        Desde a  década de 80 até  os  dias  atuais,  pesquisas  sobre leitura e  escrita  vêm-se adensando.  O
elemento motivador para esse investimento acadêmico é a constatação de que a sociedade atual exige dos
cidadãos  cada  vez  mais  proficiência  nas  demandas  de  leitura  e  escrita  para  agir  sobre  o  mundo.
Compartilhando desse pressuposto, esta comunicação objetiva analisar os processos sociocognitivos que
envolvem a  leitura  de  um artigo  de  divulgação  científica  e  a  produção  de  diários  de  leitura,  gênero
solicitado em uma atividade acadêmica. Nosso corpus se constitui de vinte e quatro diários, produzidos por
graduandos ingressantes no curso de Ciências e Tecnologia da UFRN. O escopo teórico-metodológico que
sustenta nossa análise advém das teorias sociocognitivistas que tematizam a leitura (KLEIMAN, 1989 e
2004)  e dos estudos de letramento  (BARTON, 1993; KLEIMAN, 1995; TINOCO, 2008).  Os primeiros
resultados apontam para alguns casos de não-recuperação de pistas deixadas no texto devido à ausência de
determinados conhecimentos que caracterizam esses alunos como leitores iniciantes do gênero em questão
e da temática. A ausência desses conhecimentos acaba por causar problemas de interpretação. Do ponto de
vista  da  produção  textual,  a  utilização  de  critérios  avaliativos  também  requereu  movimentos  de
compreensão específicos da elaboração de texto acadêmico.

Palavras chave: diário de leitura, sociocognitivismo, letramento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0923
TÍTULO: LAZER E EDUCAÇÃO: UMA GINCANA ECOLÓGICA COMO METODOLOGIA DE
ENSINO.
ALUNO: SAIONARA FERNANDES LEAO (053.747.574-58)
ORIENTADOR: ANDREA VIRGINIA SOUSA DANTAS (023.794.464-23)
CO-AUTOR: CINTIA ROCHA (061.765.164-71)
CO-AUTOR: GLAUCIA MARIA DE MORAIS BEZERRA (075.412.324-32)
CO-AUTOR: MONICA DOS SANTOS AIRES COSTA (069.264.754-66)

Resumo:

        O projeto  teve como objetivo realizar  atividades recreativas com alunos do 6° ano de instituições
públicas  ou  privadas  com  o  intuito  de  estimular  a  sensibilização  dos  mesmos  acerca  dos  conteúdos
didáticos tradicionais, através de atividades lúdico-recreativas. O objeto de estudo foi a Escola Estadual
Desembargador Floriano Cavalcanti, cuja escolha se deu a partir de entrevistas informais com alunos e
diretores de escolas públicas,  através das quais foi possível identificar  o  baixo nível de informações e
conhecimento desses alunos sobre o meio ambiente. A gincana foi elaborada com atividades que pudessem
estimular nas crianças a importância da preservação ambiental, visando mostrar que o lazer pode ser um
veículo de educação em vivências que desenvolvam a criticidade, a cidadania e a sensibilidade. A análise
das atividades ocorridas durante a gincana apontou para um elevado nível de satisfação por  parte dos
alunos participantes, bem como mostrou a percepção dos professores acerca da possibilidade de utilização
de novas metodologias de ensino, identificando, no entanto, falta de estímulo e credibilidade da equipe de
coordenação pedagógica.  Sendo assim, o trabalho conclui que a aplicação de atividades como esta em
instituições de ensino poderá ocasionar a quebra da rotina, maior absorção do conteúdo e motivação dos
alunos, contribuindo para a melhoria da educação no ensino fundamental.

Palavras chave: LAZER. METODOLOGIA. EDUCAÇÃO. ENSINO

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0927
TÍTULO: MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO: ANÁLISE COMPARATIVA
DAS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA NOVEL LEI
ALUNO: LAILA DE OLIVEIRA ALVES DINIZ (058.321.224-70)
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (045.439.734-88)
CO-AUTOR: LUIZA BARREIRA DE OLIVEIRA (000.711.464-82)
CO-AUTOR: RAISSA BARBOSA DO NASCIMENTO (055.638.274-96)

Resumo:

        O artigo terá como escopo realizar uma análise geral das alterações trazidas pela recente lei nº 12.016,
publicada em 07 de agosto de 2009, que disciplina mandado de segurança individual e coletivo. Para tanto,
buscamos analisá-la comparativamente com a antiga lei nº  1.533 de 31 de dezembro de 1951, totalmente
revogada pela nova lei, enfatizando principalmente os benefícios trazidos por esta.

Palavras chave: Nova lei. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Benefícios.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0928
TÍTULO: ASPECTOS INFORMACIONAIS NO TEXTO DE AULA VIRTUAL
ALUNO: TAMYRIS REZENDE FERREIRA (013.858.384-69)
ORIENTADOR: JOSE ROMERITO SILVA (130.528.534-49)

Resumo:

        Entendemos que,  ao  elaborar  o  material de ensino,  o  professor  busca fazê-lo  tendo em vista um
alunado virtual. Assim, não apenas "dosa" e nivela o conteúdo considerando a (pré-)visão idealizada que
tem de seus interlocutores,  em termos do  que supõe quais sejam os conhecimentos e habilidades que
possuem ou não, como também procura configurá-lo linguístico-textualmente conforme o que imagina ser
acessível aos  alunos,  a fim de que atinja os  objetivos  de aprendizagem pretendidos.  Nesse sentido,  a
seleção, disposição e codificação das informações do objeto de estudo desempenham um papel importante
no  modo  como  o  conteúdo  é  enfocado.  Em  razão  disso,  propomo-nos  examinar  a  distribuição  da
informatividade nos textos de aula virtual. Quanto a isso, interessar-nos-ão analisar os seguintes aspectos:
novidade,  progressão,  saliência e perspectiva da informação.  Desse modo,  pretendemos ultrapassar  os
limites das análises circunscritas aos elementos referenciais e intrafrasais do texto, procurando captar o
gerenciamento  informacional  como  um  todo  nesse  gênero  discursivo.  Utilizaremos  como  referencial
teórico  os  estudos  de Görski (1998),  Santos  (2002),  Furtado  da Cunha (2003),  Antunes  (2009),  entre
outros. O material de análise constitui-se de textos elaborados para a disciplina Práticas de Leitura e Escrita
I, do bacharelado de Ciências e Tecnologia/UFRN. Os resultados desse estudo deverão ensejar ajustes no
material didático, com vistas a aperfeiçoar esse instrumento de ensino.

Palavras chave: Informatividade; Material didático; Gênero discursivo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0929
TÍTULO: O DIREITO À INFORMAÇÃO NO ESTADO SOCIAL: A PROJEÇÃO COLETIVA DE UM
DIREITO ORIGINALMENTE LIBERAL
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE FREIRE BARBOSA (057.788.514-64)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)

Resumo:

        É  cediço  que  o  fervor  romântico-revolucionário-iluminista  do  Séc.  XIX  fez  institucionalizar
primeiramente toda uma gama de direitos cujo escopo era sobretudo a figura individual do cidadão. O
direito de informar e ser informado, enquanto faceta da livre manifestação de pensamento, constituiu-se
em um dos direitos de cunho liberal surgidos à época, tendo como tônica o "status negativus" da postura
estatal frente aos administrados. Entretanto, com o surgimento do Estado Social, engendrando uma postura
afirmativa e positiva do  Estado  enquanto  efetivador  dos direitos  e garantias  dos cidadãos,  o  direito  à
informação, embora tenha mantido por óbvio sua natureza liberal, ganhou também o viés de objeto da
ingerência direta do Estado em sua implementação, sendo, portanto, somado ao rol dos direitos sociais dos
cidadãos.

Palavras chave: Direito à informação, Estado Social, Direitos sociais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0930
TÍTULO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: A PRÁTICA DA AGRICULTURA URBANA E SEUS
ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL.
ALUNO: JOSE AIRTON DE ALMEIDA NETO (084.146.324-75)
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL (102.821.568-10)

Resumo:

        A agricultura urbana é uma atividade econômica presente nas cidades brasileiras. O campo e a cidade,
o urbano e o rural, já não são mais entendidos como dicotômicos, mas sim como complementares. As
ruralidades  presentes  nos  territórios  das  cidades  precisam ser  bem analisadas.  A partir  da perspectiva
presente nos territórios das cidades precisam ser bem analisadas. A partir da perspectiva da produção do
espaço urbano,  este trabalho pretende analisar  o  fenômeno da agricultura urbana e as suas relevâncias
sócio-econômicas.  Questiona-se também se a agricultura urbana no  presente caso  se manifesta apenas
culturalmente, visto que nem sempre a produção feita nos quintais, terrenos baldios vizinhos, jardins etc,
venha a ser destinada ao comércio ou as feiras locais, mas sim para consumo próprio. Mas, mesmo assim,
o consumo próprio se apresenta como uma forma de ampliação de renda, uma vez que parte do dinheiro
que seria gasto com a aquisição de alimentos como verduras,legumes e frutas, passa a ser utilizado para a
poupança ou para o consumo de outras mercadorias. Apesar de que as divisões administrativas sobre o
que é cidade e o que é rural já são reconhecidas como insuficientes e incapazes de nos definir com precisão
onde  terminam  e  onde  começam  ambos,  serão  alvos  das  pesquisas  as  áreas  urbanas
(lotes,residências,centros)  e as periurbanas (áres de transição territorial entre o  urbano e o  rural)  onde
foram indentificadas na paisagem esse tipo de prática.

Palavras chave: Produção do espaço, Agricultura Urbana, Espaço Urbano.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0932
TÍTULO: NEGROS DO RIACHO: ROMPENDO OS "SILÊNCIOS" HISTORIOGRÁFICOS
ALUNO: MAGNA RAFAELA GOMES DE ARAUJO (084.105.544-02)
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20)

Resumo:

        O presente trabalho é resultado de uma pesquisa inicial a respeito do silêncio historiográfico referente
a Comunidades Quilombolas do Estado, limitando-me, aos “Negros do Riacho” localizados no município
de Currais Novos – RN resultante de uma historiografia privilegiadora da história dos “homens bons” do
município. Nesta perspectiva, pretendo investigar como se deu a construção de alteridade partilhada tanto
por uma memória oficial como também através da construção de discursos por parte de coletividades do
município na medida em que historicamente os qualifica como “desordeiros”, “preguiçosos” fazendo parte
possivelmente de um preconceito quanto à sua condição socioeconômica. Objetivo também, compreender
como os próprios indivíduos se percebem como agentes sociais dentro do município, de que forma as
considerações classificatórias interferem em seu cotidiano. Para tanto a metodologia a ser aplicada parte da
leitura de bibliografias específicas, análise de documentos oficiais do município e de programas políticos,
relatos de fontes orais. Enveredando pela presente temática, pretendo, a partir da noção de multiplicidade
histórica, discutir  a necessidade de inserção de memórias/histórias de grupos na historiografia. Estas se
configurando atualmente como temáticas de importância para o historiador na medida em que discussões
acadêmicas a respeito de conceitos ligados ao pluralismo cultural, disputas territoriais e reconhecimento de
afro-descendentes estão em ampla discussão.

Palavras chave: Historiografia, Comunidades Quilombolas, Negros do Riacho

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0933
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO EM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA
CIDADE DE NATAL/RN: RESULTADOS PARCIAIS DO TESTE DE ATENÇÃO POR
CANCELAMENTO
ALUNO: RODOLPHO LUIZ ARAUJO CORTEZ (061.000.094-20)
ORIENTADOR: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES LORESTO (712.230.104-49)
CO-AUTOR: LAURA CAROLINA LEMOS ARAGÃO (069.562.834-84)
CO-AUTOR: SAMANTHA SANTOS DE ALBUQUERQUE MARANHAO (061.651.584-71)
CO-AUTOR: THAYZA MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS (054.463.834-43)

Resumo:

        Este estudo propõe apresentar dados da avaliação da atenção em alunos do ensino fundamental das
redes pública e privada da cidade de Natal/RN; buscando verificar diferenças entre as variáveis: sexo, tipo
de escola e escolaridade. A avaliação se deu através da aplicação do Teste de Atenção por Cancelamento,
elaborado por Capovilla e Montiel (2007). Tal instrumento avalia diferentes componentes da atenção, a
saber,  seletividade, sustentação e alternância.  Na parte I  do  teste devem ser selecionados dentre vários
estímulos aqueles semelhantes ao  estímulo-alvo  (seletividade).  Na parte II  a tarefa é a mesma,  apenas
sendo modificado o número de estímulos a serem assinalados que passa de um para dois. A parte III avalia
a atenção alternada; sendo apresentadas várias linhas com estímulos-alvo diferentes para cada uma delas.
No presente estudo, o instrumento foi aplicado em 575 alunos, de ambos os sexos, do 1º  ao 9º  ano. A
análise  estatística  inferencial  dos  dados  evidenciou  diferenças  significativas  entre  os  desempenhos
considerando as variáveis isoladas de escolaridade e tipo de escola, mas não a variável sexo. Referente à
escolaridade,  as  diferenças se concentraram na comparação  dos  desempenhos  dos estudantes  dos três
primeiros anos do ensino fundamental, mas não foram evidenciadas na comparação entre os desempenhos
dos alunos de terceiro, quarto e quinto anos. Verificou-se que a parte I e III do teste são mais sensíveis a
aspectos neurodesenvolvimentais e de aprendizagem.

Palavras chave: Atenção, Avaliação psicológica e Neuropsicologia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0938
TÍTULO: NICOLAU DE CUSA E A DOUTA IGNORÂNCIA
ALUNO: OSVALDO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (074.044.604-50)
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68)

Resumo:

        O meu trabalho consiste em apresentar, de acordo com a minha pesquisa na filosofia, as principais
noções dentro do pensamento do filósofo Nicolau de Cusa. Nicolau é um dos pensadores mais importantes
da Idade Média,  dentro  do  neoplatonismo  a sua contribuição  influenciou  diversos  outros  pensadores.
Pretendo mostrar um pouco sobre quem ele era, onde vivia, quais foram as suas influências e entre outros,
em seguida  apresentar  um pouco  sobre  o  seu  pensamento  que  apresento  aqui  de  maneira  resumida.
Nicolau de Cusa apresenta o conceito de máximo absoluto como inominado na “Douta Ignorância”. No
máximo absoluto, onde a idéia de unidade se realiza na concordância do múltiplo, Deus encontra-se para
além até das categorias do Ser e da Verdade. A partir da noção de Deus como principio fundante de todas
as  coisas,  que une e  transcende em si  as  diferenças  através  da  superação  que se  dá  na  coincidentia
oppositorum,  porque em Deus o  máximo coincide com o  mínimo,  porque ele está acima de todas as
oposições e sendo  assim,  está acima do  número  e da quantidade que exprime uma dessas  oposições,
pretendo com o meu trabalho compreender os limites da linguagem e da ontologia na obra de Nicolau de
Cusa.

Palavras chave: Linguagem; Ontologia; Absoluto

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0939
TÍTULO: ESTUDOS SOBRE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM PSICOLOGIA
ALUNO: LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS (061.099.294-50)
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44)
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (010.746.684-80)

Resumo:

        A produção  científica  em Psicologia  no  Brasil  tem sido  pouco  estudada.  Este  estudo  preliminar
objetiva caracterizar trabalhos que enfocam a produção científica em Psicologia. Durante janeiro de 2009,
por  meio  de busca booleana,  selecionaram-se na BVS-Psi documentos  sobre o  tema,  usando,  junto  à
palavra Psicologia,  produção  científica ou  produção  de conhecimento.  A análise foi realizada em dois
blocos; no primeiro,  destacou-se ano,  autoria,  vínculo  institucional,  subáreas da Psicologia,  veículo  de
publicação, modalidade do estudo, recorte temporal; no segundo, o conteúdo desses documentos: tipo de
documento estudado e tipo de análise, ano, autoria e modalidade do estudo. Do total de 63 estudos obtidos,
22 foram escolhidos para análise dos resumos, por se tratar de estudos sobre a produção científica em
Psicologia de forma geral ou suas subáreas. Dois trabalhos que não apresentaram resumo completo foram
retirados da análise do segundo bloco. Os resultados demonstram que 86% dos trabalhos foram publicados
na última década e, destes, 40% nos últimos três anos. Há predominância de autor do gênero feminino
(86%) e as autorias individuais se igualam as coletivas.Verificou-se que os estudos recentes podem estar
relacionados ao crescimento de pesquisas sobre produção em Psicologia, em virtude do crescimento de
programas de pós-graduação e da própria expansão da Psicologia e suas subáreas, requerendo atualizações
constantes; além da recente divulgação científica pela internet

Palavras chave: publicação científica, divulgação em Psicologia, produção científica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0940
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL A REPÚBLICA
ALUNO: HELOISA AMELIA LEMOS APOLONIO (083.843.054-63)
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (294.062.504-20)

Resumo:

        Apresentam-se os resultados da pesquisa: Cartografia do Fotojornalismo Potiguar, com o plano de
trabalho, O fotojornalismo no jornal A República,  entre abril e julho de 2009. Objetiva-se investigar o
fotojornalismo no jornal A República,  através da Cartografia Simbólica, tendo a entrevista e o  registro
fotográfico como técnicas associadas. Esta abordagem metodológica, para Boaventura de Sousa Santos é
compreendida como um modo de imaginar e representar a realidade social, e a sua utilização permite a
identificação  das  estruturas  de  representações  dos  diversos  campos  do  saber,  sendo  aplicada  na
Comunicação  Social para identificar  o  contexto  social e fotojornalístico  em que funcionou  o  jornal A
República. A coleta de dados foi realizada no Arquivo Público Estadual, onde está o acervo do jornal. Os
primeiros  exemplares  a  que  tivemos  acesso  foram  os  de  1940.  Foi  constatado  que  as  fotografias
investigadas apareciam repetidas e possuíam características publicitárias. As fotografias apresentam-se sem
os créditos dos seus autores, dificultando sua identificação. Estas, ora apareciam em formatos retangulares,
ora em formatos ovais, levando-se a crer que seguiam os costumes da época. Infere-se ainda, que Ana
Maria Concentino e Aldoríce Henriques podem ter sido as primeiras mulheres fotojornalistas do estado.
Observamos que muitos dados históricos importantes foram perdidos em decorrência da deterioração das
páginas de alguns jornais, cuja maioria necessita de restauração.

Palavras chave: Fotojornalismo, A República, Cartografia, Fotocartografia, Fotografia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0941
TÍTULO: VIRTUALIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO
ALUNO: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (067.116.544-55)
ORIENTADOR: BENTO HERCULANO DUARTE NETO (444.518.224-91)
CO-AUTOR: CLARICE SILVA ALENCAR (053.472.494-98)
CO-AUTOR: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96)
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (069.342.394-31)

Resumo:

        O presente trabalho busca demonstrar o procedimento que já vem sendo realizado com o intuito de
promover  a  virtualização  completa  do  Poder  Judiciário,  sopesando  os  benefícios  que  tal  iniciativa
proporcionará ao sistema Judiciário e, em contrapartida, os óbices encontrados para a implantação desta
tecnologia.  A ideia da virtualização do  Judiciário  reflete uma adaptação  do mundo jurídico  diante dos
avanços sociais e tecnológicos. A evolução social implica em uma maior conscientização da população,
uma vez que, nos dias atuais, ela tem acesso a todos os tipos de informações com grande facilidade, e, em
razão disso, demonstra estar melhor instruída acerca de seus direitos, exigindo-os de maneira mais ampla e
célere. O campo a ser tutelado pelo Direito também se amplia em virtude dos avanços tecnológicos, tendo
em vista que a internet, por exemplo, hoje em dia, consiste em meio tão eficaz quanto o físico para que as
pessoas adotem condutas aptas a gerar inúmeros efeitos jurídicos (crimes virtuais, fraudes bancárias, etc).
Diante do cenário apresentado, observa-se que a virtualização do Judiciário é uma necessidade latente. Em
contrapartida, sua viabilização é algo bem mais complexo do que se poderia pensar.

Palavras chave: Poder Judiciário contemporâneo. Direito e tecnologia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0943
TÍTULO: AMICUS CURIAE: A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO CONTROLE ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE
ALUNO: LUIZA BARREIRA DE OLIVEIRA (000.711.464-82)
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (045.439.734-88)
CO-AUTOR: LAILA DE OLIVEIRA ALVES DINIZ (058.321.224-70)
CO-AUTOR: RAISSA BARBOSA DO NASCIMENTO (055.638.274-96)

Resumo:

        É sabido que a Lei Maior que vigora em nosso país é a Constituição Federal, motivo pelo qual todas
as espécies normativas do ordenamento jurídico devem existir e ser consideradas como válidas à luz da
Carta Magna. Observa-se, pois, a relevância do controle de constitucionalidade, cujo objetivo é verificar se
as leis e normas estão compatíveis com a Constituição. Tal controle é exercido tanto no âmbito de cada
caso concreto – envolvendo interesses de autor e réu – como pelo meio abstrato, no qual não se discute
nenhum interesse subjetivo, por não haver partes envolvidas no processo. Neste sistema, é proposta uma
ação  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  com  o  intuito  de  discutir  se  uma  norma  é  ou  não
inconstitucional. À luz do controle abstrato, surge a figura do amicus curiae – expressão que pode ser
traduzida como “amigo da Corte” – com o escopo de permitir que terceiros (com representatividade para
tanto) passem a integrar a demanda, para discutir teses jurídicas que vão afetar a sociedade como um todo.
Como  exemplo,  destaca-se  a  intervenção  do  Movimento  Negro  Unificado,  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade contra  Lei Municipal  oriunda de cidade no  Estado  do  Rio  Grande do  Sul,  que
instituiu feriado em homenagem à consciência negra. Assim, tal instituto está diretamente relacionado à
democratização das decisões judiciais, além de permitir que o Supremo Tribunal Federal possa dispor de
todos os elementos informativos necessários à resolução da “filtragem constitucional”.

Palavras chave: Controle de constitucionalidade. Democratização. amicus curiae.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0944
TÍTULO: UM NOVO OLHAR: REFLEXÃO SOBRE AS RELAÇÕES ESTADOS UNIDOS E AMÉRICA
LATINA EM CARICATURAS.
ALUNO: CARLA FERNANDA SOARES PINHEIRO NAVARRO Y ROSA (904.023.754-91)
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA (565.570.944-91)

Resumo:

        As relações internacionais se revelam dos temas mais importantes da atualidade. A identidade dos
países se encontra gerenciada por uma globalização latente, que explora as diferenças e similitudes entre as
nações.  Compreendermo-nos  enquanto  portadores  de  uma  identidade  histórico-cultural  implica
necessariamente  um  entendimento  sobre  os  múltiplos  contactos  internacionais  estabelecidos  nas  mais
diversas épocas. O objetivo do trabalho prende-se à reflexão sobre as relações Estados-Unidos e América
Latina através da análise de caricaturas publicadas em jornais norte-americanos que permeiam os finais do
século XIX até meandros do século XX. Pretende-se criar um entendimento da América Latina e, numa
esfera  mais  específica,  do  Brasil,  adentrando  no  cenário  imagético  dos  Estados  Unidos,  que
indubitavelmente leva a um conhecimento amplo sobre este. Saber-se parte de um todo complexo, dadas
as diferenças significativas das esferas que o compõe é de importância vital para a melhor aceitação do
Outro. Este trabalho é integrante do projeto “A América Latina Vista em Caricaturas Nos Estados Unidos”
financiado pelo CNPq.

Palavras chave: Estados Unidos, América Latina, relações internacionais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0951
TÍTULO: A CRÔNICA E SUA MULTIFUNCIONALIDADE
ALUNO: ANDRESSA DOS SANTOS PONTES (081.200.754-98)
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06)

Resumo:

        Este trabalho se refere a um estudo de pesquisa que procura descrever e analisar a crônica como um
gênero discursivo multifuncional. Tradicionalmente a crônica é vista como um relato de fatos do cotidiano
em  ordem  cronológica,  isto  é,  em  ordem  de  sucessão  dos  acontecimentos.  Para  isso  usamos  uma
abordagem  qualitativa  que  se  utiliza  dos  pressupostos  teóricos  da  sócio-retórica  com  Swales  (1990),
Perelman (1988, 2002, 2004). A análise dos dados nos leva a observar que a crônica emite uma percepção
subjetiva do cronista, às vezes pessoal, crítica a respeito dos fatos do cotidiano. Desse modo a crônica
passa  uma  idéia  de  multifuncionalidade  porque  apresenta  uma  linguagem  coloquial,  informativa,
sentimental, onde predominam a emoção, a afetividade, a ironia, o sarcasmo, a crítica.

Palavras chave: Crônica - Multifuncionalidade - Gênero discursivo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0952
TÍTULO: A FORMAÇÃO DE VÍNCULOS ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES
ENQUANTO ASPECTO DETERMINANTE PARA A PRESTAÇÃO DO CUIDADO
ALUNO: DEBORA GUERRA PEREIRA XAVIER (069.769.434-80)
ORIENTADOR: DENISE PEREIRA DO REGO (503.342.984-15)

Resumo:

        As diversas taxonomias acerca das condições de trabalho apontam para uma inevitável relação entre o
ambiente em que se desenvolvem as atividades laborais, seu desempenho e bem-estar dos trabalhadores.
Integrante de um projeto mais abrangente, que contempla diversas categorias profissionais no mercado de
trabalho  formal,  esta  pesquisa  de  caráter  exploratório  investiga  como  a  formação  de  vínculos  entre
profissionais e pacientes influencia a maneira pela qual a equipe multidisciplinar do Hospital de Pediatria
da  UFRN processa  o  seu  trabalho.  Especificamente,  objetiva  verificar  os  fatores  que  influenciam  a
subjetividade desses trabalhadores, identificando condições que favoreçam a construção de vínculos e a
prestação  de  serviços  baseada  no  acolhimento  e  na  oferta  do  cuidado.  Sob  uma  perspectiva
fenomenológica e psicossociológica, utilizou observação participante e entrevistas. Os resultados revelam
hegemonia  de  modelo  médico,  parcelamento  das  atividades  e  divisão  entre  especialidades  como
organizadores  do  processo  de  trabalho  no  hospital,  mas  com  progressivos  avanços  na  utilização  de
tecnologia leve,  calcada na valorização das relações e da autonomia e na construção de compromisso,
especialmente devido à faixa etária dos usuários. Tais informações são úteis para guiar futuros estudos em
outras instituições hospitalares que atendam a outro  público  alvo,  e também auxiliar  na busca de uma
prestação de cuidados que conduza a ações mais humanizadas dos profissionais.

Palavras chave: Condições e processo de trabalho, vínculos profissional-paciente

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0954
TÍTULO: ONTOLOGIA DO PENSAR
ALUNO: VERONICA CIBELE DO NASCIMENTO (057.988.804-51)
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (790.291.247-68)

Resumo:

        Esta pesquisa tem como tema fundamental a questão do pensar na filosofia de Martin  Heidegger(
1889-1976).Especialmente na sua obra Sobre o Humanismo.Nesta obra,o pensar resguarda o sentido de ser
o pensar do Ser,ou seja,é um movimento essencial do Ser ,em que o homem pode dele partilhar através da
linguagem

Palavras chave: Pensar-Linguagem-Ser

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0956
TÍTULO: O GÊNERO ENSAIO E SEU ASPECTO MULTIMODAL E HÍBRIDO
ALUNO: ALLANA THAÍSA DOS SANTOS (073.164.494-89)
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06)

Resumo:

        Este trabalho se reporta a um estudo que busca descrever, analisar e compreender o gênero ensaio a
partir da sua origem com Montaigne (1580). Do ponto de vista retórico o ensaio, por se apresentar como
um  escrito  “ligeiro”,  que  trata  desde  fatos  corriqueiros  a  acontecimentos  de  relevância  nacional  e
internacional, tem uma característica multimodal. Recorremos a uma abordagem qualitativa de base sócio-
retórica sob a luz das teorias de Perelman (1988, 2002, 2004), Swales (1990) e Bhatia (2007) que trata sobre
gêneros  discursivos  quanto  a  preservação  da  sua  identidade  genérica  ao  considerar  um  conjunto  de
gêneros  inseridos  em  “colônias”.  Isso  porque  o  ensaio,  na  sua  origem  com  Montaigne,  estava  mais
próximo de uma informação jornalística, assim como outros gêneros tais como a crônica e o artigo de
opinião. Desse modo, a multimodalidade do ensaio o torna um gênero híbrido.
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CÓDIGO: HS0958
TÍTULO: O ARTIGO DE OPINIÃO - UM GÊNERO DISCURSIVO MULTIFUNCIONAL?
ALUNO: DANIEL MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS (041.734.864-99)
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06)

Resumo:

        O presente estudo se destina a analisar,  descrever e interpretar  as várias funções presente em um
artigo de opinião.  Este gênero  assume várias formas de estruturação.  Entretanto  Barbosa (2000,  p.  41)
comenta que em geral todos os autores de artigos de opinião contextualizam e / ou apresentam a questão a
ser  discutida; justificam  a  posição  assumida; usam  argumentação  que  sustentam  a  opinião  assumida;
consideram os  argumentos  contrários  e  refutam esses  argumentos; geram polêmica  etc.  Desse  modo,
escolhemos o artigo, escrito por Diogo Mainardi, veiculado na revista Veja porque acreditamos que esse
gênero discursivo se apresenta com várias funções que vão desde o elogio, a crítica, a ironia, enaltecimento
de pessoas públicas, de acontecimentos sociais, políticos, religiosos.
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CÓDIGO: HS0959
TÍTULO: "SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL (SAP): ASPECTOS JURÍDICOS"
ALUNO: FLAVIA MAYUMI TAVARES MURAKAMI (024.043.173-18)
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15)

Resumo:

        O Direito de Família segue novos rumos em que o afeto assume relevância jurídica. E, este trabalho,
insere-se nesse contexto. Através de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, verificaram-se os aspectos
jurídicos da Síndrome da Alienação Parental (SAP). Esta é caracterizada pela interferência na formação
psicológica da criança ou  adolescente,  promovida por  um dos genitores,  pelos  avós  ou  pelos  que os
tenham sob sua guarda, para que repudie o genitor. É evidente que esses atos ferem o direito fundamental
de convivência familiar saudável, representam um abuso do poder familiar e desrespeitam os direitos de
personalidade da criança e do adolescente. A violação desses deveres dos pais corresponde a uma grave
violação ao direito do filho, afinal o art. 227, da Constituição, aliado ao art. 3° do Estatuto da Criança e do
Adolescente  asseguram  desenvolvimento  físico,  moral  e  social  das  crianças  e  dos  adolescentes  com
dignidade. Agora, a SAP está saindo do campo da psicologia e pode virar lei. O Projeto de Lei 4053/08 a
define legalmente; fixa parâmetros para sua caracterização; estabelece medidas para coibir  tais  atos ou
atenuar  seus  efeitos  que podem deixar  sequelas  na criança ou  adolescente.  Tal projeto  representa um
avanço na sociedade e o Judiciário dará respostas mais eficazes aos problemas que afligem a sociedade.
Com este trabalho demonstrar-se-á que o atual Direito de Família está atento à realidade social e tem o
afeto como princípio basilar das relações familiares.
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CÓDIGO: HS0962
TÍTULO: O CONTO E SUA MULTIFUNCIONALIDADE
ALUNO: PAULA KÉSIA FERNANDES SILVA (081.358.674-76)
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS (056.218.104-06)

Resumo:

        Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  o  conto  em  suas  diversas  funções.  Do  ponto  de  vista
lingüístico-argumentativo, o conto se caracteriza por apresentar várias funções dependendo do contexto a
que se destina. Grabo (1913) sugere alguns tipos de contos que vão desde contos de ação, de personagem,
de cenário ou de atmosfera, de ideia, de efeitos emocionais. Para tanto, utilizamos a abordagem qualitativa
com base na sócio-retórica com as teorias de Perelman (1988, 2002, 2004), Swales (1990). Escolhemos o
conto “A Cartomante” de Machado de Assis para, através de uma análise lingüístico-argumentativa e sócio-
retórica identificar qual a sua função ou multifunção. A discussão dos dados nos leva a perceber que o
gênero discursivo ‘conto’ é multifuncional visto que passa ideias filosóficas, ideologias, princípios morais,
e, no caso do conto analisado a lição que fica é a de o crime para ‘lavar a honra’, compensa.

Palavras chave: Conto - Multifuncionalidade - Gênero Discursivo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0963
TÍTULO: ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS PELA INDUÇÃO FÓTICA EM MODELOS DE
RATOS EM CICLO DE 22 HORAS
ALUNO: LAIS IZABEL MAIA MELO (072.449.954-74)
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87)

Resumo:

        A ritmicidade biológica é uma propriedade dos seres vivos de grande relevância para sua adaptação
ao meio e, portanto para a sobrevivência. Poucos estudos relacionam os efeitos crônicos de distúrbios da
ritmicidade na saúde.  Este estudo  avaliou  o  estado  de alerta em Callithrix jacchus (saguis)  através  da
freqüência e duração de suas vocalizações sob ciclos claro-escuro (CE)<24h. Foram utilizados 6 sagüis,
mantidos em gaiolas individuais, sob temperatura e umidade constantes, e submetidos a ciclos de CE<24h
e com ciclo CE. Vocalizações em T24 foram o referencial de níveis de alerta normais. Um componente
sincronizado (CS) e outro em livre curso (CLC) apareceram, sendo mais evidentes em T21, o que também
ocorre para a atividade motora em modelos de dissociação. Em todos os Ts os valores da variância do CS
prevalesceram sobre os do CLC, e esses decresceram à medida que o T aumentou, até desaparecer(T24).
Houve aumento  da  porcentagem de ocorrência  das  vocalizações  na  fase  de  claro  à  medida  que  o  T
aumenta. De acordo com esses resultados, os efeitos da dessincronização da ritmicidade biológica podem
ser deletérios para a adaptação do ser ao meio externo, e a vocalização é variável importante na avaliação
do estado de alerta nesse primata.

Palavras chave: Ritmicidade biológica; Vocalização; Callithrix jacchus

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0964
TÍTULO: TURISMO RURAL: ANÁLISE DAS PRATICAS REALIZADAS NESTE TIPO DE
MODALIDADE TURÍSTICA
ALUNO: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)
CO-AUTOR: TIAGO DIOJENE FERREIRA (081.872.344-07)

Resumo:

        Modalidade turística que faz uso do ambiente rural para suas práticas, o turismo rural será analizado
principalmente o  que se refere ao  modo  de como essas atividades interferem no  ambiente em que se
realizam,  de  modo  que  serão  discutidos  o  impacto  causado  durante  as  praticas  envolvidas  e  as
oportunidades que estas trazem aos que se envolvem direta ou indiretamente na sua realização.

Palavras chave: Ambiente; Impactos; Oportunidades; Turismo Rural.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0968
TÍTULO: CLASSE HOSPITALAR: CUIDANDO DA CRIANÇA INTERNADA E DE SEUS
ACOMPANHANTES
ALUNO: MARIA JOSE FARIA DE OLIVEIRA (850.464.424-34)
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15)

Resumo:

        A Classe Hospitalar Sulivan Medeiros, desenvolve atividades de apoio pedagógico voltados à criança
internada.Tendo em uma de suas metas fazer o acompanhamento escolar dos pacientes, resgatando um
retorno com um mínimo de perdas possíveis à sua escola de origem. Para as crianças, o fato de estarem
internadas não as impedem de estudar, dançar, brincar, jogar, ouvir histórias e dramatizar. As atividades na
classe hospitalar não devem ser vistas como uma forma de ocupar a criança enferma, mas de proporcionar
um direito de dar continuidade ao seu processo educativo dentro do hospital, cumprindo a legislação que
em 2001, o conselho nacional de educação, no artigo 13º, nº 2 tratou da obrigatoriedade e organização do
atendimento  educacional  especializado  a  alunos  impossibilitados  de  freqüentar  as  aulas  em  razão  de
tratamento  de  saúde  que  implique  internação  hospitalar,  atendimento  ambulatorial,  ou  permanência
prolongada em domicílio,  o  atendimento  pedagógico  dentro  de uma unidade hospitalar  proporciona a
criança hospitalizada a continuidade do processo ensino- aprendizagem mesmo fora da escola de ensino
regular.

Palavras chave: Hospital. Criança. Escola

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0969
TÍTULO: DEFININDO CULTURA: DUAS VISÕES, DOIS CONCEITOS
ALUNO: JERÔNIMO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR (077.587.004-89)
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM (026.655.714-71)
CO-AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63)

Resumo:

        resumo: Esta pesquisa é caracterizada por um estudo desenvolvido a partir  das obras dos autores
Chartier e Geertz e tem como objetivo identificar a opinião dos mesmos sobre o conceito de Cultura, sendo
utilizado  como  material  principal  o  livro  Interpretação  das  Culturas  e  O  mundo  como  representação.
Basicamente  a  dissertação  procura  fazer  uma  comparação  entre  a  idéia  de  cultura  de  cada  escritor,
levando-nos  a  concluir  que  essa  palavra  é  bastante  complexa  e  que  pode  assumir  várias  definições,
dependendo  do  contexto  em  que  esteja  inserida.  AUTORES:  Jerônimo  Mendonça  da  Silva  Junior
(Graduando em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte) Mayara Ferreira de Farias
(Graduanda em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

Palavras chave: Cultura, sistema simbólico, representação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0970
TÍTULO: CUSTEIO KAIZEN
ALUNO: WHIRTINEY ANDRADE PINHEIRO DOS SANTOS (027.577.944-00)
ORIENTADOR: CLAYTON LEVY LIMA DE MELO (031.778.994-52)

Resumo:

        O  gerenciamento  do  controle  de  custo,  desenvolvido  pelos  japoneses  no  auge  de  seu
desenvolvimento industrial pós-guerra, chamado de Kaizen. Uma ferramenta que serve de apoio à gestão,
tem por finalidade o controle dos custos na produção ou desenvolvimento de serviços. Neste trabalho, será
apresentado os mecanismos e recursos para obtenção da melhoria continua, utilizando o Kaiszen como
ferramenta, assim como, os meios para implantação dessa ferramenta. A presente pesquisa foi conduzida a
partir  de uma analise documental de artigos e um curso,  o  procedimento  metodológico  utilizado  foi à
revisão bibliográfica em fonte secundarias. O custeio Kaizen, quer dizer em sua originalidade melhoria
continua, estabelece regulamentos dentro do processo em andamento ou seja, na execução do projeto.

Palavras chave: custo Kaizen; melhoria continua; sistema de apoio à gestão.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0972
TÍTULO: BRASILEIROS APÁTRIDAS: A REAQUISIÇÃO DO DIREITO A NACIONALIDADE
ALUNO: RAYANA LINS ALVES (073.678.954-51)
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00)
CO-AUTOR: MARIA NATALIA CAVALCANTI COSTA (071.673.834-14)

Resumo:

        Entre as garantias essenciais da Constituição Federal de 1988, encontra-se o direito fundamental a
nacionalidade (art.  12/CF),  o  qual garante que cada pessoa tenha vínculos jurídicos e políticos com o
Estado brasileiro, sendo protegida através de leis tanto no próprio território como no exterior. Contudo,
nem todos os brasileiros tiveram a sua nacionalidade reconhecida efetivamente, devido à promulgação da
EC de  Revisão  n°3  de  1994,  que  retirou  a  possibilidade  de  registro  da  nacionalidade  em  repartição
estrangeira para os nascidos no exterior de pais brasileiros que não estavam a serviço do país. O efeito
dessa emenda foi tornar os nascidos em apátridas, isto é, como não possuíam uma nacionalidade, não eram
reconhecidos  legalmente  por  nenhum  Estado.  Consequentemente,  os  brasileiros  apátridas  não  tinham
acesso aos direitos básicos, como educação e saúde, nem a documentação de nascimento ou de viagem.
Com o crescimento de brasileiros apátridas e pressões políticas internas,  em 2007, promulgou-se a EC
n°54,  a  qual  garantiu  a  reaquisição  da  possibilidade  do  registro  para  a  nacionalidade  brasileira  no
exterior(art.  12, I,  alínea c,  CF) e a regularização da documentação. Portanto,  é essencial demonstrar  a
sociedade  brasileira,  a  importância  da  promulgação  da  EC  n°54/2007  na  erradicação  da  apatridia,
fornecendo cidadania e proteção legal do Estado brasileiro para os nascidos no exterior.

Palavras chave: Direito a nacionalidade. Brasileiros apátridas. EC n° 54/2007.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0973
TÍTULO: TÍTULO: POÉTICAS CORPORAIS NA CENA BRINCANTE: CONFIGURAÇÕES DE UM
SABER-CULTURAL
ALUNO: TAUANY THABATA TEIXEIRA DE FREITAS (014.386.954-03)
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES (778.578.874-04)

Resumo:

        O artista-brincante expressa em sua manifestação um corpo cênico que carrega uma história, uma
tradição, suas crenças e sentimentos, que são representados cenicamente através de gestos palavras, danças,
cânticos... Cada brincante carrega consigo uma bagagem de experiência vivida ao longo de uma trajetória
de vida, fazendo dessa característica singular uma unidade artística que expressa a uma sociedade esses
valores culturais incorporados e passados muitas vezes pelo habitus (Bounier, 2003) presente no grupo.
Partindo desse contexto epistemológico-vivencial, a pesquisa pretende Investigar a presença de elementos
cênicos  que configuram a cena brincante dos  Grupos  Congos  de Calçola,  Boi Pintadinho  e Coco  de
Zambê,  evidenciando convergências e idiossincrasias que ajudam a compôr  a presença cênica de cada
grupo.  A partir  de uma postura fenomenológica,  onde Merleau-Ponty desenvolveu  seu  pensamento  a
respeito do corpo como unidade de conhecimento, buscaremos descrever-interpretar os elementos cênicos
que coadunam aos objetivos da presente pesquisa. A investigação dessa presença cênica que trará pontos
importantes para uma discussão e compreensão a cerca dessas expressões artísticas e de suas técnicas,
fazendo  com que haja um entendimento  maior  de cada história incorporada e narrada corporalmente.
Desse modo, o processo investigativo permitirá o acesso a referenciais vivenciais e teóricos que conduzirão
à construção da presente pesquisa.

Palavras chave: Poetica dos brincantes

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0975
TÍTULO: RELAÇÃO CRIANÇA-ABUSADOR: SIGNIFICADO DO PAPEL DO SUJEITO-ABUSADOR
PARA A CRIANÇA
ALUNO: INGRYD CINTYA AUGUSTO MACHADO (008.466.844-03)
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40)
CO-AUTOR: TATIANA MINCHONI (053.952.964-84)

Resumo:

        Na família há uma hierarquia de poder na relação adulto-criança e estabelecimento de vínculos de
amor, confiança e respeito. Mas, em algumas famílias estes são distorcidos e a desigualdade de poder é
acentuada, o que resulta em violação dos direitos das crianças. Um desses casos é o abuso sexual, que
ameaça o desenvolvimento moral e sexual da criança, e, sendo no seio familiar, também viola os direitos à
sexualidade segura e à convivência familiar protetora. Assim, alguém importante para a criança, torna-se
ameaça, despertando medo, raiva e culpa, sendo a vítima imersa numa situação que envolve sentimentos
contraditórios e, com isso, o abusador solidifica a relação com chantagem e silêncio. O presente estudo
objetiva investigar  o(s)  significado(s)  que a criança vítima de abuso  sexual atribui ao  papel social do
sujeito que cometeu o abuso. Para tanto, foi necessária a inserção no programa Serviço de Enfrentamento à
Violência, ao Abuso e à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, inserido no âmbito do
Centro de Referência Especializado em Assistência Social em Natal/RN. Os sujeitos foram 2 crianças, do
sexo feminino, com 10 anos de idade, vítimas de abuso sexual intrafamiliar. Foram utilizados fantoches,
fotos, argila, desenhos, contação de história, leitura de livros e entrevistas semi-estruturadas. No momento,
o estudo encontra-se em fase de transcrição das entrevistas e sistematização do corpus. Seria, portanto,
precipitado, apresentar e discutir resultados.

Palavras chave: abuso sexual, infância, abusador, papel social, família.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0978
TÍTULO: NOVAS FACES, VELHAS MEMÓRIAS: HISTÓRIAS DA DITADURA MILITAR NO RN
ALUNO: GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA (007.595.864-38)
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA (565.570.944-91)

Resumo:

        A ditadura militar foi um período marcante na história contemporânea do nosso país. Hoje, quarenta e
cinco anos após o golpe militar de 1964, se faz necessário repensar esse período, a partir de novas fontes,
novos vieses e diferentes memórias. O objetivo deste trabalho foi estudar as diferentes memórias que se
constituíram sobre  a  ditadura  no  estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  procurando  compreender  como  o
período ditatorial foi pensado por diferentes personagens que elaboraram concepções diversificadas sobre
um mesmo  acontecimento  histórico.  Para tal,  foram realizadas,  com auxílio  da  história  oral,  algumas
entrevistas  com indivíduos  que viveram nesse período.  Foi de fundamental importância compreender
como a ditadura militar repercutiu no RN, haja vista que ainda existe uma carência de bibliografia sobre
esse período no estado. Desse modo, a utilização da história oral contribui para aumentar a bibliografia
desse período, uma vez que permite a produção da própria fonte histórica. As entrevistas foram percebidas
não apenas como meros depósitos de informações, mas como expressões das práticas sociais que auxiliam
a constituição  histórica dos sujeitos.Este trabalho  é parte integrante do  projeto  “Memórias da Ditadura
Militar no Rio Grande do Norte”, financiado pela UFRN/ Propesq.

Palavras chave: Ditadura militar no RN; memórias; história oral;fonte histórica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0979
TÍTULO: CULTURA: SEMELHANÇAS EM SEU CONCEITO
ALUNO: JANAINA LUCIANA DE MEDEIROS (037.980.804-88)
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM (026.655.714-71)
CO-AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63)

Resumo:

        RESUMO O presente artigo visa analisar alguns conceitos que gira em torno do termo cultura. Para
isso, confrontamos as idéias de Sigmund Freud e Clifford Geertz, apontando semelhanças e diferenças,
sobre o  conceito  de cultura.  Autoras: Janaina Luciana de Medeiros (Aluna do  curso  de TURISMO,na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte,  Campus de Currais Novos).  Mayara Ferreira de Farias
(Aluna do  curso  de TURISMO,na Universidade Federal do  Rio  Grande do  Norte,  Campus de Currais
Novos).

Palavras chave: conceito de cultura. Sigmund Freud. Clifford Geertz

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0980
TÍTULO: EVENTOS: UMA VISÃO SOBRE A INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DA CIDADE DE
CURRAIS NOVOS PARA RECEPÇÃO DE TURISTAS
ALUNO: MOISES EMANUEL BEZERRA (073.770.894-82)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)
CO-AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63)

Resumo:

        O  trabalho  está  associado  a  uma  pesquisa  feita  na  cidade  de  Currais  Novos  em  relação  ao
policiamento realizado por parte das Polícias Militar e Civil, sobre o uso e tráfico de drogas, prostituição,
saúde pública e vigilância sanitária da cidade, com a finalidade de informar as condições de recepção que
são disponibilizadas para a estada e retorno de turistas, bem como a análise de como pode haver influência
das boas práticas de aplicações corretas de políticas públicas, administrativas e formas de planejamento na
interferência do contexto turístico atual. A metodologia utilizada foi feita através de entrevistas aos órgãos
públicos da cidade, com aplicação de questionários elaborados pelos escritores do artigo aos funcionários
competentes de cada secretaria em questão: Secretarias de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde (Setor
de Endemias) e Polícias Civil e Militar da cidade de Currais Novos. Os resultados avaliam que a cidade
possui  potencial  elevado  para  a  atividade  de  eventos  e  que  possui  preocupação  com  aumento  de
policiamento que venha a minimizar transtornos aos turistas.

Palavras chave: Drogas; Prostituição; Saúde; Turismo; Vigilância.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0982
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE SORGO GRANÍFERO E FORRAGEIRO (SORGHUM BICOLOR,
MOENCH.) SOBRE A PRODUÇÃO DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E
QUÍMICO-BROMATOLÓGICAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: IASSON LIMA DE ALMEIDA JUNIOR (050.600.864-96)
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80)
CO-AUTOR: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40)

Resumo:

        O  sorgo  (  Sorghum bicolor(L)  Moench)  é  uma planta  típica  de  clima quente,  de  características
xerófilas, que além de sua baixa exigência em termos de fertilidade, apresenta tolerância a fatores abióticos,
tais  como:  estresse  hídrico,  salinidade  e  encharca  mento  .  O  experimento  foi  realizado  na  Estação
Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, situada no município de
Canguaretama/ RN, o  sorgo  forrageiro  cv.  9405101.  Foi utilizado delineamento  experimental em bloco
completo casualizado, com dois tratamentos e quatro repetições. Os cortes foram efetuados a uma altura 15
cm do solo, eliminando as bordaduras. Foram avaliados as seguintes variáveis: altura da planta, largura e
comprimento  da  folha,  no  intervalo  de  90  dias.O  objetivo:  foi  avaliar,  sob  diferentes  condições
edafoclimáticas, as cultivares de sorgo granífero e forrageiro, obtidos pelo Programa do Centro Nacional
do Sorgo e Milho da EMBRAPA. Desenvolver cultivares superiores para o sistema de silagem e/ou feno,
adaptadas às diferentes regiões do Rio Grande do Norte. Resultados:A altura das plantas estudadas variou
entre 1,79 a 2,61 m para o primeiro corte e no segundo corte entre 1,08 a 2,61 m (Tabela 1). apresentando
valores inferiores aos sorgos forrageiros cultivares SF-25 (3,23 m) e IPA-467-4-2 (3,15 m), encontrados
por Aguiar et. al. (2005). As dimensões das folhas tais como comprimento e largura são de importância
para caracterizar a cultivar.

Palavras chave: características agronômicas, forragem, sorgo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0983
TÍTULO: LEI Nº11.638/2007 - CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE BRASILEIRA PARA AS
NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE.
ALUNO: PATRICIA DA SILVA RAMALHO (028.023.954-83)
ORIENTADOR: CLAYTON LEVY LIMA DE MELO (031.778.994-52)
CO-AUTOR: IRIS DI PAULA BRITO DE AQUINO (029.712.904-09)
CO-AUTOR: PEROLA DIANA GOMES FELIPE (065.071.454-75)
CO-AUTOR: RAIANA DANIELE DA SILVA FIGUEIREDO (055.428.344-18)

Resumo:

        A revisão da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976) sempre foi um dos principais temas
discutidos pela Comissão Consultiva para Assuntos Contábeis, criado pela CVM. A nova lei introduziu
artigos que dão poderes ao CPC - Comissão de Pronunciamentos Contábeis - para elaborar normativos
contábeis  visando  à  convergência  com  as  normas  internacionais  de  contabilidade.  A  relevância  da
abordagem desse assunto se dá pelo fato de que desde 1976 não se via uma mudança tão significativa na
estrutura da contabilidade brasileira, e essa busca pela internacionalização das normas contábeis aproxima
o Brasil,  economicamente falando, aos principais participantes do mercado de capitais do mundo, com
informações contábeis de alta qualidade,  compreensíveis e transparentes.  Entre as principais mudanças
abordadas na nova lei, uma foi comemorada por grande parte dos contabilistas, a tão esperada exclusão da
DOAR e trouxe DFC e a DVA , esta apenas para companhias abertas, a nova classificação dos grupos de
contas do Balanço Patrimonial, a nova classificação do Patrimônio Líquido. Este trabalho tem a perspectiva
de mostrar ao público os pontos relevantes da nova lei nº  11.638/07, e o seu impacto na contabilidade
brasileira.

Palavras chave: CPC, Goodwill, Normas Internacionais de Contabilidade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0985
TÍTULO: DIGA XIS: A UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA E REFLEXIVA NO ENSINO DE HISTÓRIA.
ALUNO: ANDRESSA ADNA DE LIMA (079.043.664-79)
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (369.707.354-00)

Resumo:

        O presente trabalho tem como objetivo a inclusão da fotografia como ferramenta didática no ensino
de História. Como é sabido de todos, os livros didáticos de História trazem inúmeras fotografias em seu
corpo e elas funcionam, na maioria das vezes, apenas como corroborações de determinados assuntos. Ou
seja, aparecem como ilustrações passivas tão iguais a um mero risco de grafite. A metodologia do trabalho
tem como cerne a desconstrução dessa perspectiva engessada da fotografia. Percebendo ela como fonte
construída  a  partir  da  visão  do  mundo  do  fotógrafo,  numa  determinada  época,  e,  diversas  vezes
interpretada por outros indivíduos que a visualizam em épocas diferentes. Assim, a fotografia não é uma
verdade imutável. Servindo, em certas ocasiões, como mecanismo de manipulação. O trabalho conclui,
então, que o professor, ao trabalhar essa ferramenta em sala de aula, necessita incentivar a análise crítica
por parte de seus alunos, para que eles possam interpretar  a fotografia como fonte construída por um
indivíduo cultural, em algum momento, com determinadas intenções. Não podendo, portanto, ser encarada
como  verdade  única  pelo  simples  congelamento  de  certa  imagem  por  máquina  fotográfica  antiga  ou
moderna. O professor procedendo, dessa forma, abrirá os horizontes de seus alunos que perceberão as
fotografias  ao  longo  da  História  de  forma a  verificarem como  são  produtos  culturais,  defensoras  de
discursos, silenciamento de realidades e passivas de interpretações diferentes.

Palavras chave: Ensino de História, fotografia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0991
TÍTULO: MÍSTICA: TECENDO VIVÊNCIAS E SABERES NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR DO
CAMPO NO CURSO PEDAGOGIA DA TERRA DA UFRN
ALUNO: HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA (012.730.384-79)
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59)
CO-AUTOR: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (068.860.184-77)
CO-AUTOR: LUANA SOBRAL HILARIO (075.011.434-71)
CO-AUTOR: QUÉZIA NEVES DA SILVA (037.388.354-40)

Resumo:

        O curso Pedagogia da Terra é uma graduação em nível superior da UFRN oferecida a partir de uma
parceria  com  o  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  (INCRA)  e  o  Movimento  dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA).  Objetivamente  procura  contemplar  as  necessidades  de  formação  de  60  pedagogos  que
estejam  habilitados  para  o  exercício  da  docência  em  Educação  Infantil,  séries  iniciais  do  Ensino
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, como também a coordenação e assessoramento pedagógico
nas áreas de assentamentos rurais do Estado do Rio Grande do Norte. A dinâmica pedagógica da turma é
atravessada por práticas de caráter político-formativas próprias do MST. Dentre estas, a mística é a que
mais nos chama a atenção, pois, embora não se constitua como um componente curricular do curso nem
esteja inserida nas práticas acadêmicas da UFRN, foi sendo incorporada à dinâmica cotidiana e pedagógica
do curso. Nosso trabalho objetiva investigar os elementos que compõem a mística, enquanto “instrumento”
de produção de uma subjetividade Sem Terra,  e, em interface com o contexto da turma, identificar os
saberes que se implicam na formação do pedagogo da terra. O trabalho investigativo volta-se à experiência
que vivenciamos como monitor do curso e à consulta de fontes bibliográficas relacionadas à temática.

Palavras chave: Pedagogia da Terra; Subjetividade; Mística

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0997
TÍTULO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO TERCEIRO SETOR: UMA ANÁLISE SISTÊMICA.
ALUNO: ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO (072.950.134-58)
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20)
CO-AUTOR: BRUNO LUAN DANTAS CARDOSO (081.973.904-95)
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA (082.861.684-10)
CO-AUTOR: RODRIGO CESAR LIMA DA SILVA (055.601.964-44)

Resumo:

        Esse trabalho visa formar um perfil de qualificação adequado para os profissionais do terceiro setor,
visto  que é um setor  difuso  e que apresenta certas  particularidades,  em contraponto  das  organizações
convencionais (públicas e privadas), e que por isso, o profissional atuante nessa área deve traçar estratégias
e tomar decisões de forma diferenciada. O que normalmente ocorre é que profissionais gestores de ONGs
utilizam  erroneamente  seus  conhecimentos  na  área  administrativa  para  tomar  decisões  baseadas  em
paradigmas de empresas privadas com fins lucrativos ou empresas públicas dependentes do governo. A
metodologia utilizada se deu por  uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo para formação de um
diagrama  causal  a  partir  de  uma  análise  sistêmica  com  o  objetivo  de  promover  a  formação  de  um
conhecimento  embasado  sobre  o  setor  atuante,  através  da  análise  do  contexto  histórico  incluindo  o
surgimento do terceiro setor, a formação e o desenvolvimento dessas organizações, as diferenças entre os
outros setores, teoria sobre pensamento sistêmico e gestão de ONGs. Munido dessas informações, se torna
possível traçar características e qualificações que o gestor atuante no Terceiro Setor precisa ter, possuindo
uma racionalidade substantiva apurada,  que mesmo  a organização  não  tendo  fins  lucrativos,  o  gestor
precisa ter bons conhecimentos de processo decisório, e deve tomar suas decisões a partir da análise de
orçamento de projetos.

Palavras chave: Terceiro setor, qualificação, racionalidade substantiva.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS0999
TÍTULO: LIÇÕES DE CIDADANIA E A EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR: O PROBLEMA DA
METODOLOGIA PARA UMA FORMAÇÃO CIDADÃ DE DUAS VIAS
ALUNO: FABRIZIA PESSOA SERAFIM (052.204.184-16)
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (643.012.303-00)

Resumo:

        Dada a premência de ultrapassar antigos paradigmas ainda ligados à imparcialidade e neutralidade do
direito, os quais contribuem para fazer dele uma ferramenta para manutenção do status quo, procuramos
aplicar a esse campo a lição paulo-freiriana sobre a inevitável opção política feita por aqueles que ensinam:
optamos  por  uma  ciência  e  uma  prática  jurídica  que  inovem  e  produzam  valores  sociais  contra-
hegemônicos. Com essa intenção, recorremos à educação jurídica popular em assentamentos rurais do Rio
Grande do Norte. Apesar de ficar claro o que, por que e para que queremos pôr em prática essa opção
libertadora  através  da  educação  jurídica  popular,  muito  ainda  precisa  ser  aperfeiçoado  em  relação  à
metodologia  empregada.  Trabalhar  durante  poucos  meses  com  uma  comunidade  não  possibilitou  a
concepção metodológica de efetivamente construir um conhecimento em duas vias a partir da percepção da
realidade local. Mas é a partir dessas observações e reflexões sobre a prática que se pode avançar.

Palavras chave: Educação Jurídica Popular. Metodologia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1000
TÍTULO: DA ELITE AO POPULAR: O FUTEBOL E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL
(1900-1930)
ALUNO: DANIEL MENDES SOUZA LIMA DE MATOS (014.059.204-08)
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (369.707.354-00)
CO-AUTOR: PAULO RIKARDO PEREIRA FONSECA DA CUNHA (066.741.164-08)

Resumo:

        Nesse trabalho temos a pretensão de analisar  como o futebol se tornou uma parte constituinte da
identidade  nacional  brasileira.  Um  esporte  que  aqui  chegou  por  meio  das  elites  preocupadas  em  se
diferenciar  dos demais segmentos da sociedade, mas que com a proliferação de times e da prática em
diversos recantos passou a fazer parte do cotidiano de diferentes classes sociais. Usaremos o exemplo da
cidade do Rio de Janeiro, por se tratar do centro político-cultural irradiador de idéias para o restante do
país.  Portanto  nesse trabalho  se buscou mostrar  os embates e comunicações que se deram entre esses
grupos no processo de consolidação do esporte, tido hoje como tipicamente nacional, bem como mostrar
desta  forma  como  se  consolidou  um  nacionalismo  compartilhado  por  diferentes  etnias  e  grupos
socioeconômicos.  Mostraremos o  futebol como  um valor  simbólico  e cultural que corroborou  para a
construção da nacionalidade brasileira: O futebol antes restrito as “elites europeizadas” passou ao longo do
período da Primeira República a se constituir numa verdadeira paixão nacional e até mesmo como um fator
de diferenciação da “pátria brasileira” em relação aos outros povos. A nacionalidade brasileira foi assim
fundida com o futebol, nos tornamos a “pátria do futebol”.

Palavras chave: História Social, Identidade Nacional e Futebol

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1004
TÍTULO: CIDADE CONTEMPORÂNEA - HABITAÇÃO, ARQUITETURA E URBANISMO
MONUMENTAL
ALUNO: CAMILLA RAMOS CARDOSO BANDEIRA (014.500.654-90)
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (215.011.224-87)

Resumo:

        O planejamento estratégico de cidades tem sido um dos instrumentos mais utilizados pelos agentes
urbanos, tendo em vista experiências bem-sucedidas de cidades que conseguiram ingressar na economia
global, por meio de sua autopromoção. A cidade, analisada sob a perspectiva de uma mercadoria a ser
“vendida”, apóia-se nas estratégias do city marketing, como forma de valorizar as potencialidades de que
dispõe.  Nesse  sentido,  a  arquitetura  de  grife  atua  como  catalisadora  na  formação  de  imagens
representativas para a promoção da cidade, sendo um dos meios de atração de novos fluxos de capitais.
Quanto mais exclusiva for a obra arquitetônica, por rebatimento, maior será seu apelo imagético, assim
como seu sucesso de público, resultando em uma considerável repercussão na gestão urbana. A arquitetura
de grife está, ainda, associada às rendas de monopólio, por meio da majoração das mesmas, dado o seu
caráter singular. Assim, cada cidade busca reunir obras de arquitetos pertencentes ao star system, como é o
caso da arquitetura high-tech de Richard Rogers. É este o tema tratado nessa comunicação.

Palavras chave: Planejamento estratégico, arquitetura de grife, city marketing.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1005
TÍTULO: NORMAN FOSTER: A FORÇA DA MARCA ARQUITETÔNICA COMO ESTRATÉGIA DE
PROMOÇÃO DA CIDADE
ALUNO: IVANA CARLA SANTIN POLETTO (057.973.384-08)
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (215.011.224-87)

Resumo:

        Devido  à  mundialização  da  economia  e  a  consolidação  do  capitalismo,  tornou-se  necessário  a
configuração de uma nova forma de gestão urbana: a centrada na promoção e valorização da cidade. Dessa
forma, o modo como se intervinha no espaço mudou a partir do momento em que o design urbano ganhou
mais importância na estratégia de planejamento de várias cidades. As autoridades locais passaram a usar os
grandes projetos  urbanos como alternativa para criar  ou  reforçar  a posição  competitiva da cidade em
questão. Observando as características presentes na maioria dos projetos realizados mundialmente, nota-se
o  uso  de  “soluções  criativas”,  como  a  execução  de projetos  de  “arquitetura  de  grife”,  que ajudam a
alavancar  o  progresso  da cidade.  Esse tipo  de arquitetura,  muitas vezes carrega a assinatura de algum
arquiteto  de renome internacional.  Este trabalho  destaca a participação  do arquiteto  inglês Sir  Norman
Foster na construção da imagem de uma cidade global, dando ênfase na força da sua marca arquitetônica
como instrumento capaz de gerar renda diferencial para a cidade.

Palavras chave: arquitetura, Norman Foster, planejamento estratégico urbano.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1006
TÍTULO: A RELAÇÃO DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA DA UFRN COM OS CONHECIMENTOS
MATEMÁTICOS
ALUNO: GILVANA GALENO SOARES (051.661.884-97)
ORIENTADOR: CLAUDIANNY AMORIM NORONHA (593.883.742-15)

Resumo:

        É inegável a importância do professor de conhecer os sentimentos e conhecimentos que seus alunos
têm em relação a um conteúdo e/ou disciplina, a fim de planejar uma prática que favoreça a aprendizagem
e desperte atitudes positivas nos estudantes. Nesse sentido, o projeto de Iniciação Científica da primeira
autora tem como objetivo identificar conhecimentos e atitudes, em relação à Matemática, dos estudantes do
curso de Pedagogia da UFRN, de modo a oferecer informações que possam colaborar com a estruturação
do programa de disciplinas deste curso. Entretanto, o presente trabalho é apenas um recorte deste projeto e
visa  apresentar  algumas  das  dificuldades  relacionadas  a  conhecimentos  de  conteúdos  matemáticos
apresentadas  por  alunos  do  curso  de  Pedagogia,  ao  iniciar  a  disciplina  voltada  para  o  ensino  de
Matemática.  Estas  informações  foram  coletadas  a  partir  de  avaliações  diagnósticas  aplicadas  a  242
graduandos. Para a tabulação e análise dos dados obtidos através deste instrumento avaliativo utilizamos à
metodologia da análise de conteúdo. O resultado obtido nos aponta para um dado importante, apesar de
chegar a cursar um nível superior, grande parte dos estudantes de Pedagogia demonstram desconhecimento
de conteúdos matemáticos básicos, a exemplo dos relacionados a frações, bem como o de habilidades para
resolver problemas, entre outros.

Palavras chave: Conhecimento - Pedagogia- Matemática

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1012
TÍTULO: A TESE DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS ANTE O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA.
ALUNO: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (011.046.034-03)
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (056.779.634-53)
CO-AUTOR: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (063.397.384-00)
CO-AUTOR: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96)
CO-AUTOR: LUCIANA MONTENEGRO MATOS (049.124.494-07)

Resumo:

        O presente trabalho tem por objetivo analisar  a possibilidade de o  Ministério  Público  atuar como
legitimado ativo na propositura de ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos, uma
vez que tais direitos enquadram-se como espécie de direitos coletivos lato sensu, demonstrando que tal
possibilidade é uma forma de aplicação do princípio  constitucional do acesso à justiça.  O trabalho foi
realizado a partir do exame de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre os
legitimados para promover a defesa coletiva do consumidor em juízo, sob a ótica da Constituição Federal,
da  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  e  de  ensinamentos  doutrinários.  A partir  da  análise  das
disposições contidas na legislação e na doutrina entendemos que a tese que legitima o Ministério Público
para atuar em defesa dos direitos individuais homogêneos é a mais acertada, já que o Código de Defesa do
Consumidor deixa nítida a legitimidade ativa do órgão ministerial, sendo também nesse sentido as decisões
de  nossas  cortes  superiores.  Por  fim,  temos  que  a  interpretação  da  legislação  deve  sempre  ser  feita
buscando conferir-lhe a máxima eficácia,  fazendo prevalecer  a democracia e a busca por  uma melhor
prestação jurisdicional, restando garantida, assim, a aplicabilidade do princípio fundamental do acesso à
justiça.

Palavras chave: Ministério Público. Legitimidade. Direitos individuais homogêneos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1014
TÍTULO: CTRL+ART+DEL: EXPERIMENTAÇÕES EM INTERFACES ARTÍSTICAS
ALUNO: LEANDRO ALVES GARCIA (351.594.608-02)
ORIENTADOR: FABIO OLIVEIRA NUNES (267.598.668-27)

Resumo:

        Como parte da pesquisa "CTRL+ART+DEL: Contexto, arte e tecnologia", o objetivo deste trabalho é
analisar o universo poético envolto em trabalhos de artemídia, como fenômenos subjetivos, investigados
através da reflexão sobre interfaces artísticas computacionais. Mais especificamente a partir da interação
com dispositivos físicos (hardwares) e programas computacionais (softwares). Para sua realização, estão
sendo investigadas interfaces computacionais aplicáveis para uso em espaços artísticos, com o intuito de
percorrer  os  possíveis  caminhos  poéticos  utilizados  nas  experimentações,  analisando  conceitos
empregados,  particularidades  estéticas  e viabilidade técnica,  pertinentes  às  linguagens  usadas  nas  artes
tecnológicas.

Palavras chave: arte; tecnologia; experimentações; hardware; software.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1018
TÍTULO: HISTÓRIA DO CONJUNTO CIDADE SATÉLITE SOB A ÓTICA DO JORNALISMO
COMUNITÁRIO.
ALUNO: THAIANY SOARES SILVA (057.243.044-22)
ORIENTADOR: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL (016.757.397-73)

Resumo:

        O trabalho  tem como base o  viés da história local,  onde as pessoas comuns e seu  cotidiano são
valorizados. As histórias tidas como inusitadas extraídas de relatos orais e periódicos comunitários locais
são utilizadas com a finalidade de se obter detalhes para melhor entender a história de uma determinada
comunidade. O projeto "Memória: Minha Comunidade", realizado por meio de convênio entre a SEMURB
e o Departamento de História da UFRN, firmado este ano, está sendo realizado no intuito de preservar a
memória histórica das comunidades recentes de Natal.  O conjunto Cidade Satélite foi o  primeiro a ser
selecionado para ter sua memória resgatada. Este estudo, em particular,  pretende analisar a formação e
crescimento do conjunto residencial Cidade Satélite por meio, principalmente, de recortes de jornais da
própria comunidade (Consenso Comunitário e JUC’S), que foram editados em períodos distintos, e ainda
em recortes nos jornais de grande circulação de Natal. Esta análise pretende lançar um novo olhar para a
história das comunidades locais e valorizar o passado para que se possa melhor entender a atualidade. O
jornalismo  comunitário  contribui  para  perceber  a  trajetória  de  desenvolvimento  da  comunidade,
possibilitando visualizar se havia persistência de problemas urbanos ou ambientais e se a noção do ‘viver
em  comunidade’  era  levada  em  consideração  pelos  moradores.  A  proposta  aqui  colocada  pretende
apresentar os primeiros resultados desta pesquisa.

Palavras chave: História local, jornalismo comunitário, memória, Cidade Satélite.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1019
TÍTULO: DDD
ALUNO: KIARA CARDOSO DA SILVA (065.152.964-60)
ORIENTADOR: LORE FORTES (185.001.889-87)

Resumo:

        asasasasasasasasas

Palavras chave: qwww

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1023
TÍTULO: A DISCIPLINA DA FÉ E O MEDO NO MUNDO COLONIAL: O TRIBUNAL DO SANTO
OFÍCIO E OS CRISTÃOS-NOVOS NO SÉCULO XVI
ALUNO: HALYSON RODRYGO SILVA DE OLIVEIRA (059.023.844-27)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (739.246.527-91)

Resumo:

        A visita do Tribunal do Santo Ofício durante o século XVI à colônia luso-americana trouxe à tona
conflitos e interesses de ordem diversa.  Esta visita alterou os modos de viver e de se relacionar entre
cristãos velhos e cristãos-novos, bem como transformou, em certo sentido, a realidade colonial. Em um
clima hostil e de grande desconfiança, os cristãos-novos judaizantes seriam os agentes que apareceriam
demasiadamente  nas  denúncias  feitas  ao  Tribunal.  O  presente  trabalho  visa  estabelecer  as  relações  e
possibilidades entre a idéia de medo, discutidas com base em Jean Delumeau, em História do Medo no
Ocidente, e a atuação do Santo Ofício sobre os cristãos-novos que judaizavam em segredo, para que desta
maneira possamos problematizar uma idéia de disciplina através da imposição do medo pela fé oficial a
clientela  colonial.  A partir  da  análise  dos  discursos  dos  denunciados  ao  braço  clerical  –  contidos  na
documentação  inquisitorial  do  período  –  pode-se  mapear  em  que  sentido  e  grau  essa  manifestação
sentimental apareceria na fala dos judaizantes. Em um clima de delação e desconfiança nada mais “natural”
que sentir medo: medo de ser denunciado, medo das conseqüências de suas práticas judaizantes, medo,
enfim,  do  porvir.  Ao  problematizarmos  a  idéia  de  medo  e  a  ação  do  Santo  Ofício  na  colônia
luso-americana, está-se ao mesmo tempo trazendo outro prisma para a reconstrução histórica, indo para
além dos “autos de fé” e fomentando discussões variadas à análise do nosso passado colonial.

Palavras chave: Medo; Disciplina; Cristãos-novos; Tribunal do Santo Ofício.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1034
TÍTULO: MÚSICA DE RABEQUEIROS
ALUNO: EMERSON CARPEGIANNE DE SOUZA MARTINS / MATRÍCULA 200614240
(062.036.524-23)
ORIENTADOR: AGOSTINHO JORGE DE LIMA (343.168.414-91)

Resumo:

        Estão sendo pesquisados seis rabequeiros e um artesão de rabeca na região metropolitana de Natal.
Classificamos esses  rabequeiros  em dois  grupos: os  rabequeiros  tradicionais,  que faziam a música de
rabeca zona rural em folguedos como o boi-de-reis, lapinha, pastoril e João redondo, e a trouxeram para a
periferia dos centros urbanos; e dois jovens rabequeiros que iniciaram seus estudos no violino e depois
aprenderam a música de rabeca com os rabequeiros  tradicionais,  buscando  em suas  práticas  musicais
difundi-la no âmbito mais amplo da música popular urbana. Paradoxalmente os rabequeiros mais antigos
estão tocando em violinos industrializados comprados em lojas, que eles acham mais bonitos e mais bem
acabados, enquanto os jovens rabequeiros buscam tocar em rabecas artesanais. Atualmente os rabequeiros
tradicionais estão  sem nenhuma atividade musical.  Enquanto  os jovens rabequeiros têm uma atividade
musical mais intensa. Os rabequeiros mais antigos não costumam ensinar diretamente a música de rabeca.
Para eles alguém só aprende rabeca os ouvindo e vendo tocar. Já os jovens rabequeiros ensinam rabeca
numa relação de aluno e professor com a transmissão mais direta de conteúdos. Pudemos perceber que a
música de rabeca está penetrando outros segmentos culturais – através da atividade dos novos rabequeiros,
mas pautada no conhecimento musical dos rabequeiros tradicionais. Nesse processo, a música se mantém e
muda em alguns de seus aspectos.

Palavras chave: Música, etnomusicologia, rabequeiros.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1035
TÍTULO: O ASSISTENTE SOCIAL ENTRE A PROVISORIEDADE E A PRECARIZAÇÃO DO
TRABALHO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
ALUNO: DANIELE LAURENTINO FRANCELINO (064.668.994-03)
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (201.036.114-87)

Resumo:

        Trata da precarização do trabalho do assistente social na Política de Assistência Social, no município
de Natal,  mais especificamente no Centro de Referência Especializado da Assistência Social –  CREAS.
Nesse sentido, tem a finalidade de identificar e analisar quais os efeitos decorrentes da ausência de vínculos
empregatícios  estáveis  no  trabalho  do  assistente  social  que atua no  CREAS,  destacando  os  principais
desafios e limites do fazer profissional diante da situação de provisoriedade e precarização do trabalho. O
percurso  realizado envolveu: revisão  da literatura sobre a temática do  trabalho  na contemporaneidade,
sobre a política de assistência social e a questão dos recursos humanos nesta política e sobre a inserção do
Serviço Social na organização social do trabalho e, os dados primários foram obtidos a partir da realização
de entrevista com assistente social e com a coordenadora do CREAS. O estudo destaca a situação tênue
vivida pelo assistente social que exerce seu fazer profissional diante da condição de provisoriedade e com
contratos  provisórios,  polarizado  entre  ter  que  se  submeter  às  condições  de  trabalho  precário,
considerando  a  sua  condição  de  trabalhador  assalariado,  e  entre  a  necessidade  de  manutenção  da
sobrevivência, fator preponderante que lhe obriga a aceitar essa situação.

Palavras chave: Trabalho precário. Assistência Social. Serviço Social.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1036
TÍTULO: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA: UMA ANÁLISE DOS RESTAURANTES DE CURRAIS
NOVOS/RN
ALUNO: FRANCISCA GILMARA DE MEDEIROS GARCIA (030.832.024-74)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        Este  artigo  tem  como  objetivo  inventariar  e  analisar  a  infraestrutura  turística,  apontando
quantitativamente  e  qualitativamente  os  restaurantes  da  área  zoneada  do  centro  da  cidade  de  Currais
Novos. A partir  desta avaliação obter informações que podem auxiliar o desenvolvimento da atividade
turística  de  forma  sustentável.  São  descritos  os  conceitos  de  Infraestrutura,  Alimentos  e  Bebidas  e
Restaurantes. Por fim, é possível fazer uma análise mais profunda sobre a qualidade dos serviços na dada
localidade, com o intuito de minimizar os impactos causados ao longo do tempo, uma vez que a mesma,
tem pretensões de ser uma cidade turística.

Palavras chave: Infraestrutura, Restaurante, Turismo, Currais Novos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1037
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA ECONOMIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM
CURRAIS NOVOS/RN
ALUNO: LISIANA DE FATIMA SILVA (065.597.954-97)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        O  planejamento  turístico  baseado  nos  princípios  da  sustentabilidade  é  um  tema  cada  vez mais
discutido pelos profissionais do turismo na tentativa de desmistificar a idéia de que a atividade turística
possui somente objetivos econômicos, e mensurar os impactos negativos sobre a sociedade, a cultura, o
meio ambiente e a economia. A cidade de Currais Novos/RN segue essa tendência capitalista,  onde os
princípios sistêmicos não são observados, ela tem atraído cada vez mais o interesse de empresários que
apostam no desenvolvimento turístico local. Percebe-se então a necessidade de se realizar um planejamento
da  atividade  turística  do  município,  onde  a  economia  seja  tratada  como  uma  dos  pilares  de
desenvolvimento do turismo e não o foco principal. Nesse sentido, elaborou-se essa pesquisa que tem por
objetivo identificar  os impactos e as características da economia local.  São apresentados os métodos e
técnicas utilizados na pesquisa, bem como aspectos gerais e caracterização da economia municipal, onde
identificou-se o comércio como a principal atividade econômica do município, a participação do turismo
na economia local como gerador de emprego, bem como os investimentos públicos e privados existentes
no município. Por fim, é realizada uma análise sobre a importância da economia para o destino, onde são
destacadas  ameaças  e  oportunidades,  as  contribuições  que  o  turismo  lhe  fornece,  e  constatou-se  a
necessidade de desviar o foco do comércio e ampliar a base econômica curraisnovense.

Palavras chave: Turismo; Planejamento Turístico; Economia local.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1039
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DAS CHUVAS E DAS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS NO TURISMO EM
CURRAIS NOVOS
ALUNO: MARILIA BARBOSA GONCALVES (075.537.134-81)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        As  chuvas  e  as  condições  atmosféricas  influenciam  as  rotinas  das  cidades.  No  turismo  faz-se
necessário os conhecimentos meteorológicos do lugar o qual se deseja visitar, justamente para se prevenir
tanto  para os dias de chuva,  como para os de sol.  O presente artigo  foi elaborado  a partir  de dados
coletados para a composição de um inventário turístico do município de Currais Novos, e de pesquisas
bibliográficas,  eletrônicas,  documentais  e  in  loco.  Este  artigo  tem  por  objetivo  abordar  as  questões
climáticas, bem como os estudos que o município de Currais Novos possui nessa área e a influência dessas
informações para o turismo local. Também foi realizada uma análise SWOT, a qual se aponta os principais
pontos fortes e fracos, e as oportunidades e ameaças de cada dado levantado no inventário turístico para a
localidade.

Palavras chave: Chuvas. Condições atmosféricas. Turismo. Currais Novos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1040
TÍTULO: REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO: CONSIDERAÇÕES
ACERCA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E ANATOCISMO, SOB O PÁLIO DO CDC E DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALUNO: LUIZA CARVALHO DANTAS (074.366.944-48)
ORIENTADOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA LANZILLO (010.051.344-13)
CO-AUTOR: ANDRE LUIS DE MENDONCA FERNANDES (063.269.394-02)

Resumo:

        O  presente  escrito  tem  como  escopo  precípuo  a  apreciação  dos  dispositivos  constantes  no
ordenamento jurídico pátrio, aplicáveis à disciplina dos juros remuneratórios nos contratos de cartão de
crédito, bem assim da capitalização dos juros e da possibilidade de revisão judicial nesta espécie contratual,
à luz dos princípios consumeristas e da jurisprudência dos tribunais brasileiros. Neste pórtico, incumbe-se
ressaltar  que,  hodiernamente,  vislumbra-se  uma  inequívoca  massificação  dos  contratos  de  cartão  de
crédito,  o  que, em que pese tenha o condão de possibilitar  maior praticidade e segurança nas relações
comerciais, amiúde, compromete a higidez das relações contratuais das partes envolvidas. Isto porque, por
vezes,  os  titulares  da  linha de  crédito  utilizam tais  tarjetas  magnéticas  como  se fossem parte  de  seus
rendimentos mensais, e após superada a precária impressão de se possuir um maior potencial econômico
do que o realmente detido, incorrem no inadimplemento dos débitos contraídos, dando azo à insurgência
dos  ônus  oriundos  desta  modalidade  contratual.  Em  face  deste  escorço  fático,  agregado  às  tênues
controvérsias que circundam a temática abordada, analisar-se-ão os principais aspectos do contrato em
epígrafe, mormente no que concerne à revisão judicial dos juros e à persecução do anatocismo por parte
das instituições financeiras, através de exame doutrinário e jurisprudencial.

Palavras chave: Cartão de Crédito. Juros. Anatocismo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1046
TÍTULO: RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANTE OS
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
ALUNO: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96)
ORIENTADOR: BENTO HERCULANO DUARTE NETO (444.518.224-91)
CO-AUTOR: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (063.397.384-00)
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (011.046.034-03)
CO-AUTOR: LUCIANA MONTENEGRO MATOS (049.124.494-07)

Resumo:

        O  presente trabalho  tem como  fito  analisar  a  responsabilização  patrimonial subsidiária  dos  entes
públicos, tomadores de serviços,  diante da terceirização de serviços,  que é atividade-meio de um dado
setor  produtivo,  analisando  como  a  jurisprudência  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  tem  superado
possíveis contradições, diante da elaboração do Enunciado nº 331, principalmente no inciso IV, que é um
evidente caso típico de jurisprudência contra-legem, resguardando, no entanto, um ideal de justiça. Em
contrapartida, tem-se a Lei 8.666/93 em seu art. 71, especificamente no seu § 1º, que se torna praticamente
isolado,  diante  da  quase  total  inaplicabilidade  pelas  instâncias  do  Judiciário  Trabalhista.  Analisando
jurisprudências dos Tribunais, baseando-se em estudos doutrinários contidos em artigos científicos e ainda
no conteúdo das Leis, o que se vê é a prevalência de um dispositivo jurisprudencial sobre um dispositivo
legal,  que não  foi declarado  inconstitucional,  dessa forma,  resultando  em discussão  no  diz respeito  à
usurpação de função legislativa. Em linhas conclusivas tem-se o tratamento da matéria de forma bastante
clara nos  Tribunais,  deixando-se de lado  as  questões  controversas  diante da legislação  e  aplicando  o
Enunciado  do  TST  nº  331,  salvaguardando  interesse  de  particulares  e  abarcando  a  responsabilidade
patrimonial da Administração Pública na terceirização dos serviços.

Palavras chave: Terceirização. Responsabilidade patrimonial. Administração Pública.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1050
TÍTULO: ÁREAS PROTEGIDAS DA CAATINGA: ESTUDO DE CASO NA LAGOA DO SANTO.
ALUNO: ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA (065.298.864-43)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada durante a disciplina de Planejamento Organizacional
do Turismo II,  que teve como objetivo central identificar as áreas naturais protegidas da Caatinga com
dimensões e limites definidos, ou seja, as Unidades de Conservação (UC), tendo em vista e sua importância
para a preservação da biodiversidade do referido bioma. A pesquisa apresenta ainda os benefícios das UCs
para preservação e conservação dos ecossistemas localizados na região do seridó potiguar, em especial o
Sitio Natural Lagoa do Santo no Município de Currais Novos-RN. Expõem-se também neste estudo as
potencialidades  turísticas  do  sítio  bem  como  possibilidades  para  o  desenvolvimento  de  um  turismo
sustentável na Lagoa do Santo.

Palavras chave: Caatinga, Unidade de Conservação, Lagoa do Santo, Turismo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1053
TÍTULO: RYO GRANDE RE-VISITADO: UMA TRAJETÓRIA ICONOGRÁFICA DO FORTE DE
CEULEN
ALUNO: JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR (050.113.984-20)
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (276.922.304-63)

Resumo:

        “Quando  ainda pertencia ao  partido  real,  chamava-se o  Forte dos Três Reis  Magos.  Adotando-se
agora para ele a denominação de Forte de Ceulen, passou simultaneamente para o poder e recebeu o nome
do  conselheiro  holandês.  Mudados  os  regedores  da  possessão,  foi  pouco  mudar  o  nome  das
coisas.”(BARLEUS).  É  inegável  que  a  presença  holandesa  no  Brasil  colonia  nos  deixou  um  legado
artístico-cultural imprescindível para a compreensão  de nossa história como povo-nação.  Desse modo,
objetiva-se  nesse  trabalho,  apresentar  uma  análise  iconográfica,  em  quadros  comparativos,  das
representações artísticas do Forte dos Reis Magos e seus arredores,  através do material produzido pela
comitiva nassoviana: pinturas e gravuras registradas em sua cronística, bem como, as imagens fotograficas,
elaboradas por artistas potiguares na contemporâneidade. Essa apresentação faz parte do plano de trabalho:
“A  cronística  holandesa”,  que  está  atrelado  ao  projeto  de  pesquisa  “Estruturas  do  imaginário  nos
documentos fundantes da Capitania do Rio Grande”.

Palavras chave: Iconografia. Capitania do Rio Grande. Forte dos Reis Magos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1056
TÍTULO: A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL À LUZ DO PROCESSO DE
INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO PENAL
ALUNO: ANDRE LUIS DE MENDONCA FERNANDES (063.269.394-02)
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO (280.097.894-53)
CO-AUTOR: ANDRE FELIPE PINHEIRO (064.742.004-05)
CO-AUTOR: LUIZA DANTAS VARELLA (050.508.834-74)

Resumo:

        O  objetivo  deste  trabalho  é  compreender  a  importância  da  existência  de  um  Tribunal  Penal
Internacional.  Mais  especificamente  investigou-se:  a)  os  apectos  históricos  da  internacionalização  do
Direito  Penal;  b)  aspectos  relevantes  do  Direito  Internacional  aplicáveis  ao  tema;  c)  a  conferência
diplomática de Roma e a criação do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional constitui
uma enorme conquista na luta pelos Direitos Humanos e sua efetivação foi, durante todo o século XX, o
desejo daqueles que buscaram um mundo mais justo, sobretudo mais humano. O estudo foi realizado, por
meio  de levantamento  bibliográfico  e documental,  tomando-se como contexto  o  cenário  internacional,
dando ênfase a abordagem do Direito Internacional. A análise da pesquisa revela que o estatuto de Roma
ainda não é o ideal, ademais potências políticas e bélicas votaram contra sua criação e parecem ignorar a
existência  de  uma  comunidade  internacional  agindo  de  forma  contrária  ao  Direito  Internacional.  Do
trabalho conclui-se ser necessário a intensificação dos estudos a respeito do Direito Penal Internacional,
para que se possa aperfeiçoar o Estatuto de Roma e evitar que o Tribunal sirva ao interesse de qualquer
outro sujeito que não à humanidade.

Palavras chave: Direito, Tribunal, Penal, Internacional.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1058
TÍTULO: PESQUISAÇÃO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO POLÍTICA E TÉCNICA DOS
PROGRAMAS HABITACIONAIS DE CONSTRUÇÃO E DE HABITAÇÕES DOS ASSENTAMENTOS
COORDENADOS PELO MST NO RN
ALUNO: CECILIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (053.047.184-10)
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91)

Resumo:

        Este  trabalho  refere-se  às  atividades  realizadas  junto  ao  Projeto  de  Pesquisa  “Habitats  em
Movimento”,  desenvolvido  pelo  GERAH,  sob  a  coordenação  da  Profa.  Amadja  Borges.  O
acompanhamento das suas atividades junto ao MST possibilitou  o desenvolvimento deste trabalho que
objetiva acompanhar a coordenação na construção de habitações nos assentamentos dirigidos pelo MST no
RN. Essa construção se dá na forma de mutirão assistido. No processo, o GERAH coordena as ações desde
a elaboração dos projetos e orçamentos, assim como a formação dos mutirantes e a gestão da obra. A
colaboração  na  adaptação  da  sua  metodologia  para  novos  projetos  financiados  pela  CAIXA  foi
desenvolvida a partir da adequação da mesma aos requisitos do órgão financiador. O acompanhamento se
deu junto aos Assentamentos Bernardo Marim e Roseli Nunes desde janeiro de 2008. Atualmente, após um
ano  da assinatura do  contrato  com a CAIXA,  as  construções  encontram-se na fase de conclusão  das
fundações, depois de superados os inúmeros entraves do processo. Ao fazer parte da equipe da concepção
dos projetos e de sua gestão, também participo das avaliações do trabalho, que enfrenta os normativos
burocráticos da CAIXA e do  INCRA, o  despreparo  do Movimento e a sua atual pouca estrutura para
superar  a  falta  de recursos  e de profissionais  com maior  envolvimento  social.  Essas  dificuldades são
encaradas como desafio a ser enfrentado nos desdobramentos deste projeto.

Palavras chave: Habitação de interesse social; Assentamentos rurais; Mutirão assistido

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1060
TÍTULO: ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DE USUÁRIOS DE EDITORES DE PARTITURAS BASEADO
EM ENTREVISTAS
ALUNO: JOELSON CORTES FERREIRA (045.752.244-56)
ORIENTADOR: GABRIEL GAGLIANO PINTO ALBERTO (078.762.197-80)

Resumo:

        Este artigo se propõe a analisar as experiências de dois músicos profissionais e professores, usuários
de programas editores de partituras. Utilizando a técnica da História Oral e uma metodologia baseada em
entrevistas, foi possível coletar dados pertinentes aos detalhes de seus usos dos programas, suas relações
com estes, suas dificuldades e limitações experimentadas como usuários destes programas e suas práticas
como  compositores  relacionadas  aos  programas  utilizados.  A  partir  do  levantamento  destes  dados,
buscou-se vislumbrar novas propostas para um editor de partituras mais próximo da realidade de músicos
e compositores profissionais.

Palavras chave: história oral, editor de partituras, música, entrevista, composição

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1069
TÍTULO: O MITO DE CASSANDRA EM GENI & O ZEPELIN
ALUNO: ROBSON TEOTÔNIO DA SILVA (025.084.764-71)
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (251.245.014-72)

Resumo:

        Esse trabalho tem como hipótese central a relação intertextual entre o poema Cassandra (1948) de
Robinson Jeffers (1887- 1962) e a música Geni e o Zepelim (1979) de Chico Buarque (1944). Utilizando os
paradigmas teóricos do crítico  norte-americano Harold  Bloom (1931),  sua metodologia,  o  revisionismo
dialético, e o próprio mito grego de Cassandra. Resultados iniciais indicam que é possível estabelecer uma
relação de parentagem textual entre os três textos do tipo que Bloom define como romance familiar, onde o
mito grego original é o “poema” que relaciona os dois textos poéticos.

Palavras chave: Cassandra, Chico Buarque, Robinson Jeffers, Harold Bloom, Mito

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1075
TÍTULO: O ENSINO DO VIOLÃO PARA CRIANÇAS NO CURSO BÁSICO DA ESCOLA DE
MÚSICA DA UFRN
ALUNO: DANIELA CASTELO PEREIRA (075.651.694-39)
ORIENTADOR: ZILMAR RODRIGUES DE SOUZA (637.213.844-15)

Resumo:

        Desde o princípio, a pedagogia do violão sempre foi ligada ao aspecto prático de sua execução. Os
primeiros métodos de guitarras e vilhuelas baseavam seus princípios na arte de tocar e no domínio das
habilidades ligadas aos traços idiomáticos de cada instrumento, como a improvisação, a ornamentação, a
leitura da tablatura e em efeitos peculiares que cada executante descobria. Mesmo quando os trabalhos
pedagógicos no assunto deixaram de lado aspectos peculiares e passaram a tratar das características mais
tradicionais de execução e repertório, nos períodos Clássico e Romântico, no qual proliferaram métodos de
violão de um grande número de compositores significativos, seja como coletâneas ou como conjunto de
estudos metodicamente pensados, os exemplares continuaram sendo essencialmente musicais. Porém, com
o avanço das discussões sobre a pedagogia musical, tem-se hoje a necessidade da adoção de um método
que leve em conta as especificidades da educação musical infantil e questões inerentes ao contexto cultural
da  criança  que  se  inicia  na  música.  Esta  comunicação  pretende  apresentar  resultados  decorrentes  da
pesquisa  em andamento  “Desenvolvimento  de material  didático-pedagógico  no  ensino  do  violão  para
crianças”. Nesse sentido, apresentaremos um diagnóstico a respeito do ensino do violão infantil no Curso
Básico da Escola de Música da UFRN, apontando questões metodológicas inerentes ao ensino do violão
infantil.

Palavras chave: Música, Violão, Educação Musical

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1076
TÍTULO: POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA - O CASO DO CONJUNTO ALAGAMAR
ALUNO: FELIPE FERNANDES DE ARAUJO (061.234.724-96)
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (215.011.224-87)

Resumo:

        O fato do modo de produção vigente basear-se na propriedade privada da terra é responsável pela
disputa capitalista do uso do solo entre os diferentes agentes produtores do espaço urbano. O solo urbano
é utilizado de forma diferente por esses agentes, o que propicia constantes modificações na espacialidade
da  sociedade,  configurando  os  chamados  processos  espaciais.  No  caso  de  Natal,  a  intensificação  do
processo  de  urbanização,  pós-segunda  guerra  mundial,  provocou  novos  usos,  formas  e  funções  que
surgiram para atender aos interesses da classe dominante. O objetivo do trabalho é analisar os processos
espaciais que se estabelecem no espaço urbano do conjunto Ponta Negra, relacionados com a ação dos
agentes produtores do espaço. O conjunto Ponta Negra é um exemplo de como a produção do espaço
urbano é um dos fatores de reprodução do capital na cidade. A partir  de investimentos tanto públicos
como  privados,  o  bairro  como  um todo  tornou-se  bastante  atrativo  para  o  capital  imobiliário.  Nesse
sentido, entendemos que se configura um processo de invasão, uma vez que houve uma substituição do
uso residencial pelo de atividades terciárias, principalmente ao longo da Avenida Eng. Roberto Freire e nas
principais vias de acesso do conjunto. Para alcançar o objetivo proposto, realizamos pesquisa de campo
para levantamento  de uso  do  solo  e mercado  imobiliário.  Para analisar  o  conteúdo  social,  realizamos
entrevistas junto aos moradores, para traçarmos o perfil socioeconômico dos residentes.

Palavras chave: Produção do espaço; Processos Espaciais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1080
TÍTULO: O REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS: IMPACTO DAS
ÚLTIMAS REFORMAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE E SEUS
SERVIDORES
ALUNO: ANNA LUIZA LOPES LIBERATO (050.933.614-02)
ORIENTADOR: ODILIA SOUSA DE ARAUJO (199.666.364-04)

Resumo:

        A participação na pesquisa que tem por título “O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS: impactos das ultimas reformas para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e seus
servidores”, se deu através da nossa inserção na investigação na fase em que já havia sido levantado o
acervo teórico histórico sobre a proteção social dos servidores e sobre a criação da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Em se tratando de uma investigação acerca das reformas que modificaram os
direitos dos servidores públicos, o quadro teórico conceitual construído no primeiro momento da pesquisa
foi relevante para o levantamento dos dados quantitativos sobre o campo empírico. Estes foram coletados
no período da nossa inserção na qualidade de bolsista e contribuíram para a conclusão do estudo tendo em
vista as informações sobre o contexto sócio-histórico do período no qual nos debruçamos durante toda a
pesquisa.

Palavras chave: Previdência Social dos Servidores Públicos, Reformas, Universidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1090
TÍTULO: O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA
PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS
EMPRESAS "TURISMO RÁPIDO E NATALHELP"
ALUNO: OTAVIO BEZERRA DE SENA JUNIOR (066.322.674-08)
ORIENTADOR: LISSA VALERIA FERNANDES FERREIRA (398.844.901-63)

Resumo:

        O presente artigo pretende realizar uma análise comparativa entre as empresas Turismo Rápido e a
Natalhelp, produtoras de um guia turístico on line, contextualizando suas atividades com o turismo e a
principal matéria-prima do produto das empresas: a informação. A informação é peça-chave do turismo, e
este precisa adaptar-se a uma nova fase mercadológica pautada pelos sistemas de informação. Considera-se
para fins explicativos que as tecnologias de informação consistem num mix de computação, comunicação e
eletrônica,atuando de modo intenso no mercado turístico. Nesse cenário de mudanças e inovações, tanto
sites temáticos quanto  terminais eletrônicos com informações turísticas precisas-como os das empresas
desse presente estudo-  têm predominado  na internet  e  em pontos  turísticos  estratégicos,  e  propiciado
oportunidades a empresas do setor turístico de se adequarem a essa nova realidade. Com os resultados
obtidos, pôde-se observar que ambas as empresas apresentaram-se com estratégias bastante ousadas para
poder atuar no mercado, sendo que a Natalhelp se sobressai pelo fato de ter uma proposta mais agressiva e
estrategicamente mais adequada para se expandir e manter-se competitiva nesse mercado de concorrência
acirrada no qual estamos inseridos.

Palavras chave: Turismo; Tecnologias de informação; Análise

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1094
TÍTULO: O SER ADOLESCENTE: UMA VISÃO ESTERIOTIPADA
ALUNO: SAMANTHA SANTOS DE ALBUQUERQUE MARANHAO (061.651.584-71)
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO DOS SANTOS (400.073.914-04)
CO-AUTOR: LIVIA CRUZ VILELA CID (069.933.224-98)

Resumo:

        O presente trabalho propõe apresentar uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo foi realizar um recorte
na sociedade natalense a fim de verificar, através de um questionário qualitativo, se havia concordância
entre a representação  social do  ser  adolescente com a percepção  das  pessoas  que convivem com um
adolescente. Para tanto, três discentes do curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte,  questionaram,  em  momentos  separados,  uma  adolescente,  seus  pais  e  uma  professora  que  a
ensinava. Como resultado da análise, apesar da diferença de geração entre os sujeitos questionados, todos
designam o  ser  adolescente como  jovens  situados  entre a emergência de mudanças  físicas,  afetivas  e
sociais, bem como atribuem ao ser adolescente concepções, tais como: conflituoso, rebelde, alienado e
homogêneo na forma de se vestir, pensar e agir perante a administração de atividades do cotidiano. Assim,
com o exposto, é possível concluir que há uma representação social do ser adolescente impregnada com
uma imagem estereotipada em virtude de um contexto  capitalista,  onde as  referências  simbólicas  são
motivadas por  dispositivos  econômicos e midiáticos,  os  quais  influenciam manifestações  de hábitos  e
atribuições  sociais  ao  ser  adolescente  impulsionadas  pelas  dimensões  de  produtividade  e  consumo
existentes na nossa sociedade.

Palavras chave: Adolescente; Cultura; Desenvolvimento Humano

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1095
TÍTULO: SABOREANDO: UMA FORMA DE PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL
SERIDOENSE
ALUNO: MARIANNA GUIMARAES MEDEIROS (076.312.174-67)
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM (026.655.714-71)
CO-AUTOR: ELIOMAR TAVARES DIAS (050.927.504-48)
CO-AUTOR: LISIANA DE FATIMA SILVA (065.597.954-97)

Resumo:

        Este  artigo  é  resultado  de  uma  pesquisa  realizada  sobre  o  FESTIVAL  GASTRONÔMICO
SABOREANDO, durante a disciplina de Eventos do curso de Turismo da UFRN, e teve o objetivo analisar
a real contribuição  do  festival para a preservação  da identidade cultural da região  do  seridó,  além de
analisar  o  potencial  turístico  do  evento,  ampliando  assim  os  conhecimentos  sobre  o  Turismo
Gastronômico. Com esse estudo é possível captar informações que podem contribuir para o surgimento de
novas pesquisas sobre o tema, bem como fornecer material científico para fins de pesquisa na área. São
expostos conceitos sobre Turismo, Gastronomia e identidade cultural e análises sobre o potencial turístico
do  evento.  Apresenta-se  o  Saboreando  como  um  instrumento  de  conservação  da  identidade  cultural
regional, destacando peculiaridades e a originalidade da culinária do Seridó. Por fim, faz-se uma análise
mais profunda sobre como o Saboreando contribui para a valorização e conservação da identidade cultural
do Seridó.

Palavras chave: Gastronomia; Cultura; Seridó; Preservar; Saboreando.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1098
TÍTULO: A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM LAGOA NOVA/RN: A
PROBLEMÁTICA DA ESCASSEZ DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM
ALUNO: TIAGO DIOJENE FERREIRA (081.872.344-07)
ORIENTADOR: KETTRIN COUTO FARIAS BEM (026.655.714-71)
CO-AUTOR: MAYARA FERREIRA DE FARIAS (077.606.054-63)

Resumo:

        O presente trabalho buscará apresentar questões a cerca do que vem a ser o turismo de eventos e
nesta perspectiva analisar o evento religioso em comemoração ao padroeiro São Francisco de Assis, no
município de Lagoa Nova, relatando a historicidade contida nesta comemoração, a organização quanto a
seus preparativos e principalmente analisar a problemática dos meios de hospedagem que são escassos no
município.

Palavras chave: Turismo de eventos; Festa de São Francisco; meios de hospedagem.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1100
TÍTULO: TOMADA DE DECISÕES: ESTUDO DE CASO NA MINA DE OURO
ALUNO: JOSE REINALDO PINHEIRO SEGUNDO (076.988.644-21)
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (369.365.614-20)
CO-AUTOR: ARUÃ COSTA CUNHA (083.100.154-29)
CO-AUTOR: LEANDRO TRIGUEIRO FERNANDES (088.600.714-37)

Resumo:

        A Mina de Ouro, situada na cidade de Currais Novos/RN, convive há décadas com diferentes cenários
econômicos que favorecem constantes mudanças e adaptações, além de influenciarem nos processos da
tomada de decisão. Levando-se em conta esse contexto, o presente trabalho objetiva verificar o processo
da tomada de decisão utilizado pela organização. A metodologia envolve revisão bibliográfica sobre teorias
das  organizações  e  processo  da  tomada  de  decisão,  associada  à  entrevista  com  questionário
semi-estruturado, de perguntas abertas, com o gerente da empresa e posterior análise do discurso, sendo
dessa forma uma pesquisa predominantemente qualitativa. O estudo verifica que a empresa busca realizar
sempre um processo racional de tomada de decisão (estudo sistemático das alternativas e, posteriormente,
implantação da escolha). Contudo, encontra restrições internas e externas, como a limitação de tempo e
conhecimento,  entre  outras,  que  impedem  uma  decisão  perfeitamente  racional,  fazendo-se  presente
também a utilização de decisões intuitivas, baseadas na experiência e no discernimento dos líderes. Conclui
que  a  empresa  apresenta  uma  tomada  de  decisão  tanto  racional  quanto  intuitiva,  dependendo  das
circunstâncias em que tais decisões são solicitadas.

Palavras chave: tomada de decisão; decisões racionais; decisões intuitivas; tempo;

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1103
TÍTULO: O DIREITO FALIMENTAR INTERNACIONAL - ATUALIDADE E POSSIBILIDADES PARA
O FUTURO
ALUNO: LUCIANA MONTENEGRO MATOS (049.124.494-07)
ORIENTADOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA LANZILLO (010.051.344-13)
CO-AUTOR: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (063.397.384-00)
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (011.046.034-03)
CO-AUTOR: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96)

Resumo:

        Diante da atual realidade de globalização, na qual as empresas multinacionais passaram a fazer parte
do cotidiano de qualquer país, o desempenho econômico dessas empresas tem recebido crescente atenção
dos estudiosos do direito. No entanto, não se observa o mesmo interesse no que tange à falência desses
empreendimentos. Por esta razão, o presente estudo possui o escopo de analisar os principais institutos e
princípios  do  direito  falimentar,  para  então  traçar  um  paralelo  entre  o  direito  falimentar  dos  países
europeus, e os da América do Sul. Argumenta-se que os países latino-americanos continuam utilizando
excessivamente o princípio da territorialidade – no qual os efeitos da falência são sentidos tão somente no
âmbito do país que deflagrou o processo falimentar –, em detrimento do princípio da universalidade, que
conecta a filial à sua matriz internacional no momento final da atividade empresarial. Justifica-se, portanto,
a  necessidade  de  estudos  comparados  que  possam  contribuir  para  uma  melhor  compreensão  deste
fenômeno de grande importância para o direito, para que, então, tomando o exemplo adotado pela União
Européia, se busque a cooperação internacional em matéria de falência, ao menos dentro do MERCOSUL.
Nesta  pesquisa  foram  utilizados  dois  tipos  fundamentais  de  referência:  a  bibliográfica  e  a  pesquisa
documental,  com  a  finalidade  de  analisar  os  posicionamentos  doutrinários  e  legislação  vigente,
especialmente a Lei 11.101 de 2005, que rege a falência no Brasil.

Palavras chave: direito comercial; falência; empresas multinacionais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1109
TÍTULO: O VALOR ECONÔMICO DA ÁGUA COMO INSTRUMENTO RACIONALIZADOR DOS
RECURSOS HÍDRICOS
ALUNO: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (015.041.194-44)
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68)
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (078.281.494-84)
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (067.075.774-84)
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS DE LIMA MIRANDA (069.031.734-47)

Resumo:

        Com o advento da Lei nº  9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH),
uma nova roupagem para o uso da água veio à baila: por ser considerado bem público, o seu uso era/ainda
é despido de qualquer consciência ambiental. Atento a isto, o legislador inseriu na lei retro a cobrança pelo
uso como um dos instrumentos da nova PNRH, efetivando o valor econômico da água, gerando inúmeras
discussões acerca da instrumentalização de tal valoração na gestão de recursos hídricos – principalmente na
adoção de parâmetros para a fixação de seu preço, dada a dificuldade de atribuir valores monetários aos
bens ambientais, em geral. A cobrança pelo consumo em si não é o elemento mais importante, mas sim a
imprescindibilidade de que as ações de gestão das águas estejam integradas a políticas de sustentabilidade
sócio-ambiental,  colocando  como  cerne  a  qualidade  do  uso  social  da  água  em  face  da  quantidade
consumida ou do valor sobre o consumo. Assim, mister o desenvolvimento de uma base ideológica rumo
ao uso adequado dos recursos hídricos, observando as necessidades ambientais, econômicas e jurídicas
que devem estar no cerne do compromisso social e político, prestando-se a servir como meio concretizador
da gestão dos recursos hídricos em um contexto de sustentabilidade ambiental, econômica e social. Sendo
assim, o presente estudo almeja analisar como tais aspectos podem contribuir para o desenvolvimento do
uso racional da água, de tal modo a prevenir conflitos por água.

Palavras chave: Lei nº 9.433/97; valor econômico da água; sustentabilidade ambiental.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1112
TÍTULO: CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA: UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS ALUNOS DO
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UFRN.
ALUNO: RODRIGO CESAR LIMA DA SILVA (055.601.964-44)
ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE (237.612.104-34)
CO-AUTOR: BRUNO LUAN DANTAS CARDOSO (081.973.904-95)
CO-AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE MELO PEREIRA (082.861.684-10)
CO-AUTOR: ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO (072.950.134-58)

Resumo:

        O presente trabalho  apresenta,  em meio  aos alunos do  curso  de graduação  em Administração  da
UFRN, um estudo baseado na importância de avaliar as atitudes dos estudantes em relação à preservação
do meio ambiente, pelo fato de ser um tema que vem alcançando um espaço cada vez maior através do
trabalho persistente dos setores da comunidade científica e da militância dos movimentos ambientalistas. O
objetivo  da pesquisa é identificar  de que forma os estudantes do  curso  de Administração  percebem a
importância de serem ecologicamente corretos e se essa percepção é condizente com as práticas adotadas
em seu dia a dia, ou seja,  se os mesmo possuem um senso ecológico. A pesquisa caracteriza-se como
sendo  exploratória,  de  natureza  qualitativa.  Foi  realizada  uma  pesquisa  de  campo  através  de  um
questionário  para  agregar  dados  e  pela  análise  desses  dados,  obterem  informações  coerentes  com  a
realidade do tema apresentado. Para a pesquisa foram utilizados métodos de marketing e de análise de
dados  por  meios  estatísticos.  E o  resultado  aponta  que  apesar  dos  alunos  do  curso  da  mencionada
graduação perceberem a importância de se comportarem de maneira ecologicamente correta, constatou-se
que muitas de suas práticas demonstraram estar incoerentes com suas concepções, pois muitos deles não
possuem o conhecimento necessário para perceber a importância da preservação.

Palavras chave: Senso ecológico; preservação do meio-ambiente; consciência ecológica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1118
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR
TERRITORIAL
ALUNO: FLAVIANA MARQUES DE AZEVEDO (061.698.524-02)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87)
CO-AUTOR: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (055.103.734-23)
CO-AUTOR: RAPHAEL CYRNE D N DO NASCIMENTO (058.604.084-63)

Resumo:

        Foi com o advento da Constituição Federal de 1988 que surgiram as normas jurídicas destinadas à
proteção do meio ambiente comprometidas com o desenvolvimento sustentável das atividades econômicas
que utilizam os recursos naturais. Nesse diapasão, o presente estudo foi realizado com o escopo de analisar
a  responsabilidade  civil  decorrente  do  derramamento  de  óleo  no  mar  territorial  na  indústria  dos
combustíveis, tratando da legislação nacional disponível sobre a temática, especificando como se dará tal
responsabilização, e qual será a atitude do concessionário após a verificação do incidente. A metodologia
empregada  para  a  realização  do  presente  estudo  é  teórico-descritiva,  de  cunho  bibliográfico,
compreendendo  a  doutrina  e  a  legislação  pertinente.  Destarte,  demonstra-se  que  existem  inúmeros
instrumentos normativos destinados a regular a temática, como a Lei nº  9.966/2000, que dispõe sobre a
prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo nas águas; a Portaria da
ANP nº  03/2003,  responsável por  estabelecer  o  procedimento  para comunicação  desses incidentes que
deverá ser adotado pelos concessionários; bem como a Resolução do CONAMA nº 398/2008, dispondo
sobre o Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição
nacional.  Deve,  assim,  todos  instrumentos  serem  aplicadas  imediatamente  a  partir  da  constatação  do
acidente, evitando, assim, que os prejuízos ambientais tornem-se ainda maiores e irreversíveis.

Palavras chave: Derramamento de óleo; Responsabilidade Civil; Legislação Nacional

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1122
TÍTULO: DIFICULDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA
EM ESCOLHER CURSO PARA CONCORRER NO VESTIBULAR
ALUNO: JOSE EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (007.557.734-89)
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CO-AUTOR: DEISYLANE GARCIA DA SILVA (061.758.204-10)
CO-AUTOR: JULIANI FALCARI BARBIERI (069.328.184-77)

Resumo:

        A escolha de um curso  universitário  define uma perspectiva de futuro  profissional promissor  ao
estudante.  Para analisar  o  porquê da escolha e quais as pretensões de futuro  na visão  dos alunos,  foi
aplicado um questionário a 248 alunos dos três anos do Ensino Médio, nos turnos vespertino e noturno da
Escola Estadual Peregrino Júnior. Cerca de 80% dos alunos respondeu que pretende prestar vestibular e
ingressar em uma universidade. Nas turmas de 1° ano observou-se uma maior tendência para os cursos de
Medicina e Direito, enquanto que as turmas de 2° e 3° ano apresentaram perspectivas mais diversas. Com
base nos dados obtidos, verificou-se que 65% dos alunos do 1° ano associam a escolha ao salário e ao
status social que estes cursos garantiriam, o que muitas vezes não é a realidade. Além disso, os alunos não
demonstraram ter noção da exigência do nível de estudo requerido para permitir disputar uma vaga de
modo a viabilizar a sua aprovação. A maior diversidade de escolhas dos alunos de 2° e 3° ano indica que
eles já apresentam uma forma mais consciente e realista de definir sua opção. Aqueles que optaram por
não prestar  vestibular  (23%) apontaram baixa condição financeira e falta de tempo para estudar  como
causas para sua decisão. Esses resultados indicam uma necessidade de esclarecer e discutir com o aluno no
início  do  Ensino  Médio  sobre  os  cursos  superiores  existentes,  suas  características,  objetivos  e
possibilidades de exercício profissional após a conclusão.

Palavras chave: Escola pública, ensino médio, futuro profissional, vestibular
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TÍTULO: POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO: O ESCOLA ATIVA NO RN
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Resumo:

        O presente trabalho  tem como objetivo  a discussão  acerca da configuração  das políticas públicas
direcionadas à educação do campo, especialmente no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Tomando
como base o cenário de mudanças ocorridas no contexto educacional entre as décadas de 1980 e 1990,
abordamos nesse estudo uma iniciativa presente no estado, direcionada aos sujeitos do campo: o Projeto
Escola Ativa – programa do Governo Federal que se destina à melhoria do ensino nas salas multisseriadas
das escolas de Ensino Fundamental do campo. Para efeito desse estudo, realizamos uma pesquisa de cunho
bibliográfico e documental, a qual dá mostra do histórico processo de exclusão aos serviços educacionais
que os sujeitos do campo vivenciaram. Nesse sentido, vale salientar a importância desse programa, que
embora embrionário, pode ser entendido como uma conquista e como resultado de um longo processo de
luta  por  parte  dos  povos  do  campo  e  dos  grupos  sociais  organizados,  como  o  Movimento  dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Todavia, entendemos que essa ação por si mesma não consegue
dar cabo aos problemas que ocorrem no cotidiano das turmas multisseriadas. Mas que, com a possibilidade
de melhoria da prática docente viabilizada pelo  programa,  algumas mudanças podem ser  operadas no
interior dessas salas, deixando, conseqüentemente, saldos positivos na aprendizagem dos alunos.

Palavras chave: Educação do Campo; Políticas públicas; Escola Ativa.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1125
TÍTULO: MOSSORÓ: DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO AO CRESCIMENTO
ECONÔMICO ATUAL.
ALUNO: DIANA CARLA CORREIA DE MORAIS (060.277.364-45)
ORIENTADOR: MARCELO DOS SANTOS CHAVES (671.558.394-34)
CO-AUTOR: ALINE BERTO FAUSTINO (058.495.144-22)

Resumo:

        A presente pesquisa teve o objetivo de analisar o processo de construção do espaço mossoroense,
destacando a questão histórica e a importância que cada evento adquire nesse processo de formação assim
como tratar da importância que o município de Mossoró toma para si em relação as atividades econômicas,
tão bem representadas pelo sal, petróleo, carcinicultura e agroindústria, suas principais economias. Deste
modo, torna-se necessário fazer uma abordagem sobre os aspectos físicos e climáticos da região, elementos
que ajudam no bom desenvolvimento das atividades econômicas, fator este, por exemplo, concretizado
pela consagração do município como o maior produtor de petróleo em terra do Brasil.  A partir  destas
análises é possível discutir o crescimento econômico que o município vem passando e o quanto o petróleo
é capaz de configurar o espaço em relação a atratividade por ele obtida. No entanto, não é possível deixar
de  abordar  a  forma  como  Mossoró  vem  trabalhando  os  aspectos  culturais  (tratando  de  políticas)
oferecendo a população não só do estado do RN bem como dos estados vizinhos, um espaço alternativo
(um bom exemplo é o Mossoró Cidade Junina) de lazer e interatividade. Logo, este evento é responsável
pela dinamização da economia local do setor terciário no município, gerando para muitos uma renda que
supre as necessidades por um longo período de meses.

Palavras chave: atividades econômicas, desenvolvimento , aspectos culturais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1128
TÍTULO: SABERES TRADICIONAIS, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO.
ALUNO: WALERIO WAGNER PINPER (064.958.124-50)
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (756.843.658-68)

Resumo:

        Esta  é  uma  pesquisa  em  educação  intercultural  transdisciplinar,  que  envolve  aportes  de
etnoastronomia e intervenções educacionais para promover a integração entre as gerações. Conhecimentos
tradicionais sobre o céu, a terra, as relações entre eles, e sobre a vida, em geral, ainda existentes na tradição
oral,  têm significância epistemológica e importância histórico-cultural,  porém estão em franca extinção.
São saberes desacreditados pela academia e pela escola. Isto colabora para romper a linha de transmissão
natural dos mesmos para os mais jovens, implicando em empobrecimentos epistemológico e cultural. Neste
projeto  visamos registrar  muitos daqueles conhecimentos,  reaproximar gerações diferentes – através de
uma  abordagem  educacional  de  caráter  antropológico,  que  assume  uma  concepção  epistemológica
pluralista – e desenvolver atividades que favoreçam a valorização dos conhecedores e dos conhecimentos
tradicionais, a troca de conhecimentos e a integração cultural e social de pessoas de diversas faixas etárias.

Palavras chave: etnoconhecimento, saber popular, ecologia humana, tradicional

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1129
TÍTULO: HISTÓRIAS DO FOLCLORE MUNDIAL EM SALA DE AULA.
ALUNO: MARIA DAS GRACAS MEDEIROS FERNANDES (034.605.734-57)
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD (282.598.230-04)
CO-AUTOR: MARIA ADRIANA ALVES GALVAO (073.800.914-84)
CO-AUTOR: MILENA GOMES DOS SANTOS (057.979.754-67)
CO-AUTOR: VANESSA LORENA DANTAS NÓBREGA (083.437.774-84)

Resumo:

        O projeto  “Histórias do  folclore mundial em sala de aula” visa contribuir  para que um grupo de
crianças com dificuldades em leitura e escrita pertencentes à Aldeia SOS de Caicó tenham a oportunidade
de melhorar a sua atenção, criatividade, imaginação e expressão oral e escrita por meio do trabalho com
histórias do folclore mundial contadas com objetos. Para este trabalho foram selecionadas inicialmente 20
(vinte) histórias do folclore mundial presentes no DVD “Vinte histórias do Folclore Mundial”. No entanto,
no decorrer do projeto outras histórias presentes em livros infantis poderão ser alvo do trabalho. O projeto
é orientado pela profa. Dra. Angela Chuvas Naschold e, contribui para a melhoria da prática pedagógica da
professora da turma, bem como da escola em geral. Para seu desenvolvimento conta com aluna bolsista e
alunos voluntários para, desde o DVD, digitar as 20 histórias (as mesmas pertencem ao folclore mundial e
existem esparsas, muitas delas não traduzidas ou, ainda, pertencem somente à oralidade); construir os Kits
de objetos para contar as histórias e, também, para trabalhar junto ao professor na contagem das histórias à
turma,  as  quais  são  contadas com objetos  tais  como: óculos,  tecido,  cola,  madeira,  caixa de madeira,
prendedores de roupa, óculos de plástico, novelo  de lã,  cones,  etc.,  havendo para cada uma delas um
conjunto  de  atividades  didáticas  preparadas  de  acordo  com  o  princípio  metacognitivo  (NASCHOLD;
PEREIRA, 1996).

Palavras chave: contação de histórias- leitura- escrita-folclore

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1133
TÍTULO: PROJETOS DE LETRAMENTO: POSSIBILITANDO A INCLUSÃO EM SALA DE AULA
ALUNO: LOUIZE LIDIANE LIMA DE MOURA (073.483.034-39)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (071.063.354-87)

Resumo:

        A leitura e a escrita são práticas sócio-culturais que favorecem a agência humana fora e dentro do
contexto escolar. Geram, por isso, a possibilidade de se realizar um trabalho com a linguagem mais eficaz,
promovendo a transformação e a inclusão de alunos desfavorecidos economicamente. Nesta perspectiva, o
objetivo deste trabalho é evidenciar como se pode incluir socialmente,  utilizando-se a linguagem como
instrumento de agência e mudança social. A abordagem metodológica utilizada é qualitativa, de natureza
etnográfica, com foco no contexto da sala de aula, vista como uma comunidade de aprendizagem que se
constitui de forma participativa e colaborativa. Os dados que fundamentam a análise foram gerados em
aulas de Língua Portuguesa ministradas numa escola pública da cidade do Natal/RN, atendida pelo Projeto
de  Extensão  "Letramento  do  professor  em  comunidades  de  aprendizagem:  agência,  protagonismo  e
inclusão". Este projeto viabilizou a formação de professores capazes de desenvolver, na sala de aula, uma
prática mais produtiva por meio dos Projetos de Letramento, entendidos como uma prática social em que a
leitura e a escrita devem ser efetivadas a partir de um interesse real da vida dos alunos. Conclui-se, a partir
da  análise  das  situações  de  ensino-aprendizagem  construídas  e  do  impacto  provocado  junto  aos
professores  e  alunos  envolvidos,  que  o  ensino  situado  de  língua  materna  por  meio  dos  projetos  de
letramento promove a agência e, naturalmente, a inclusão social.

Palavras chave: Projetos de letramento, Agência, Inclusão Social

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1135
TÍTULO: A BANDA DE MÚSICA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO TEMPLO
CENTRAL, NO ALECRIM, EM NATAL-RN.
ALUNO: PRISCILA GOMES DE SOUZA / MATRÍCULA 200600478 (011.458.104-54)
ORIENTADOR: ZILMAR RODRIGUES DE SOUZA (637.213.844-15)

Resumo:

        A Banda de Música da Igreja Evangélica da Assembléia de Deus do Templo Central, no bairro do
Alecrim, cidade do Natal (atual Orquestra Filarmônica Evangélica Gênesis) foi idealizada ainda no ano de
1938. A banda, desde então, tem atuado nas liturgias e demais atividades religiosas da igreja, além de se
destacar como espaço de formação de novos músicos, representando um significativo momento na história
da música evangélica da cidade do Natal. Entretanto, ainda não existe um registro documental que conte
essa trajetória,  que possa vir  a  contribuir,  de algum modo,  para a  comunidade acadêmica e  musical,
evangélicos e demais interessados. Este trabalho tem como objetivo registrar a trajetória dessa Banda, o
mais  antigo  grupo  instrumental  evangélico  pentecostal  da  cidade  do  Natal,  fazendo  usos  de  fontes
primárias (regimentos, estatutos, partituras, etc), fotos, depoimentos de músicos, revistas, jornais e de uma
literatura inerente às discussões sobre música e religiosidade. A pesquisa ainda está em andamento.

Palavras chave: Música - Banda - Religiosidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1136
TÍTULO: EDUCAÇÃO DO CAMPO E A FORMAÇÃO DOCENTE NO CURSO PEDAGOGIA DA
TERRA/UFRN
ALUNO: AMILKA DAYANE DIAS MELO (067.784.744-08)
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59)
CO-AUTOR: ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA (915.832.844-00)
CO-AUTOR: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (068.860.184-77)
CO-AUTOR: HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA (012.730.384-79)

Resumo:

        Com as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais, podemos afirmar que a população rural brasileira vive em situação de
descaso, principalmente devido a falta de acesso aos serviços necessários a cidadania, tais como educação,
trabalho e saúde.  Esse descaso é fruto  de uma concepção em que o  campo é um lugar de atraso.  Em
contrapartida a esse contexto, os movimentos sociais do campo têm lutado pela garantia de seus direitos, e
estamos vivenciando um período de construção de políticas públicas educacionais para o campo. Nessa
conjuntura está o Curso Pedagogia da Terra, oferecido pela UFRN, em parceria com o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que se configura
num instrumento de intervenção político-pedagógico voltado à perspectiva da Educação do Campo. Logo,
esse trabalho vem abordar os avanços e desafios percorridos pela Educação do Campo, objetivando a
análise dos aspectos que estão presentes na estrutura do Curso Pedagogia da Terra, utilizando enquanto
metodologia estudos bibliográficos e uma análise do currículo. Por meio desse estudo foi possível perceber
através dos resultados que a iniciativa do Curso de Pedagogia da Terra/UFRN demonstra um compromisso
social, voltado à construção de um novo paradigma de educação com os povos do campo, o que provoca
uma reflexão em torno do modo de vida do campo e suas necessidades.

Palavras chave: Educação do Campo, Pedagogia da Terra e Formação de professores

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1138
TÍTULO: O PAPEL DO PODER PÚBLICO NO PLANEJAMENTO TURÍSTICO: O CASO DE CURRAIS
NOVOS/RN
ALUNO: THAIS CRISTINE MENDES (080.909.924-12)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        Por se relacionar com diversos segmentos, o turismo constitui-se numa atividade multifacetada que
desempenha  importante  papel  no  desenvolvimento  de  uma  localidade,  desde  que  seja  planejada,
desenvolvida e gerida pelos órgãos competentes com base nas premissas da sustentabilidade.  Assim, é
imprescindível a atuação do poder público na coordenação de tais processos como forma de fomentar e
garantir que o desenvolvimento da atividade ocorra de maneira sustentável, maximizando seus impactos
positivos e minimizando os negativos. Desta forma, apresenta-se um panorama a respeito da atual situação
em que se encontra organizada a entidade pública de turismo do município de Currais Novos, destacando
quais são suas principais ações e metas para o desenvolvimento do turismo na localidade. Apresenta-se os
resultados da pesquisa de campo, realizada entre abril e maio de 2009 na cidade de Currais Novos, como
parte do processo de inventariamento da área central do município, e a discussão de tais resultados.

Palavras chave: Turismo; Superestrutura; Poder Público; Currais Novos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1140
TÍTULO: TRAJETÓRIAS E REPRESENTAÇÕES ESCOLARES DOS ESTUDANTES DO CURSO
PEDAGOGIA DA TERRA/UFRN
ALUNO: FRANCISCO DELLEHON COSTA DE SOUZA (064.465.594-10)
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59)
CO-AUTOR: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (068.860.184-77)
CO-AUTOR: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (065.561.714-09)
CO-AUTOR: HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA (012.730.384-79)

Resumo:

        Tendo  em  vista,  as  inúmeras  discussões  em  torno  da  educação  do  campo,  com  o  seu  caráter
específico, na qual os próprios sujeitos são protagonistas de sua formação, a presente pesquisa tem como
objetivo  realizar  a  rememoração  das  experiências  e  trajetórias  escolares  dos  estudantes  do  curso  de
Pedagogia da Terra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Convênio UFRN/INCRA/MST, no
período  anterior  à  entrada  no  curso.  Também é  objetivo  da  pesquisa  mapear  dentre  as  experiências
pedagógicas vivenciadas aquelas mais marcantes em relação às representações sociais construídas por esses
sujeitos quanto aos processos do ensinar e do aprender, bem como o papel do professor. Com base em
Moreira (2003), entendemos como representação social um saber socialmente construído e partilhado entre
os membros de uma comunidade. Os instrumentos metodológicos utilizados são de natureza bibliográfica,
para que possamos ter uma fundamentação teórica sobre representações sociais; formação de grupos focais
para entrevistas; e registros audiovisuais, a fim de facilitar a transcrição e análise das respostas. A pesquisa
encontra-se em fase de desenvolvimento não havendo ainda resultados finais concretos.

Palavras chave: Educação do Campo; Pedagogia da Terra; Representações Sociais.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1141
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO DO MÉTODO CIENTÍFICO
ALUNO: JONHKAT LEITE DOS SANTOS (061.226.164-60)
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS (143.918.198-56)
CO-AUTOR: ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS (051.845.634-07)

Resumo:

        Este  trabalho  trata  de  questões  relativas  à  temática  da  “natureza  da  ciência”,  com  seu  foco  na
discussão acerca do método científico e na forma como ele vem sendo trabalhado no ensino de ciências
naturais. A partir dos trabalhos de Galagovski (2008) e Adúriz-Bravo (2005) e de discussões realizadas no
seminário “Tópicos de História e Filosofia da Ciência” do PPGED, ao longo do primeiro semestre de 2009,
o trabalho enfatiza as posturas epistemológicas Positivista e Relativista. Nosso intuito é o de propor uma
posição intermediária entre elas, para que, assim, a metodologia científica possa ser compreendida de uma
forma mais atual e ensinada de modo mais adequado.

Palavras chave: Positivismo, Método Científico e ensino de ciências.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1142
TÍTULO: INTERATIVIDADE CRÍTICA NA ARTE-TECNOLÓGICA
ALUNO: IGOR LUCENA FERNANDES DE QUEIROZ (065.505.004-35)
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO ANDRUCHAK (643.990.529-53)
CO-AUTOR: GABRIEL GAGLIANO PINTO ALBERTO (078.762.197-80)

Resumo:

        Percebendo  as  diversas  perspectivas  e  meios  de  criação  arte-tecnológicos,  decidimos  estudar  as
propostas da interatividade, conceito este que, apesar de amplo, se restringe à pesquisa das novas maneiras
em que a arte vem desenvolvendo sua expressão, paralelamente ao desenvolvimento tecnológico (PLAZA,
2003; MACHADO  2004).  Desse  modo,  o  que vem sendo  proposto  na arte,  através  da interatividade,
consiste de uma relação mais do que a meramente mecânica, ou mesmo de simples produção e consumo
massivo.  Assim,  necessariamente,  ela vem dando mais personalidade e também características novas à
linguagem que o  “antigo” observador  agora experimenta,  interagindo  com as  obras (BARROS,  1998).
Além da análise, o presente trabalho inclui a produção de uma obra, realizada com o apoio da Fundação de
Apoio  à  Pesquisa  do  Estado  do  Rio  Grande do  Norte  –  FAPERN.  Para  tanto,  foi  feita  uma revisão
bibliográfica buscando os conceitos que relacionam o fazer artístico associado à proposta filosófica de
repensar a arte e seus significados. Estes conceitos foram aplicados à oportunidade da interatividade, na
obra artística que está sendo construída a partir  de vídeos gratuitos,  de filósofos,  artistas e intelectuais
contemporâneos expressando suas visões de mundo, baixados e editados da web. Juntamente, utilizamos a
ferramenta Eyesweb  (software de reconhecimento  de som e movimento),  responsável pela captura de
gestos e movimentos do novo observador, agora co-autor da obra.

Palavras chave: Arte-tecnológica, Interatividade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1143
TÍTULO: PEDAGOGIA DA TERRA: SUJEITOS E SUAS EXPECTATIVAS
ALUNO: LUANA SOBRAL HILARIO (075.011.434-71)
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59)
CO-AUTOR: AMILKA DAYANE DIAS MELO (067.784.744-08)
CO-AUTOR: ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA (915.832.844-00)
CO-AUTOR: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (065.561.714-09)

Resumo:

        Tomando a premissa da educação como um direito social subjetivo expressada na Constituição de
1988,  e reforçada pela Lei de Diretrizes  e Bases  da Educação  Nacional (LDB)  9.394/96,  justifica-se a
necessidade de garantir aos sujeitos do campo esses direitos educacionais. Crendo ainda, que a educação
escolar,  deve partir  da realidade vivencial e anseios dos próprios sujeitos do  campo, o  curso  superior
Pedagogia da Terra promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em parceria
com  o  INCRA e  MST,  através  do  PRONERA,  visa  a  formação  de  58  profissionais  moradores  de
assentamentos ou filhos de assentados, habilitadas para atuar nas áreas de educação infantil, séries iniciais
do  Ensino  Fundamental,  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  bem como  a coordenação  e assessoramento
pedagógicos nas próprias áreas  de assentamento  rural.  Com o  curso  ainda em andamento,  o  presente
trabalho  objetiva  conhecer  e  analisar  as  expectativas  dos  estudantes  do  Pedagogia  da  Terra,  após  a
conclusão desse processo formativo, sobre a sua atuação docente. Para alcançar tal objetivo utilizamos a
metodologia  de  grupos  focais,  entrevistas,  estudos  de  natureza  bibliográfica  e  observação  de  campo.
Espera-se com esses procedimentos metodológicos que os resultados alcançados possam traçar um perfil
das pretensões do  alunado do  curso  em relação  a possibilidade de atuação  docente,  além de formular
hipóteses referentes as cognições que operam no campo representacional dos sujeitos.

Palavras chave: Educação do campo; Pedagogia da Terra; Prática docente; Expectativas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1145
TÍTULO: ANÁLISE ACERCA DA PROBLEMÁTICA DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
EM TERRA INDÍGENAS
ALUNO: ARON ABRAHÃO MOREIRA (348.102.568-80)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87)
CO-AUTOR: BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA (086.953.354-10)
CO-AUTOR: DAVI COSTA FEITOSA ALVES (085.405.474-06)

Resumo:

        460 mil  índios,  divididos  em 225 sociedades  indígenas,  representam,  hoje,  0,25% da  população
nacional. Essa parcela, apesar de parecer insignificante, foi objeto de proteção pelo legislador constituinte
que, no artigo 231 da Constituição Federal de 1988, garante o direito originário dessas populações sobre as
terras  que tradicionalmente ocupam,  as  quais  abrangem,  juntamente com as unidades de conservação,
cerca de 27% do território nacional. Por outro lado, nossa Carta Magna elenca como um de seus cernes o
desenvolvimento econômico do Brasil, que por sua vez depende dos recursos naturais. Nesse prisma, o
presente  trabalho  se  ocupa  em  apresentar  uma  análise  que  se  debruça  sobre  a  possibilidade  de  se
desenvolver a exploração de recursos naturais em terras indígenas de maneira sustentável e respeitando a
tutela constitucional sobre o patrimônio cultural dos silvícolas. A metodologia empregada é a análise da
doutrina especializada no regime jurídico da exploração dos recursos naturais, da casuística da atuação da
empresa francesa Elfi Equitaine no país e do restante da América Latina e da legislação pátria sobre o tema,
em especial o projeto de lei 1610/96. Busca-se, por se tratar de uma pesquisa ainda em andamento, chegar a
uma  solução  pacífica  que  coadune  essas  duas  perspectivas  e  aponte  novas  saídas  para  uma  melhor
concretização do texto constitucional.

Palavras chave: Exploração de Recursos Naturais. Terras Indígenas. Regime Jurídico

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1152
TÍTULO: PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS PARA O REÚSO DE ÁGUA NA INDÚSTRIA DO
PETRÓLEO E GÁS NATURAL
ALUNO: LUIZ FELIPE MONTEIRO SEIXAS (070.503.924-21)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87)

Resumo:

        Com o advento da discussão acerca do crescimento econômico aliado à sustentabilidade, bem como
da atenção ao caráter limitado dos recursos naturais, a água destaca-se como um bem de importância vital
para a sociedade. Nesse sentido, os recursos hídricos utilizados na atividade indústria e, em especial, na
indústria do petróleo e gás, merecem especial destaque devido ao montante empregado e a destinação dada
à água. Dessa maneira, a presente pesquisa visa analisar os atuais instrumentos regulatórios existentes sobre
o reúso de água, discutindo sua aplicação na indústria do petróleo e gás natural (nesse caso, entendida
como a indústria de refino e a indústria petroquímica), além de avaliar a legislação norte-americana sobre o
reúso de água, como forma de subsidiar uma possível criação de marco legal para o reúso de água na
indústria  do  petróleo  e  gás  nacional.  Dessa  maneira,  o  trabalho  irá  se  valer  da  legislação  ambiental
nacional, em especial, as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), da doutrina
ambiental  e  de  recursos  hídricos  especializada,  bem como  dos  institutos  legais  norte-americanos  que
versam sobre o reúso de água na indústria petrolífera. Com isso, o trabalho pretende discutir a necessidade
da criação  de um marco  legal para o  reúso  de água na indústria  petrolífera,  discutindo  as  principais
problemáticas  e  gargalos  na  implantação  de  tal  sistema  de  sustentabilidade  nos  recursos  hídricos,  e
propondo soluções para as questões levantadas.

Palavras chave: Reúso de água; recursos hídricos; marco regulatório

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1153
TÍTULO: MEMÓRIAS DA DITADURA MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE, ENTREVISTA COM
O PROFESSOR E ESCRITOR JOSÉ GUARÁ
ALUNO: JOAO BATISTA LUZARDO NETO (051.653.584-61)
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA (565.570.944-91)
CO-AUTOR: DAVI FERREIRA GOTTARDO (076.250.854-06)
CO-AUTOR: GISLANIA CARLA POTRATZ KRENISKI (052.264.347-74)
CO-AUTOR: ZOROLEO DO AMARAL QUEIROZ (369.479.808-01)

Resumo:

        Este trabalho, sob a orientação do Prof. Dr. Henrique Alonso de A. R. Pereira, tem como objetivo a
exposição  e a análise das  perspectivas  de um intelectual,  professor  universitário  e militar  do  Exército
Brasileiro  acerca das relações  políticas  e sociais  na visão  do  personagem escolhido  durante o  Regime
Militar, que governou o país entre 1964 e 1985. O personagem escolhido foi o Prof. José Gurgel Guará,
ex-professor de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Oficial da Reserva do Exército
Brasileiro. Por motivos estratégicos, adotamos a História Oral como metodologia. Atingimos o objetivo
proposto  e,  durante  as  entrevistas  realizadas,  foi  possível  percebermos  as  relações  políticas,  sociais  e
acadêmicas vividas na capital do RN durante o período em que os militares governaram o país.

Palavras chave: Regime Militar, Historia Oral, Professor Guara.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1159
TÍTULO: A FLORESTA & O SERTÃO: O ESPAÇO COMO REPRESSÃO DO SER
ALUNO: ARNALDO BRUNO LOPES VITAL (075.728.384-56)
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (251.245.014-72)

Resumo:

        Embora  tratando  de  espaços  geográficos  distintos,  Os  sertões  (1902)  de  Euclides  da  Cunha
(1866-1909) e Heart of Darkness (1902) de Joseph Conrad (1857-1924) se interligam por temáticas que são
semelhantes.  É  possível  traçarmos  uma  relação  de  parentesco  entre  os  dois  textos,  não  apenas
superficialmente, mas do tipo denominado por Harold Bloom (1931- ) de romance familiar, em que textos
são compostos a partir de um agon que um autor desenvolve com relação a outro texto. A partir dessa
hipótese, esse trabalho, parte do projeto “Canudos & os muitos contos d`Os sertões,” tem por objetivo
apresentar  resultados iniciais das análises dessas duas matrizes textuais.  A metodologia utilizada será o
revisionismo dialético desenvolvido por Bloom (1931- ).  Interessa-nos, especialmente, a linguagem e o
imaginário que, no caso desses autores, servem como estratégia para apoiar seu tema principal, a saber, a
relação do homem com seu ambiente. Enfatizaremos os aspectos textuais que tratem da relação do ser e o
meio no qual ele se desenvolve, considerando o espaço como repressão e/ou superação aos limites físicos
e psicológicos do homem como ser da natureza, provocada pela relação de contato, hostil em ambos os
casos,  dos “nativos” com os “estrangeiros,” de modo que a própria natureza possui uma psiquê que é
partícipe do processo, nos dois casos antagônico, da interação entre o particular e o estranho.

Palavras chave: Sertões, Euclides da Cunha, Joseph Conrad, Harold Bloom, Arte.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1161
TÍTULO: PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA GESTANTES: UMA ANÁLISE DOS PONTOS
DISCUTÍVEIS DA LEI Nº 11.804/2008.
ALUNO: CLEITON GOMES OLIVEIRA DE ARAÚJO (061.521.654-40)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)
CO-AUTOR: LUCAS DUARTE DE MEDEIROS (076.969.084-05)
CO-AUTOR: LUCAS JOSÉ BEZERRA PINTO (058.741.724-24)

Resumo:

        Matéria controvertida no meio jurídico, a prestação de pensão alimentícia para gestantes, objeto de
estudo da presente pesquisa e disciplinada pela lei nº 11.804/2008, ainda é motivo de debates e incertezas.
Tal instituto  visa garantir  o  saudável desenvolvimento  da criança e o  bem-estar  da grávida,  provendo
recursos  alimentares  e custeando  possíveis  gastos  com exames e medicamentos.  O  escopo  da lei já é
consolidado, mas, os procedimentos para ter acesso a esse direito e os efeitos causados são motivos de
contestações entre doutrinadores e operadores do direito. Um dos debates em questão da lei 11.804 está em
torno do “indício de paternidade” (art. 6º) como elemento para imputar a responsabilidade pelo pagamento
da pensão alimentícia. O que pode vir a ser considerado como “indício de paternidade” é tema de conflitos
devido sua imprecisão, devendo ser definido de forma mais clara. Além deste, outro ponto passível de
discussão, caso comprovada a não paternidade, é de haver a obrigação de indenizar ou não o alimentante.
Não há consenso sobre o direito de indenização, havendo divergências acerca da questão. Este trabalho
buscará, através de consultas às jurisprudências e ensaios doutrinários, chegar a um entendimento acerca
destes e de outros tópicos polêmicos da referida lei, expondo soluções para resolução destas polêmicas.

Palavras chave: Direitos do Nascituro. Divergências. Pensão alimentícia para gestante.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1167
TÍTULO: AS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
PARA SUA EFETIVAÇÃO
ALUNO: LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA (065.768.584-42)
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34)
CO-AUTOR: PATRICIA DE ALMEIDA CARDOSO (063.526.054-94)

Resumo:

        O presente estudo objetiva verificar  o  alcance da atuação do Poder  Judiciário  brasileiro  a fim de
promover a concretização das políticas públicas constitucionais relativas aos direitos socais. A efetivação
destes direitos é dever constitucional imposto à Administração Pública, e prescinde da edição de normas
infraconstitucionais  regulamentadoras,  posto  que tais  direitos  são  dotados  de aplicabilidade plena.  No
entanto,  sobretudo em relação  aos direitos à saúde e à educação,  o  Poder  Executivo tem justificado a
deficiência na implementação das políticas públicas com base na escassez de recursos públicos e na reserva
do  possível.  Para  a  realização  do  trabalho,  foram  consultados  livros  de  doutrina  e  arquivos
jurisprudenciais.  Constatou-se que a insuficiência da atuação  governamental na execução  das  políticas
públicas se deve à má alocação dos recursos públicos frente às prioridades constitucionais. Por sua vez, a
intervenção  judicial  acerca  das  políticas  públicas  constitucionais  está  respaldada  em  dever  inserto  na
própria Constituição Federal: a inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a previsão dos direitos sociais na
Carta  Constitucional  brasileira  faz  entender  que  estes  são  sempre  exigíveis,  inclusive  judicialmente,
cabendo ao operador do direito, em caso de omissão ou insuficiência de ação do Executivo, garantir o
mínimo  existencial,  sempre  considerando  as  políticas  públicas  já  implementadas,  de  forma  a  não
desestruturá-las em razão de decisões pontuais.

Palavras chave: Políticas públicas constitucionais. Efetividade. Poder Judiciário.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1173
TÍTULO: AS NOVAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS COMO ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO
E SOBREVIVÊNCIA À CONJUNTURA ECONÔMICA ATUAL.
ALUNO: FERNANDA JULYANNA SILVA DOS SANTOS (072.726.604-73)
ORIENTADOR: PAULO NEY SILVA BULHOES (071.963.004-59)
CO-AUTOR: ERIADNA GOMES DA SILVA (055.425.654-17)
CO-AUTOR: LIDIANE PATRICIA DE OLIVEIRA PESSOA (051.500.634-36)
CO-AUTOR: THAYANE ALVES DE SOUZA (033.531.551-80)

Resumo:

        Inovação, globalização, mudanças contínuas, concorrência cada vez mais acirrada, são características
cada vez mais comum no “novo mundo”, fazendo com que as organizações cada vez mais necessitem de
uma nova  estrutura,  mais  flexível,  dinâmica  e  pronta  para  constantes  mudanças,  ao  longo  do  tempo
percebe-se uma economia mais global, favorecendo coisas intangíveis e profundamente interligadas, em
face disto, o artigo tem por objetivo o estudo das novas estruturas organizacionais, analisando os fatores
que levam as organizações a adotarem esse tipo de mudança e a real necessidade desta para a sobrevivência
das  empresas  na  conjuntura  econômica  atual,  discursa  ainda  sobre  cada  uma  das  novas  estruturas,
comentando suas características e importância. É evidente que as organizações tradicionais não devem ser
tratadas  como  “erradas”,  mas  fica  clara  a  necessidade  destas  adotarem  características  das  “novas”  ,
tornando-se assim compatíveis com as mudanças globais e apresentando vantagem competitia.Por fim a
titulo de conclusão cita a importâncias das organizações manterem estruturas mais descentralizadas e com
os três componentes básicos de uma organização: processos, pessoas e tecnologia voltados para atender as
necessidades básicas da peça fundamental de toda organização: o cliente.

Palavras chave: Estruturas organizacionais, mudança, tecnologia, estratégia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1175
TÍTULO: UFRN COMO MODELO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE UMA
SOCIEDADE BIOECONOMICA.
ALUNO: MAURILIA RAQUEL DE SOUTO MEDEIROS (088.806.984-78)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (805.733.800-82)
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04)

Resumo:

        As alterações no clima global nos últimos anos têm alarmado cientistas e preocupado governos e
indústrias. A pergunta é: como manter o desenvolvimento econômico, o padrão de consumo das futuras
gerações e proporcionar o desenvolvimento aos países emergentes com os recursos cada vez mais escassos
e o  clima global em estado  de colapso? A resposta está no  desenvolvimento  baseado numa estratégia
bioeconomica com auxílio  principalmente da biotecnologia.  A bioeconomia pode ser  descrita  como  a
maneira mais sustentável de administrar os recursos que o planeta dispõe, propondo a busca soluções para
os problemas como: energias, lixo, controle de gases na atmosfera, gestão dos recursos hídricos, etc. A
bioeconomia tem um papel de destaque na construção de um futuro duradouro, já que é proposta uma
mudança da economia baseada em petróleo por uma renovável. Analisaremos a UFRN através do prisma
da bioeconomia considerando ela um microcosmo de uma cidade.  O diagnostico  preliminar  na UFRN
revela a carência de uma estratégia que se adeque a nova realidade em tempos de mudanças climáticas no
médio prazo nos itens deste trabalho: uso de energias renováveis, manejo integrado do lixo, controle na
emissão  de  gases  GEEs  e  gestão  dos  recursos  hídricos.  Observamos  que  decisões  de  gestão  com
investimento mínimo levarão à diminuição de custos. Acreditamos que a UFRN pode ser um bom modelo
para o desenvolvimento de estratégias para uma sociedade bioeconomica.

Palavras chave: UFRN; modelo; desenvolvimento; estratégias; sociedade; bioeconomia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1181
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO DE CURRAIS
NOVOS/RN
ALUNO: FLORIZA FABIANA DE ARAUJO (060.518.564-63)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        A infra-estrutura de apoio ao turismo é de grande importância para que a atividade seja desenvolvida.
Baseada  em  uma pesquisa  de  campo,  realizada  entre  os  meses  de  abril  e  maio  de  2009,  através  de
formulários  de  pesquisa  quantitativa  e  qualitativa,  foi  possível  fazer  um  levantamento  e  apontar  os
seguintes  elementos  da  infra-estrutura  de  apoio  ao  turismo  da  cidade  de  Currais  Novos:  as  lojas  de
conveniência,  lojas  de  artesanato,  lojas  de  produtos  típicos  da  região  (gastronomia  local)  e  serviços
bancários.  Tais  elementos  foram  inventariados  dentro  de  uma área  zoneada,  que  compreende  a  Rua
Teotônio Freire, parte da Avenida Getúlio Vargas e a região central da cidade de Currais Novos. A partir
desta pesquisa serão apresentados os resultados, destacando-se as deficiências existentes na infra-estrutura
de apoio ao turismo da referida cidade.

Palavras chave: Turismo;Planejamento;Infra-estrutura de apoio ao turismo;Currais Novos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1182
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE NATAL – SMS/NATAL
ALUNO: JULIANE KATIA DE SOUZA (069.753.624-67)
ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE (237.612.104-34)
CO-AUTOR: EDILENE DO NASCIMENTO (059.244.104-04)
CO-AUTOR: SARA RAQUEL BEZERRA DE OLIVEIRA (051.571.064-40)

Resumo:

        O  presente trabalho  objetiva identificar  os  fatores  ligados a Qualidade de Vida no  Trabalho  dos
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Natal que podem ser trabalhados para um aumento na
produtividade dos mesmos, com vistas à elevação da qualidade dos serviços ofertados à população. Dessa
forma, investigou-se: a) a satisfação dos servidores com as políticas de higiene e segurança no trabalho; b)
o  grau de compreensão e prática da missão e objetivos da organização pelos funcionários; c)  nível de
motivação e comprometimento destes com o trabalho realizado. Para tanto, foram entrevistados, através de
questionários,  80 funcionários públicos ocupantes de cargos permanentes (concursados)  e temporários
(comissionados e contratos temporários) da organização. Com a análise dos dados, foi diagnosticado um
grande percentual de insatisfação com o ambiente em que trabalham e com as condições de segurança e
higiene do local de trabalho e um alto nível de realização e satisfação com a equipe e com o trabalho que
realiza.  Em paralelo,  os  entrevistados  atribuíram as  falhas  do  Serviço  Municipal  de  Saúde à  falta  de
comprometimento  e  baixa  qualificação  dos  próprios  servidores.  Conclui-se,  que  há  uma  grande
necessidade de programas de valorização e treinamento dos servidores, bem como de políticas de higiene e
segurança,  para que os mesmos percebam a relevância de seus trabalhos e possam executar  com mais
satisfação e qualidade os seus serviços.

Palavras chave: Gestão Pública, Qualidade de Vida e Satisfação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1187
TÍTULO: A INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO
ADOTADO PELA PETROBRÁS
ALUNO: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (078.281.494-84)
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68)
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (067.075.774-84)
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS DE LIMA MIRANDA (069.031.734-47)
CO-AUTOR: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (015.041.194-44)

Resumo:

        A Administração Pública adota procedimentos para celebrar contratos com particulares devendo se
pautar pelo princípio da supremacia do interesse público na gestão dos recursos públicos. Aqueles estão
previstos na Lei 8.666/93, que disciplina o processo licitatório de maneira geral, além da Lei 10.520/02.
Contudo,  com a edição da Lei 9478/97,  autorizou-se que a PETROBRÁS utilizasse processo licitatório
simplificado a ser definido pelo Presidente da República via decreto. Em verdade, a Constituição Federal
de 1988, em seu art. 173, §1°, estabelece que somente LEI disponha sobre estatuto jurídico de sociedade de
economia mista e empresa pública que explorem atividade econômica de produção, comercialização de
bens ou prestação de serviços, por isso a inconstitucionalidade da autorização de adoção de procedimento
licitatório  simplificado.  Assim,  essa  pesquisa  encontra  justificativa  no  fato  de  haver  claro  ataque  ao
preceito constitucional da legalidade bem como ao da isonomia. Para tal,  apresenta um estudo teórico-
descritivo,  o  qual  compreende  doutrina  e  legislação,  tendo  o  intuito  de  categorizar  e  proceder  às
explicações pertinentes ao objeto de estudo. Observa-se que apesar da ofensa aos princípios apontados,
nossos tribunais vêm considerando legítima a aplicação do procedimento diferenciado. A jurisprudência
ainda não está firmada, mas caminha para tal, isto é provado pela posição do STF em relação ao tema
insistindo em conceder liminares e se abstendo do julgamento do mérito.

Palavras chave: Licitação. Constituição Federal. Lei 8.666/93. Jurisprudência.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1191
TÍTULO: METODOLOGIAS E RIGOR CIENTÍFICO NA COLETA DE DADOS E APLICAÇÃO DE
ENTREVISTAS NA PESQUISA: “ORQUESTRA SINFÔNICA DO RIO GRANDE DO NORTE:
RESGATE DE UM MOVIMENTO MULTICULTURAL E MULTIDIMENSIONAL”.
ALUNO: RAPHAEL DE MEDEIROS HENRIQUE BEZERRA (075.326.404-85)
ORIENTADOR: RICARDO MIGUEL KOLODIUK SMOLINSKI (200.254.674-68)

Resumo:

        A Orquestra Sinfônica do Rio  grande do  Norte completou  no  ano  de 2009 trinta e dois anos de
atividades e vem se consolidando em importância pela forma atuante no desenvolvimento da divulgação
da música erudita e nas formas didáticas de propagação. A sua repercussão na cidade de Natal, merece uma
análise  dentro  de  uma  visão,  “poliocular”,  onde  os  diversos  aspectos  humanos,  socioculturais  e
econômicos, possam se encontrar com a Música, principalmente para demarcar a formação de um público
da música por ela veiculada, em diversas fases da sua existência e em categorias sociais diversificadas,
principalmente  pelas  menos  favorecidas,  onde  atuavam  também  os  projetos  sociais  promovidos  pela
UFRN. Nosso trabalho de iniciação científica consiste na coleta de dados e aplicação de entrevistas para
esta pesquisa que será apresentada ao curso de doutorado da UNIRIO. Até o momento foi realizado um
levantamento dos locais possíveis para obtenção de fontes documentais, e realizadas coleta de dados em
duas instituições: O Arquivo Público Estadual e o Teatro Alberto Maranhão. Atualmente estamos na etapa
de organização dos dados coletados e na elaboração de entrevistas que serão aplicadas. Nossa proposta
para o  CIC é uma pequena amostra dos dados coletados como fotografias e programas dos primeiros
concertos da OSRN e também sobre a cobertura jornalística da época.

Palavras chave: História da Música. Orquestra Sinfônica. Educação Musical

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1198
TÍTULO: O QUE É “SER ADOLESCENTE”? - A VISÃO DO ADOLESCENTE, DO PAI, DA MÃE E DO
PROFESSOR
ALUNO: MILIANA GALVAO PRESTES (067.513.494-32)
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO DOS SANTOS (400.073.914-04)
CO-AUTOR: LARISSA MEDEIROS DE SOUZA (081.029.694-23)
CO-AUTOR: SILVIA HELENA DA SILVA MAIA (056.352.474-07)

Resumo:

        Apesar do que é disseminado no contexto do senso-comum, há questionamentos no meio acadêmico
quanto a Adolescência ser realmente uma fase natural do desenvolvimento humano, assim como a Infância
e  a  Idade  Adulta.  Tais  questões  perpassam  discussões  sobre  o  que  caracteriza  a  condição  de  “ser
adolescente”, a diferença entre puberdade e adolescência, o quanto dessa fase transicional constitui uma
construção sócio-cultural e que espécie de conflitos essa construção pode acarretar. Na intenção de captar
melhor  as congruências e discrepâncias entre a opinião  de quem vive toda essa polêmica e o  que foi
discutido na disciplina Psicologia da Infância e da Adolescência, foi feita a proposição da tarefa em que
esse relato se baseia. Nessa experiência, aplicamos a um adolescente de dezesseis anos, aos seus pais e a
um de seus professores um questionário composto por duas questões semi-abertas nas quais procuramos
descobrir o que pensavam sobre a discussão acima. O fruto desse esforço mostrou-se interessante ao passo
que nos deparamos com pontos em comum importantes entre a discussão acadêmica em sala de aula e as
idéias  dos  participantes.  Um  desses  pontos  se  refere  à  concepção  da  adolescência  como  uma  fase
transicional e, principalmente, caracterizada por constituir um período de mudanças e conflitos no âmbito
biológico,  social,  comportamental  e  psicológico,  ainda  que  não  seja  possível  reconhecer  se  há
conhecimento sobre a origem cultural desses conflitos por parte dos participantes.

Palavras chave: Adolescência; Desenvolvimento Humano; Fase transicional.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1205
TÍTULO: INÍCIO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS.
ALUNO: ILANA ALCÂNTARA MONTEIRO DA FONSÊCA (078.422.354-81)
ORIENTADOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO (057.268.834-20)

Resumo:

        Os direitos de personalidade são aqueles que defendem e asseguram os valores primordiais de cada
ser humano; alicerce destes repousa na dignidade da pessoa humana. Assunto em pauta no âmbito civilista
é em qual momento a personalidade humana se principia.  Há duas correntes que tratam deste aspecto:
natalística e concepcionista. A primeira é defendida pelos civilistas tradicionais; esta afirma que o homem
apenas adquire personalidade ao nascer com vida, todavia, alguns direitos são resguardados ao nascituro.
A  segunda  é  defendida  pelos  modernistas  e  preleciona  que  ao  ocorrer  a  concepção  o  ser  adquire
personalidade, por isso este seria digno de proteção em todos os aspectos. Diante da nossa Constituição e
dos direitos de personalidade, afirmamos que o concepturo é portador de personalidade humana. Faz-se
mister destacar o epicentro da fundamentação desta teoria: o direito à vida. Com a vida se dá a gênese da
personalidade, e esta surge no ato da concepção do indivíduo. Temática complementar ao direito à vida é o
direito de nascer, este provoca como conseqüência à vedação ao descarte de embriões e o aborto de fetos.
Acreditamos que a partir da concepção forma-se um ser portador de autonomia genético-biológica, em
vista disso e a luz do princípio da dignidade da pessoa humana, concluímos que desde a concepção há um
ser dotado de personalidade e merecedor de tutela.

Palavras chave: Direitos de personalidade. Inicio da personalidade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1210
TÍTULO: PROFISSIONAIS DE ESTÚDIO: UM ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO NO
MERCADO DO TRABALHO
ALUNO: GEOMAR SANTOS DA SILVA (023.829.924-41)
ORIENTADOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (760.766.104-25)

Resumo:

        Este trabalho tem como principal objetivo investigar o perfil dos técnicos de estúdio de gravação,
sobretudo, no que se refere a sua formação e atuação no mercado de trabalho, na cidade do Natal. Nos
últimos anos, percebe-se o surgimento de um grande número de estúdios, influenciado principalmente pelo
barateamento e a facilidade na aquisição de equipamentos de suporte a esta atividade. Este fato contribui
também para a ampliação e consolidação deste tipo de profissional. Nos deparamos com um problema
inicial que era a falta de informações dos atuais estúdios em atividade na cidade. Realizamos então, uma
consulta com alunos e professores da própria Escola de Música da UFRN no intuito de obter dados que
nos levassem a estes estúdios. De posse destes dados iniciamos, in loco, as entrevistas com os técnicos dos
estúdios  na  cidade.  O  levantamento  dos  dados,  através  de  entrevista  semi-estruturada,  nos  permitirá
conhecer o perfil destes profissionais, bem como, a sua relação atual com o universo do trabalho. Ainda
em fase inicial de coleta dos dados, a pesquisa vem mostrando pontos importantes. Um destes é o fato de
alguns entrevistados terem relatado  não  possuir  curso  específico  quando  iniciaram suas atividades em
estúdios.  Em relação  ao  mercado de trabalho  os entrevistados defendem que os estúdios adotem uma
postura mais aberta no sentido de diversificar os serviços ofertados, a fim de garantir a continuidade de
suas atividades no mercado.

Palavras chave: Estúdios de gravação, Educação Profissional, Música.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1213
TÍTULO: OPERACIONALIZAÇÃO DE PESQUISA QUANTITATIVA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS –
EXPERIÊNCIA COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES COMO
FERRAMENTA DE ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS
ALUNO: MARIANE ARAUJO DANTAS (067.361.434-46)
ORIENTADOR: JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO (196.539.304-78)
CO-AUTOR: LARISSA MEDEIROS DE SOUZA (081.029.694-23)
CO-AUTOR: SAMANTHA SANTOS DE ALBUQUERQUE MARANHAO (061.651.584-71)
CO-AUTOR: SILVIA HELENA DA SILVA MAIA (056.352.474-07)

Resumo:

        O trabalho investiga a operacionalização da pesquisa quantitativa com suporte de análise de dados em
SPSS  -  Statistical  Package  for  the  Social  Sciences.  Propôs-se  uma  mini-pesquisa  para  avaliar  como
graduandos de diversos cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte avaliam tal instituição,
usando-se um questionário fechado e com itens de resposta variando de “ótimo” a “péssimo”. No total,
sete foram as questões relativas a aspectos da Universidade (corpo docente, estrutura curricular, horários
das disciplinas, estrutura física das salas de aula e da Biblioteca Central Zila Mamede, serviço das cantinas e
distribuição  espacial  dos  prédios  da  UFRN)  e  43  o  total  de  sujeitos  pesquisados.  Como  exemplo,
encontrou-se que calouros e veteranos avaliam significativamente diferente a UFRN em quatro aspectos
(estrutura curricular, horários das disciplinas, estrutura física da BCZM, distribuição espacial dos prédios
da UFRN)  e que homens  e mulheres  da UFRN não  avaliam a instituição  de modo  significativamente
distinto, à exceção da estrutura curricular do curso. Com o exposto, é possível concluir que o resultado das
análises estatísticas aplicadas aos dados coletados valida a proposta de pertinência do uso de ferramentas
estatísticas  descritivas  e  inferenciais  disponibilizadas  em  aplicativo  informatizado.  Tais  ferramentas
possibilitaram o  teste de hipótese subjacente à comparação  das  diversas  variáveis  estudadas,  trazendo
contribuição relevante ao aparato teórico exposto.

Palavras chave: Pesquisa quantitativa, SPSS, avaliação institucional

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1216
TÍTULO: SEXUALIDADE INFANTIL: REFLEXÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA –
UFRN ACERCA DE SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA
ALUNO: SAIONARA SUZANE COSTA DA SILVA (046.608.294-05)
ORIENTADOR: SDENA OLIVEIRA NUNES (032.246.934-10)
CO-AUTOR: DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS (056.576.664-37)
CO-AUTOR: JAKECILENE LINDOLFO BARBOSA (014.183.664-47)
CO-AUTOR: LUANNA PRISCILA DA SILVA GOMES (064.877.844-43)

Resumo:

        A sexualidade começa a se desenvolver, mais explicitamente, a partir dos três anos de idade. O âmbito
escolar é o local mais comum para as manifestações iniciais ocorrerem, uma vez que as crianças interagem
umas com as outras. Com intuito de investigar como os graduandos do curso de Pedagogia – UFRN lidam
com as manifestações de sexualidade dentro da escola, foi realizado um projeto de pesquisa para descobrir
os conhecimentos teóricos e práticos que esses licenciandos dominam sobre a Sexualidade Infantil.  O
levantamento  bibliográfico  baseou-se  nos  estudos  de  Bock  (2002),  Brasil  (1997)  e  Suplicy  (1983),
utilizando como metodologia a pesquisa de campo com análise quantitativa e qualitativa dos dados. Foram
aplicados  questionários  que  continham  17 questões,  sendo  16  objetivas  e  uma  discursiva,  com  uma
amostra  de  100 alunos,  nos  turnos  vespertino  e  noturno,  3º,  5º  e  7º  períodos.  Constatou-se  que  os
graduandos apresentam um conhecimento  modesto  ou  relacionado  apenas ao  senso  comum.  Além do
mais,  algumas  das  respostas  apresentavam-se  bem  distantes  do  que  poderia  ser  considerado  como
adequado.  Percebe-se,  então,  a  necessidade  de  um  trabalho  mais  focado  no  tema  e  sugere  que  os
professores  insiram  conteúdos  programáticos  acerca  do  assunto  em  suas  disciplinas.  A  abordagem
direcionada para tratar enfaticamente a Sexualidade Infantil prepara os futuros docentes a lidarem com as
inesperadas e inusitadas situações que podem ocorrer no âmbito escolar, além de evitar procedimentos
errôneos.

Palavras chave: Sexualidade Infantil. Prática pedagógica. Âmbito escolar.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1217
TÍTULO: CATALOGAÇÃO E EDIÇÃO DE PARTITURAS PARA TROMPETE DE JOSÉ SIQUEIRA
ALUNO: POLLYANNA GUIMARAES DA SILVA (009.882.234-90)
ORIENTADOR: RANILSON BEZERRA DE FARIAS (368.552.354-68)

Resumo:

        O  presente trabalho  se propõe a catalogar  e editar  eletronicamente as  partituras  manuscritas  para
trompete do compositor José Siqueira de forma a dar subsídios para o levantamento e análise das mesmas
objetivando assim uma abordagem mais precisa acerca do processo prático-interpretativo. Para efeito do
trabalho é usado um editor de partituras (Finale) e o método de catalogação segue o padrão estabelecido
pela  Biblioteca  Setorial  de  Música  Pe.  Jaime  Diniz.  Para  o  congresso  em  questão  será  exposta  a
metodologia envolvida no processo de edição e catalogação.

Palavras chave: Edição de partituras, Catalogação de partituras, Obras para trompete

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1219
TÍTULO: LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: TEORIZAÇÕES, CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
DOCENTES
ALUNO: KALIANA DA SILVA CORREIA (064.702.884-05)
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34)

Resumo:

        Em nosso país, a precariedade de condições de acesso a práticas de leitura por crianças de camadas
pobres deixa-as em desvantagem frente à aprendizagem dos conhecimentos pertinentes ao ato ler enquanto
prática  sócio-cultural  que  envolve  conceitos,  procedimentos  e  atitudes,  cujo  aprendizado  se  dá  pela
interação  entre  aprendiz e  textos  escritos  em  contextos  significativos.  A Educação  Infantil,  enquanto
primeira  etapa  da  Educação  Básica,  pode  propiciar  experiências  diversificadas  de  leitura  inserindo  as
crianças nesse aprendizado. De que modo a inserção da leitura na Educação Infantil encontra-se teorizada e
definida em documentos oficiais? Quais as concepções e práticas de professores que atuam na Educação
Infantil acerca da leitura junto  a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses? Objetivamos,  com esta pesquisa,
sistematizar  teorizações  e  definições  oficiais  sobre  a  leitura  no  contexto  da  Educação  Infantil,
considerando-se  as  especificidades  das  crianças  e  da  leitura  como  objeto  de  aprendizagem e  analisar
concepções e práticas docentes presentes na Educação Infantil com relação à leitura e sua aprendizagem. A
investigação envolve estudo bibliográfico e pesquisa de campo do tipo exploratória através de entrevistas
semi-estruturadas com professores de duas instituições de Educação Infantil da rede pública de Natal, RN,
observações de tipo não-participativa e análise documental. Os resultados do estudo poderão contribuir
para a compreensão do lugar da leitura na Educação Infantil.

Palavras chave: Leitura; Educação Infantil; Ensino-aprendizagem.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1226
TÍTULO: GESPÚBLICA : O CASO DO HEMONORTE
ALUNO: SARA RAQUEL BEZERRA DE OLIVEIRA (051.571.064-40)
ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (056.893.924-72)
CO-AUTOR: GEISA MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS (061.317.154-32)
CO-AUTOR: JULIANE KATIA DE SOUZA (069.753.624-67)
CO-AUTOR: UERLEIDE PEREIRA DE MEDEIROS (013.277.384-81)

Resumo:

        O GesPública, Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, é uma política pública que
visa melhorar  a qualidade dos serviços  oferecidos pelo  poder  público  aos  cidadãos/usuários.  Busca a
profissionalização do mesmo, usando ferramentas e instrumentos gerenciais; integrando medidas para a
transformação da gestão a fim de cumprir os projetos e programas determinados. É caracterizado por ser
essencialmente  público;  focado  em  resultados;  e  federativo.  O  pôster  apresenta  o  cotidiano  de
funcionamento e composição em termos de cadeia de Valor, indicadores de qualidade e procedimentos
padrão do Hemonorte, que tem o Gespública como programa de Gestão da Qualidade. Demonstra que as
organizações públicas se dotadas de uma gestão de excelência e programa de qualidade se tornam mais
eficazes e atendem de melhor seus usuários. A coleta de dados foi realizada através de entrevista presencial
com  um  dos  membros  da  comissão  de  Qualidade  da  instituição  e  acesso  à  documentação  dos
procedimentos  geridos  pela  Qualidade  na  Instituição.  Concluiu-se  que  o  Gespública  consolida  uma
preocupação  com a melhoria da qualidade nos serviços oferecidos pelos órgãos públicos brasileiros e
propõe, uma forma de redução de custos e a garantia da qualidade das atividades. Assim, o Hemonorte,
oferece nesse âmbito um exemplo de organização pública que busca a excelência como canal facilitador de
suas atividades e da concretização  de seus objetivos,  norteados pela satisfação da necessidade de seus
usuários

Palavras chave: Formação, gestão e políticas públicas/privadas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1227
TÍTULO: CATALOGAÇÃO E EDIÇÃO DOS RITMOS DE FREVO ENCONTRADOS NO CARNAVAL
DE RUA.
ALUNO: ANA CLAUDIA SILVA MORAIS/MATRICULA 200614380 (008.758.184-12)
ORIENTADOR: GERMANNA FRANCA DA CUNHA (518.869.284-87)

Resumo:

        Resumo:  O  presente  trabalho  propõe  apresentar  a  pesquisa  de  doutorado  interinstitucional  em
andamento que tem como título: O RITMO QUE ARRASTA AS MASSAS: CARACTERIZAÇÃO DO
PROCESSO PRÁTICO-INTERPRETATIVO DOS CAIXISTAS DE FREVO DO CARNAVAL DE RUA, a
ser desenvolvido entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e a Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. O mesmo corresponde a fazer um levantamento e registro gráfico
e em áudio, dos vários toques de frevo executados pelos caixistas das orquestras de frevo que atuam no
carnaval de rua de João Pessoa (PB) e Recife (PE). A pesquisa chama a atenção pelo fato que, de um modo
geral,  muitos  caixistas  tem uma maneira particular  de tocar,  tem um ‘sotaque’ próprio.  Atualmente,  a
pesquisa busca temas e assuntos relacionados ao frevo e ao tema em questão, através de dissertações, teses
e artigos. Assim, a metodologia deste projeto prevê ainda, realizar: levantamento bibliográfico, entrevista e
pesquisa de campo, transcrições de entrevistas, catalogação e edição de ritmos encontrados e a edição de
áudios  coletados.  Portanto,  como  diretrizes  teóricas  utilizamos  Benck  Filho,  Araújo,  Gomes,  Pereira,
Oliveira,  dentre  outros.  Para  assim,  aproximar  esta  prática  interpretativa  do  meio  acadêmico,
principalmente, porque o frevo é bastante representativo na música nordestina.

Palavras chave: Música Nordestina, Frevo, Percussão, Caixa.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1231
TÍTULO: TRABALHO INFANTIL: ASPECTOS GERAIS E POLÊMICOS EM DIVERSAS CULTURAS
ALUNO: ROMERIO DE SOUSA LINS JUNIOR (012.682.634-00)
ORIENTADOR: YARA MARIA PEREIRA GURGEL (806.758.404-49)

Resumo:

        O trabalho infantil é, infelizmente, uma prática que acontece em todo o mundo, seja em pouca ou alta
escala. Além de serem submetidas a trabalhos perigosos e que acarretam mal à sua saúde, as crianças são
obrigadas, em muitos casos, a trabalharem horas seguidas sem descanso nem alimentação. Antigamente,
após a Revolução Industrial,  muitos homens foram dispensados de seus empregos e muitas crianças e
mulheres foram colocadas para trabalhar em seus lugares,  devido ao baixo custo  de sua mão-de-obra.
Contudo, o trabalho não era compatível com suas limitações, o que lhes proporcionava um retardo no
crescimento e intelectual, uma vez que não tinham tempo de ir à escola. O trabalho visa a analisar como o
tema é discutido em vários países diferentes, levando em conta suas culturas, seus valores e pensamentos
sobre o assunto, avaliando vários campos do trabalho infantil, entre eles a duração da jornada de trabalho,
o tipo de trabalho e a idade mínima permitida em lei para a inserção no mercado de trabalho. Por fim,
buscaremos fazer uma breve retrospectiva sobre o assunto na legislação brasileira. O presente trabalho tem
o  escopo  de mostrar  à sociedade que ainda existe tal prática,  conscientizando-a da importância de se
fiscalizar e denunciar tais atos e lutar por um mundo onde a única preocupação das crianças seja estudar.

Palavras chave: "direito do trabalho" "trabalho infantil" crianças mundo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1232
TÍTULO: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA: A FALTA DELA PODE COMPROMETER O
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA
ALUNO: ALDERANICE DE OLIVEIRA LEITE (069.681.334-31)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        O  planejamento  turístico  é  de  suma importância  para  o  desenvolvimento  da  atividade de  forma
organizada, planejada e sustentável. Dentre os elementos essenciais para o seu desenvolvimento, a infra-
estrutura básica aparece como um equipamento indispensável para atender as necessidades básicas, tanto
de turistas  como  de autóctones.  Desta  forma,  apresenta-se informações  sobre a  importância da infra-
estrutura básica para o  desenvolvimento  da atividade turística em determinada localidade,  tendo como
objeto de estudo a cidade de Currais Novos, fundamentadas em pesquisa de campo realizada, entre abril e
maio de 2009, sobre: o abastecimento de água, abastecimento de energia elétrica, coleta e destinação do
lixo e o sistema de comunicação, bem como, os resultados e discussões sobre o estado atual da infra-
estrutura  básica  da  cidade  de  acordo  com  os  dados  coletados  nesta  pesquisa  para  a  elaboração  do
inventário turístico da cidade.

Palavras chave: Palavras-chave: Turismo; Infra-estrutura; Currais Novos; Planejamento.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1233
TÍTULO: CURRAIS NOVOS PARA OS CURRAISNOVENSE
ALUNO: JULIO CESAR ROMERO MOREIRA DE AZEVEDO (065.032.734-95)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        Caracterizada  por  dimensões  distintas,  a  população  Curraisnovense  se  destaca  por  ser  um povo
batalhador, hospitaleiro e com uma religiosidade aguçada. Há uma escassez no que se refere aos espaços de
lazer no perímetro urbano, as praças, estádio de futebol e restaurantes acaba por amenizar a ausência de
lugares  destinados  a  esta  prática.  Para  que  essas  observações  pudessem  ser  feitas  foi  realizada  uma
pesquisa de campo, utilizando de atributos como fichas técnicas, com o intuito de quantificar e qualificar
tais espaços. Sendo essa pesquisa feita no período de 23 de abril a 14 de maio para observar a realidade
local.

Palavras chave: povo batalhador; hospitalidade; religiosidade; lazer.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1234
TÍTULO: A INFORMALIDADE E O ACIDENTE DE TRABALHO.
ALUNO: JULIANA OSEAS FERNANDES LIMA (069.131.684-89)
ORIENTADOR: YARA MARIA PEREIRA GURGEL (806.758.404-49)

Resumo:

        Com a globalização, a velocidade de transmissão de informações e, consequentemente das mudanças
ocorridas nas mais diversas áreas ao redor do mundo tem se modificado, atingindo também as relações de
trabalho. A informatização dos postos de trabalho traz consigo o problema social da marginalização dos
trabalhadores  que  perdem  seus  empregos  para  as  novas  tecnologias  e  sem  ter  como  prover  sua
subsistencia, migram para a informalidade, exercendo os mais variados tipos de tarefas. Em razão disso, o
número  de  trabalhadores  sem  carteira  assinada,  portanto,  desprotegidos  perante  o  sistema  jurídico
trabalhista, vem aumentando substancialmente. Tratando-se de país em desenvolvimento, o mercado de
trabalho no Brasil não foge à essa regra. A consequência direta, que salta aos olhos da sociedade mesmo
que ela insista em não enxergar, é o aumento do número de acidentes de trabalho em razão do esforço
desmedido para assegurar uma subsistência digna para si e para sua família. Estamos falando aqui de risco
real que cerca os trabalhadores deste ramo permanentemente em crescimento.  As leis  trabalhistas  não
podem ser implementadas em função de apenas uma parte do todo dos trabalhadores, que hoje apresenta
números subdimensionados perante o  Instituto  Nacional de Seguridade Social.  Discutir  uma forma de
proteção e regulamentação também a esses trabalhadores que buscam, na verdade, uma alternativa para
sobreviver, é tarefa que se impõe diante da problemática da informalidade.

Palavras chave: Informalidade. Acidente de Trabalho. Proteção ao trabalhador informal.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1236
TÍTULO: DAS PERCEPÇÕES DA MENTE HUMANA SEGUNDO DAVID HUME
ALUNO: JOICE MELISSA RAMALHO (072.145.574-36)
ORIENTADOR: JAIMIR CONTE (609.489.739-00)

Resumo:

        O  objetivo  de meu  trabalho  é apresentar  a teoria de David  Hume sobre as percepções da mente
desenvolvida  no  Tratado  da  natureza  humana  (1739-40),  obra  dividida  em  três  livros:  Livro  I,  “Do
entendimento”; Livro II, “Das paixões”, e Livro III, “Da moral”. Procurarei concentrar-me especialmente o
Livro I, “Do entendimento” a fim de apresentar a análise humeana sobre a ciência da natureza humana
referente  às  percepções  da  mente.  A  apresentação  ater-se-á  à  teoria  das  percepções,  considerada
fundamento  de  todo  conhecimento  humano  relativo  ao  mundo.  Hume divide as  percepções  em duas
classes: “impressões” e “idéias”, e a partir desta distinção elabora sua teoria. Segundo ele, as impressões
são as sensações ou percepções mais vívidas que temos em nossa experiência e podem ser de dois tipos:
impressões de sensação, que têm como fonte os estímulos externos, como os sons, etc; e as impressões de
reflexão, que tem por estímulo os processos internos da mente, como as idéias, as emoções, a vontade, etc.
Já as idéias são menos vivazes e diferenciam-se das impressões, apesar de basearem-se e serem cópias
dessas impressões na memória. Dado o princípio de Hume de que todas as idéias simples derivam, em sua
primeira aparição na mente, de uma impressão simples semelhante, nosso objetivo é apresentar a teoria das
percepções que ele constrói a partir deste princípio.

Palavras chave: Percepções; Idéias; Impressões.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1239
TÍTULO: ASSENTAMENTO: SIGNIFICADOS E REPRESENTAÇÕES NA ÓTICA DOS ALUNOS DO
CURSO PEDAGOGIA DA TERRA DA UFRN
ALUNO: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (065.561.714-09)
ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE AZEVEDO (481.649.504-59)
CO-AUTOR: ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUZA (915.832.844-00)
CO-AUTOR: FRANCISCO DELLEHON COSTA DE SOUZA (064.465.594-10)
CO-AUTOR: QUÉZIA NEVES DA SILVA (037.388.354-40)

Resumo:

        A Educação do Campo constitui sua gênese e marco histórico nas lutas dos movimentos camponeses
em  busca  de  uma  política  educacional  voltada  aos  assentados  da  Reforma  Agrária.  Com  base  na
experiência do Curso Pedagogia da Terra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte oferecido na
condição de Projeto em convênio com o Incra e parceria com o MST através do PRONERA, o trabalho
tem por objeto de estudo as representações sobre assentamento, à luz do referencial teórico dos autores
MOREIRA e JESUÍNO (2003). A pesquisa objetiva discutir elementos acerca do campo representacional
dos  alunos  do  Curso  Pedagogia  da  Terra  da  UFRN em  torno  do  assentamento  em  que  vivem  e  as
expectativas de futuro que nutrem sobre esse espaço social. Nesse sentido, os instrumentos metodológicos
para levantamento de dados estão constituídos de entrevistas semi-estruturadas e sessões de grupos focais
aliados ao uso de recursos eletrônicos como filmadora e máquina fotográfica. A pesquisa encontra-se em
fase inicial e espera-se com a análise dos dados delinear o perfil representativo do assentamento para esses
alunos. Contudo, podemos já inferir que a ausência de políticas públicas nas áreas de assentamento de
reforma agrária,  tais  como: de educação,  saúde e trabalho,  são  preponderantes na significação  que os
estudantes têm acerca do assentamento como espaço de vida.

Palavras chave: Educação do Campo. Assentamento. Representações.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1240
TÍTULO: ANÁLISE SOCIO-JURÍDICA DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL.
ALUNO: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (067.075.774-84)
ORIENTADOR: ZEU PALMEIRA SOBRINHO (467.114.304-68)
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (078.281.494-84)
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS DE LIMA MIRANDA (069.031.734-47)
CO-AUTOR: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (015.041.194-44)

Resumo:

        Apesar de ser signatário da Convenção Sobre os Direitos da Criança e do Adolescente (ONU/1989),
que  fixa  como  direito  da  criança  a  proteção  contra  o  trabalho  que  ameace  sua  saúde,  educação  e
desenvolvimento, e possuidor, de um instrumento jurídico que trata especificamente sobre os direitos dos
jovens – o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – o Brasil ainda não conseguiu efetivar ações
concretas que contribuam eficazmente para a erradicação do trabalho infantil e o cumprimento dos direitos
dos adolescentes em atividades laborais.  Segundo dados do IBGE e Unicef,  dentre outras pesquisas,  o
trabalho infanto-juvenil cresce de forma impressionante.  Tal fenômeno está diretamente relacionado ao
modelo  capitalista  adotado  no  fim do  século  XX,  que priorizou  o  crescimento  econômico  através  de
políticas  públicas  que privilegiavam os  interesses  privados,  muitas  vezes  relegando  os  direitos  sociais
resguardados por nossa Constituição Federal. Inseridos precocemente no mercado de trabalho os jovens se
perfazem como mão-de-obra barata e desqualificada, estando fadados a permanecerem nessa condição,
pois  não  conseguem  conciliar  a  vida  laboral  à  escola,  transformando-se  em  adultos  sem  maiores
expectativas.  Esse trabalho,  através  de vasta pesquisa bibliográfica,  visa analisar  os  aspectos  jurídicos
ligados a essa realidade perturbadora que já se arraigou no cotidiano de nossa sociedade, bem como buscar
alternativas para construir uma nova realidade.

Palavras chave: Trabalho infanto-juvenil. Estatuto da Criança e do Adolescente.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1250
TÍTULO: TERRITÓRIO USADO E SAÚDE: REFLETINDO SOBRE A ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DO NATAL/RN
ALUNO: LUCIANA DA COSTA FEITOSA (082.925.494-39)
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (206.433.145-04)

Resumo:

        A partir da categoria de análise social território usado, instância social que se impõe a tudo e a todos
por ser a empiricização do espaço geográfico, aqui entendido como conjunto indissociável e contraditório
de sistemas de objetos e sistemas de ações, tem-se a possibilidade da compreensão dos diferentes usos que
a sociedade faz do território através dos elementos técnicos, científicos e informacionais que compõem o
mundo atual. A saúde, portanto, concebida no Brasil como política de Estado e que tem no Sistema Único
de Saúde (SUS) sua operacionalização por meio dos serviços oferecidos à população, torna-se setor de
grande interesse para aqueles que gestam seus serviços. A atenção especializada em média complexidade
caracteriza-se por apresentar um caráter complementar e suplementar a atenção básica, além de diminuir a
sobrecarga aos serviços de alta complexidade. Para que tal intencionalidade ocorra de forma eficaz faz-se
necessário o bom funcionamento dos sistemas de referência e contra-referência garantindo a integralidade
da assistência. Compreender e refletir sobre a atenção especializada em média complexidade e a eficácia,
ou não, dos sistemas de referência e contra-referência no município do Natal por meio do conceito de
território usado, composto por fixos e fluxos, é o principal objetivo desse trabalho.

Palavras chave: território usado, média complexidade, Sistema Único de Saúde.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1251
TÍTULO: OS RECURSOS HÍDRICOS COMO DIREITO UNIVERSAL - IMPLICAÇÕES NO CENÁRIO
BRASILEIRO
ALUNO: LUIZ CARLOS DE LIMA MIRANDA (069.031.734-47)
ORIENTADOR: OTACILIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (602.100.604-68)
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (078.281.494-84)
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (067.075.774-84)
CO-AUTOR: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (015.041.194-44)

Resumo:

        Hodiernamente tem ganhado destaque a questão acerca da fundamentalidade do direito  à água.  O
debate tem assumido uma relevância sem precedentes no cenário internacional, dividindo opiniões acerca
da declaração da universaçlidade do direito ao usufruto de recursos hídricos. Não obstante a água seja um
bem indispensável à manutenção da vida, o reconhecimento do caráter universal a tal bem traz implicações
nas políticas interna e internacional de uma nação. Destarte, o presente trabalho tem por escopo apresentar
e promover a reflexão sobre as consequências do reconhecimento expresso do caráter de direito universal
aos recursos hídricos.

Palavras chave: recursos hídricos; direito universal

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1253
TÍTULO: POLITICA EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE: CONDIÇÕES E PERSPECTIVAS
ALUNO: DANIELLY KARINE ALVES LEAL (053.098.564-04)
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (086.106.468-23)

Resumo:

        O  projeto  Política  Educacional  e  Trabalho  Docente:  Condições  e  Perspectivas  objetiva  fazer  um
levantamento bibliográfico-documental sobre as políticas de educação básica no RN, especialmente as que
têm implicação nas condições de desenvolvimento educacional escolar, em geral, do trabalho docente, em
particular, e da condição docente nas escolas públicas de educação básica do RN, em seus diferentes níveis
educacionais.  Os  procedimentos  metodológicos  da  investigação  consistirão,  além  dos  estudos
bibliográfico-documentais acerca da política educacional e dos novos marcos regulatórios do trabalho e da
gestão pública, na combinação de levantamento de dados referentes à condição dos sujeitos docentes nas
referidas escolas,  particularmente nos municípios selecionados para composição  de uma amostra.  Para
tanto, considerando seu estágio inicial, depois de termos buscado o conhecimento dos marcos teóricos da
pesquisa,  passaremos a aplicação  de questionários aos profissionais docentes em exercício  nas escolas
constitutivas da amostra,  de modo a permitir  a identificação das principais características necessárias à
definição das condições objetivas e subjetivas em que se desenvolve o trabalho docente no RN, quem é e o
que  faz o  profissional  nas  escolas.  Além disso,  destacaremos  as  relações  existentes  entre  a  condição
docente e a vigência dos marcos regulatórios prescritos pela política educacional, buscando, a posteriori, a
caracterização das escolas selecionadas sob esta perspectiva.

Palavras chave: TRABALHO DOCENTE; POLÍTICA EDUCACIONAL; EDUCAÇÃO BÁSICA

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1254
TÍTULO: POLÍTICA EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE: A GESTÃO DAS ESCOLAS
PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: JUCLEBSON NEVES DE ARAUJO (008.729.694-28)
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (086.106.468-23)

Resumo:

        O projeto de pesquisa Política Educacional e Trabalho Docente: a gestão das Escolas Públicas de
Educação  Básica  no  Rio  Grande  do  Norte  tem  o  objetivo  de  acompanhar  e  analisar  o  processo  de
implantação das medidas/ações da política educacional brasileira, expressas no Plano de Desenvolvimento
da Educação (2008). Este acompanhamento se dará através da investigação, nas secretarias de educação e
nas  instituições  escolares,  das  implicações  e  desdobramentos  político-pedagógicos,  de  gestão
administrativa e no âmbito do trabalho docente. A identificação das conseqüências trazidas pela regulação
das  políticas  educativas  atuais  para  a  gestão  escolar  e  para  a  identidade da profissão  será através  de
aplicação  de  questionários  e  entrevistas  com  profissionais  no  exercício  da  função:  professores,
coordenadores,  diretores  e  vice-diretores.  Como  parte  da  orientração  investigativa,  será  utilizada  a
combinação de métodos quantitativos e qualitativos. A importância deste estudo reside na possibilidade de
ampliação  de  conhecimentos  na  área,  de  forma  a  evidenciar  como  a  política  educacional  vem  se
materializando  no  Brasil,  em especial no  RN,  sobretudo  no  tocante à gestão  escolar  e à condição  do
trabalho docente.

Palavras chave: política educacional; gestão escolar; trabalho docente
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TÍTULO: TURISMO ARQUEOLÓGICO EM CURRAIS NOVOS: ANÁLISE DO POTENCIAL NÃO
EXPLORADO
ALUNO: WILLIANA DE SOUZA COSTA (077.464.694-26)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)
CO-AUTOR: ELIOMAR TAVARES DIAS (050.927.504-48)
CO-AUTOR: LISIANA DE FATIMA SILVA (065.597.954-97)
CO-AUTOR: MARIANNA GUIMARAES MEDEIROS (076.312.174-67)

Resumo:

        O  arqueoturismo  é  um  segmento  ainda  pouco  explorado  pela  atividade  turística,  mas  que  tem
despontado como uma grande oportunidade, principalmente, para pequenas localidades, observando-se,
contudo,  um planejamento  sustentável baseado nos princípios sistêmicos.  Verifica-se que a literatura a
cerca do tema é ínfima e sua abrangência é muito restrita. A cidade de Currais Novos/RN possui um grande
potencial para tal segmento, visto que sua história tem início no sítio arqueológico Totoró, o qual possui
vestígios arqueológicos antiguíssimos como fósseis e inscrições rupestres que aumentam sua atratividade.
Identifica-se então a necessidade de se realizar um estudo que amplie os conhecimentos sobre o Turismo
Arqueológico  e averigúe as  reais  condições e o  potencial do  sítio  arqueológico  curraisnovense.  Nesse
intuito  apresenta-se  esse  artigo  no  qual  se  destaca  o  arqueoturismo  na  cidade  como  uma  forma  de
sensibilizar a sociedade da importância da conservação do patrimônio natural, enfatizando a necessidade de
se planejar essa atividade de forma sustentável. Nele são descritos os conceitos de turismo arqueológico,
turismo  cultural  e  analisado  o  estado  de  conservação  do  sítio,  identificando  os  agentes  naturais  que
contribuem para  sua  degradação,  e  como  o  turismo  pode  interferir  no  ambiente  sem gerar  impactos
negativos. Por fim, examina-se o potencial turístico não explorado, observando-se aspectos como infra-
estrutura básica e turística.

Palavras chave: planejamento, turismo, arqueoturismo, sítios arqueológicos, impactos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1261
TÍTULO: A TRAJETÓRIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES EM FORMAÇÃO NO
PROBÁSICA/ CN
ALUNO: JAQUILENE FERNANDES VIEIRA (761.752.354-87)
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS FREIRE VILLA FLOR (452.762.854-20)

Resumo:

        A presente pesquisa buscou investigar os processos de construção do saber didático de professores
em formação no Programa de Qualificação Profissional da Educação Básica - PROBÁSICA - no município
pólo de Currais Novos. Contamos com um grupo de cinco pesquisadores, sendo uma coordenadora, dois
professores em formação de Pedagogia e dois alunos voluntários de Letras da UFRN - Campus de Currais
Novos. A fase inicial da pesquisa teve um caráter exploratório, que constou de visitas a dezoito escolas da
rede pública municipal  de ensino  em Currais  Novos  e  Cerro  Corá.  Utilizamos  como  instrumentos  as
observações de aula e entrevistas com as professoras em formação no PROBÁSICA/ CN, assim como a
análise dos cadernos de registros e do projeto de sala. Paralelamente a esse trabalho de campo, a equipe de
pesquisadores se reunia sistematicamente,  uma vez por semana, com os professores em formação para
discutir  o  projeto  de  sala  e  as  estratégias  de  ensino,  sob  a  orientação  da  coordenadora  da  pesquisa.
Realizamos o mapeamento da situação do ensino nas escolas, tomando como eixo o caráter formativo dos
professores.  Após  dois  semestres  consecutivos  de  pesquisa,  os  professores  em  formação  foram
convidados  a  sistematizar  a  sua  prática  pedagógica,  sob  o  olhar  do  paradigma  construtivista  do
conhecimento, onde foi possível identificar a trajetória reflexiva da prática pedagógica de professores no
programa de qualificação da docência e suas implicações para a sua profissionalização.
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TÍTULO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: ESTRUTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL NA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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ORIENTADOR: ANTONIO SERGIO ARAUJO FERNANDES (509.181.255-53)
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Resumo:

        O  projeto  de  pesquisa  "Gestão  de  Recursos  Humanos:  Estrutura  e  Clima  Organizacional  na
Administração Estadual do Rio Grande do Norte" tem por objetivo geral investigar a gestão de recursos
humanos desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte,  no âmbito da administração
direta  e  indireta,  a  partir  do  levantamento  de  dados  e  informações  em  áreas  chave  da  estrutura
administrativa,  com  ênfase  nas  condições  existentes  para  o  desenvolvimento  da  gestão  de  recursos
humanos, no clima organizacional, no comportamento dos servidores e no processo de trabalho.

Palavras chave: Clima Organizacional; Recursos Humanos; Gestão Pública
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TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS DA TUTELA AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO
ALUNO: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (074.021.604-08)
ORIENTADOR: ZEU PALMEIRA SOBRINHO (467.114.304-68)

Resumo:

        O  meio  ambiente  do  trabalho  engloba  a  defesa  da  saúde  dos  trabalhadores  individualmente
considerados e também como grupo. Garantir o bem-estar daqueles que compõem a base das empresas e
dos  serviços  públicos  é  sinônimo  de  dar  efetividade  crescente  aos  mesmos.  E para  dar  uma  tutela
significativa a esse meio ambiente há diversos meios de se obrigar os empregadores a possuir tal zelo com
a qualidade de vida de seus respectivos trabalhadores, como a negociação coletiva e a atuação em juízo dos
sindicatos.  A legislação  de proteção  ao  meio  ambiente do  trabalho  e à saúde do  trabalhador  ainda é
incipiente no Brasil, mas já influencia as convenções coletivas de trabalho e os sindicatos a lutarem por tal
causa, ao judicializarem questões atinentes à promoção da defesa da saúde do trabalhador. Para um maior
acesso daqueles que se beneficiam na prática de tais leis e convenções e a otimização dessa proteção,
fundamental  é  conhecer  a  legislação  aplicável  ao  meio  ambiente  do  trabalho  e  à  tutela  da  saúde  do
trabalhador, analisar como as entidades representativas dos trabalhadores atuam em juízo para a promoção
da defesa das questões relativas à higiene,  segurança e medicina do  trabalho  e buscar  mecanismos de
otimizar tais práticas. Destarte, o presente trabalho possui o fito de contribuir com o melhor delineamento e
problematização da tutela jurídica ao meio ambiente do trabalho, aperfeiçoando de maneira positiva tal
realidade.

Palavras chave: Direito. Meio ambiente do trabalho. Tutela. Saúde. Trabalhador.
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TÍTULO: CRIAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICO-MUSICAIS A PARTIR DA MANIPULAÇÃO DE
MATERIAIS CULTURAIS LÚDICOS
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ORIENTADOR: JEAN JOUBERT FREITAS MENDES (844.915.406-59)
CO-AUTOR: WASHINGTON NOGUEIRA DE ABREU / MATRÍCULA 200614673 (878.200.214-20)

Resumo:

        A música chega ao âmbito escolar como obrigatoriedade a partir da aprovação da lei 11.769 em 18 de
agosto de 2008. Nesse momento, as instituições de ensino, responsáveis pela formação dos profissionais
que cobrirão  essa nova demanda,  se organizam para desenvolver os recursos e potencialidades para o
trabalho de musicalização nas escolas. Nesse sentido, através de uma metodologia embasada nos estudos
da Educação Musical, Etnomusicologia e Antropologia, essa pesquisa tem buscado o desenvolvimento de
recursos didático-musicais para o ensino-aprendizagem de música, a partir da coleta, análise e manipulação
de brincadeiras, jogos e materiais musicais didáticos presentes na cultura urbana de Natal. Na etapa 1, os
materiais coletados estão em fase análise e tem demonstrado que são potenciais facilitadores do ensino de
música. As observações parciais dos resultados apontam que os jogos, principalmente os jogos de mãos,
propiciam o  desenvolvimento  rítmico e corporal,  além do  uso  de melodias.  O fazer  através dos jogos
musicais propiciam ainda o estreitamento das relações entre os envolvidos desenvolvendo a afetividade e
interação. Por fim, os dados, ainda em fase de categorização, já indicam que a organização dos elementos
potenciais de cada jogo permitirá a criação de um guia de aprendizagem de música pautado na utilização
processual de recursos lúdicos.
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TÍTULO: O ACESSO AO JUDICIÁRIO E O JULGAMENTO DE PROCESSOS EM MASSA: A
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NAS TURMAS RECURSAIS DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.
ALUNO: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (061.511.004-50)
ORIENTADOR: MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (020.467.424-78)
CO-AUTOR: GUDSON BARBALHO DO NASCIMENTO LEAO (054.564.174-80)

Resumo:

        Atualmente,  sabe-se da grande dificuldade do  Judiciário  julgar  a grande quantidade de processos
judiciais que possui. Nesse contexto, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais (JEF), órgão
colegiado que representa a segunda instância de julgamento, com o intuito de dar celeridade ao julgamento
de suas demandas, resolveram aplicar o artigo 557 do Código de Processo Civil (CPC) nas situações em
que existem processos a serem julgados com entendimento já consolidado no âmbito daquele colegiado.
Dessa maneira,  as  demandas com entendimento  pacificado  não  precisam ser  submetidas ao  colegiado.
Dessa forma, o presente trabalho elucida a aplicação do artigo 557 do CPC nos julgamentos das Turmas
Recursais, sua repercussão e como essa aplicação foi possível, diante da ausência de permissão expressa
para tal. Objetivamente, o trabalho constitui-se da seguinte abordagem sobre o funcionamento das Turmas
Recursais:  a)  da realidade das  Turmas  e  a  necessidade do  julgamento  de processos  em massa; b)  da
importância da aplicação do artigo 557 do CPC; c) das condições para aplicação do referido dispositivo e
seus benefícios.  Esse trabalho foi realizado com fulcro na Lei nº  5.869/1973 e no Enunciado nº  29 do
FONAJEF, além do estudo de julgados de diversas Turmas Recursais. Concluída a pesquisa percebemos a
importância  da  aplicação  do  dispositivo  legal  supracitado,  uma  vez  que  ele  possibilita  a  prestação
jurisdicional rápida e eficaz, de modo a atender os verdadeiros anseios da sociedade.
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CÓDIGO: HS1276
TÍTULO: ANÁLISE E PLANEJAMENTO DOS ATRATIVOS HISTÓRICOS CULTURAIS DA CIDADE
DE CURRAIS NOVOS
ALUNO: LAERCIO MANOEL NOGUEIRA (065.216.644-09)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        O artigo apresenta a analise do turismo histórico cultural que compreende a área zoneada no centro da
cidade de Currais Novos. O estudo procura fazer um levantamento dos atrativos históricos culturais nesta
zona  e  apontar  as  potencialidades  inerentes  ao  patrimônio  arquitetônico.  Trata-se  de  uma  pesquisa
qualitativa e quantitativa, que adota o enfoque exploratório e descritivo com o objetivo de diagnosticar a
atual realidade do município, através de um inventário do que existe em termo de Patrimônio Histórico-
Cultural.  Será abordado  também o  significado  e as  definições  de Turismo histórico  cultural,  atrativos
turísticos e atrativos turísticos históricos culturais.

Palavras chave: Atrativos Turísticos. Histórico Cultural. Patrimônio.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1279
TÍTULO: SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA DO PROFESSOR NA SOCIEDADE ATUAL
ALUNO: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA (051.893.984-71)
ORIENTADOR: LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA (324.344.724-00)

Resumo:

        Vivemos  atualmente  em  um  mundo  com  mudanças  intensas  que  atingem  a  sociedade  e,
concomitantemente, a escola. Nesse contexto, o que se espera da instituição escolar, segundo os PCNs, é a
formação de alunos preparados para responder deliberada e criativamente as exigências da sociedade e,
assumir  uma  responsabilidade  social  e  uma  cidadania  universal/planetária.  Partindo  dessa  idéia,
objetivamos destacar, nesse estudo, os saberes necessários à prática docente na sociedade atual, uma vez
que as mudanças clamam por transformação na escola e, consequentemente, na formação do discente. Para
tanto, fundamentamo-nos nas idéias de Gadotti (1999), Freire (2006), Perrenoud (2002), Sacristán (2000) e
Gauthier (1998), que desenvolveram propostas educacionais voltadas para a construção da escola cidadã e
para a formação crítica do educador. Se, realmente, o que se espera da escola atual é a formação global dos
alunos,  acreditamos  que  o  professor  deve  utilizar  diversos  saberes,  de  modo  que  possa  atender  as
exigências do contexto social contemporâneo.

Palavras chave: Saberes, Prática docente e Sociedade atual.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1280
TÍTULO: O PROCESSO DE ANISTIA NO RIO GRANDE DO NORTE A PARTIR DA LEI 10559 DE
2002.
ALUNO: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (067.017.374-63)
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (296.983.244-53)

Resumo:

        Este trabalho busca compreender os avanços no processo de anistia e, especificamente na concessão
das indenizações aos perseguidos políticos no Rio Grande do Norte, a partir da promulgação da lei 10559
de 2002. Para alcançar esses objetivos serão utilizadas: a lei de anistia de 1979, a Constituição Federal de
1988 e a lei 10559 de 2002. Além disso, contaremos com o depoimento de membros da Associação dos
Anistiados  Políticos  do  Rio  Grande  do  Norte  e  com  consultas  ao  andamento  dos  processos  de
requerimento de indenização no site do Ministério da Justiça, na seção da Comissão de anistia.

Palavras chave: Anistia, lei 10559, indenizações

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1289
TÍTULO: ALTERAÇÕES RECENTES NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E SEUS REFLEXOS NA
SOCIEDADE
ALUNO: CAMILLA NAGLE ARAUJO BEZERRA (082.609.444-99)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)
CO-AUTOR: CLEITON GOMES OLIVEIRA DE ARAÚJO (061.521.654-40)
CO-AUTOR: EUGÊNIA VIVIANE DE ARAUJO RÊGO (088.446.934-45)
CO-AUTOR: PÂMELA KELLY DE AZEVEDO LIMA (077.358.524-95)

Resumo:

        Em razão  das  intensas transformações ocorridas em nossa sociedade,  o  Código  Penal vigente no
Brasil,  datado  de 1940,  é considerado  por  muitos,  ultrapassado,  por  não  mais  atender  a determinadas
necessidades sociais. Por este motivo, foi editada a lei nº  12.015/2009, que entrou em vigor no dia 7 de
agosto  de 2009.  O  novo  texto  modificou  alguns  dispositivos  do  referido  diploma e da  lei  de  crimes
hediondos, a fim de adequar a lei penal brasileira à sua realidade fática. O projeto de pesquisa proposto
tratará especificamente das alterações realizadas no capítulo I do título VI (o qual versa sobre crimes contra
a liberdade sexual),  propondo uma análise sociológica das mudanças feitas,  com ênfase em como irão
incidir na sociedade. De fato, a população pedia um maior rigor na punição de tais delitos, em virtude da
acentuada freqüência com que estes vinham - e vem - ocorrendo, o que acabou por influenciar a criação
das novas normas. Com isso, a partir da percepção de que as alterações supramencionadas trouxeram uma
gama de questionamentos - principalmente no que diz respeito ao seu real benefício à sociedade - é que
essa pesquisa, com auxílio de posicionamento doutrinário e jurisprudencial, irá posicionar-se acerca do
tema, evidenciando os novos efeitos dessas modificações e sua aceitação pela coletividade.

Palavras chave: Crimes contra a liberdade sexual. Alterações. Análise sociológica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1298
TÍTULO: ATIVA IDADE: EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NA COMUNIDADE DA ESCOLA
ESTADUAL ADELINO DANTAS
ALUNO: LARISSA ROQUE E SILVA (066.548.264-77)
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (322.640.464-49)
CO-AUTOR: JOELY DANATIVIDADE SANTOS DE LIMA (074.227.074-29)
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30)
CO-AUTOR: LUCIANA DE MEDEIROS ARAÚJO (083.251.924-37)

Resumo:

        O programa Escola Aberta tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a
inclusão social e a construção de uma cultura de paz. Englobado ao programa o projeto ATIVA IDADE
objetivava ampliar as relações entre escola e comunidade por meio de atividades desenvolvidas com idosos
analisando o perfil psicológico como forma de avaliar o nível de auto-estima encontrado nos mesmos e
com isso colaborando para uma melhoria da qualidade de vida e do bem estar dessas pessoas. Usando-se
do método freireano, contidos na bibliografia desenvolvemos um processo empático de escuta afim de não
fixar  sobre  interpretações  de  fatos,  procurando  compreender  o  idoso  em seus  relatos.  Para  tanto  foi
desenvolvidas entrevistas semi-diretivas, para conhecer o relato de vida de cada idoso e a partir disso eram
desenvolvidas as atividades a fim de auxiliar na ampliação da qualidade de vida. Conclui-se que a elevação
da auto-estima dos idosos e a estimulação das habilidades “ocultas” que antes passavam despercebidas
pelos mesmos, foram encontradas no desenvolvimento das oficinas.

Palavras chave: idosos, escola aberta, freire.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1299
TÍTULO: FAP: UM NOVO OLHAR SOBRE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
ALUNO: ANDREA ALVES DE ALBUQUERQUE OTHON (069.190.104-02)
ORIENTADOR: XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO (358.451.204-20)

Resumo:

        O presente trabalho tem por objetivo a conceituação, aplicação, conseqüências e importância do novo
instituto previdenciário denominado Fator Acidentário de Prevenção, criado pela Lei n. 10.666/03. Através
de estudos na doutrina e pesquisando-se acerca dos índices de incidência de acidentes de trabalho em
determinados setores de produção, vê-se que o FAP corresponde a uma flexibilização legal das alíquotas
de  contribuição  previdenciária  patronal,  destinadas  ao  financiamento  do  benefício  de  aposentadoria
especial e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho. Tem por fundamento estimular financeiramente as empresas que investem
adequadamente na Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, com uma redução até à metade do valor
do Seguro Acidente do Trabalho, penalizando, ao contrário, as demais. Em razão disso, conclui-se que a
instituição  do  FAP  no  âmbito  do  Direito  Previdenciário  brasileiro  é  de  grande  valia  para  o  sistema,
exatamente por  ter,  como principal objetivo,  a diminuição  e prevenção  da ocorrência de acidentes  de
trabalho,  com base na aplicação  das  normas respectivas de acordo  com a realidade de cada empresa.
Demonstra-se, assim, a evolução do legislador, preocupado, cada vez mais, com a segurança e saúde dos
trabalhadores, com o desenvolvimento sustentável dos pólos econômicos do país e, mais importante, com
o respeito ao princípio da igualdade em seu aspecto material.

Palavras chave: Acidente de Trabalho. FAP. Segurança e Saúde do Trabalhor.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1300
TÍTULO: ECO-RECICLARTE: A ARTE DE ENCENA: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NA ESCOLA ESTADUAL PASSO DA PÁTRIA-NATAL/RN.
ALUNO: JOELY DANATIVIDADE SANTOS DE LIMA (074.227.074-29)
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (322.640.464-49)
CO-AUTOR: CINTHIA DANIELLE DO NASCIMENTO LUCAS (016.626.491-18)
CO-AUTOR: LARISSA ROQUE E SILVA (066.548.264-77)
CO-AUTOR: WANESCA DANTAS ROMEIRO (058.078.354-50)

Resumo:

        O programa Escola Aberta tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a
inclusão  social  e  a  construção  de  uma  cultura  de  paz.  Em  parceria  com  o  Escola  Aberta  o  projeto
ECO-RECICLARTE: A ARTE DE ENCENAR, objetivava a reanimação da prática do brincar, promovendo
a conscientização da importância da reciclagem que foi discutida no decorrer das oficinas proporcionando
o  desenvolvimento  da  prática  artístico-pedagógica,  possibilitando  aos  participantes  o  contato  com  os
aspectos da linguagem musical. Para tanto foram realizadas diversas atividades lúdicas e artísticas, de modo
a recriar os momentos de encontro, estando abertos ao inusitado das demandas que os participantes nos
requisitam. O Projeto era realizado por meio de oficinas de construção rítmica que utiliza da concepção
artístico pedagógico Pau e Lata, dando ênfase a educação ambiental através de aulas que são realizadas aos
fins de semanas. Ao termino de sua realização podemos constatar que as atividades contribuíram para a
melhoria  das  dificuldades  apresentada  pelos  adolescentes,  tais  como,  o  comportamento  violento,
desenvolvido muitas vezes em suas próprias casas, que por conseqüência resultam na agressividade com o
próximo. No decorrer das oficinas foi percebido um ganho para equipe, mostrando que a comunidade tem
muito a nos ensinar, mesmo com todos os problemas sociais.

Palavras chave: educação, escola aberta, musica, oficina.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1302
TÍTULO: PROJETOS DE LETRAMENTO: UM INCENTIVO À AGÊNCIA DO APRENDIZ
ALUNO: REGINA LUCIA DE MEDEIROS (076.006.104-18)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (071.063.354-87)

Resumo:

        Com propostas que objetivam a reconfiguração do fazer docente, os estudos do letramento defendem
um ensino inclusivo, capaz de mostrar aos alunos as possibilidades de agir no mundo por meio da escrita,
e de romper com as crenças que a vêem circunscrita à escola e dissociam suas ferramentas das condições
reais de uso. Já não é suficiente o ensino tradicional que visava a simples decodificação de palavras: o
mundo  contemporâneo,  altamente  competitivo,  exige  dos  indivíduos  competências  mais  bem
desenvolvidas, meta que só pode ser alcançada por um ensino habilitado a encarar os processos de leitura
e escrita como práticas sociais. Partindo dessa realidade, propomos uma discussão acerca dos projetos de
letramento, com o propósito de visualizar os seus impactos no desenvolvimento da agência dos alunos,
bem como refletir  sobre as resistências encontradas.  O corpus aqui comentado é constituído de textos
escritos  por  alunos  de uma turma de jovens  e  adultos,  bastante heterogênea,  acompanhada durante a
execução de um projeto maior, voltado para o letramento do professor. Para tanto, buscamos orientações
nos estudos do letramento, na concepção dialógica da linguagem, na abordagem de gêneros discursivos
proposta  pela  Nova  Retórica  e  na  teoria  social  contemporânea,  além  de  utilizar  aportes  teórico-
metodológicos de natureza etnográfica.

Palavras chave: Letramento, projetos de letramento, agência.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1305
TÍTULO: ESTUDO DAS LEGISLAÇÕES E PRESERVAÇÕES DOS MUSEUS COM ÊNFASE NA
CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN
ALUNO: ELIOMAR TAVARES DIAS (050.927.504-48)
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO (021.062.389-67)

Resumo:

        Este estudo  foi realizado  a partir  da existência de uma observação  da potencialidade turística de
recursos histórico-culturais na cidade de Currais Novos-RN. As informações aqui apresentadas servirão de
apoio  para analisar  o  estudo  das  legislações  voltadas  ao  patrimônio  museológico  nas  esferas  Federal,
Estadual e Municipal, bem como fazer um levantamento de como funciona a preservação deste patrimônio
na cidade de Currais  Novos-RN.  Dessa forma pode surgir  uma oportunidade no  desenvolvimento  de
propostas de lei para o município, sobretudo, para um planejamento do turismo da região. Como também,
investigar os conceitos de patrimônio museológico e verificar as formas de apoio aos museus da cidade.
Os métodos trabalhados foram os qualitativos e os quantitativos. Além disso, foram utilizados os diferentes
procedimentos da revisão bibliográfica e documental legislativo. Diante do exposto pode-se inferir que a
legislação brasileira que trata dos assuntos museológicos tem-se uma carência em sua aplicabilidade, uma
vez que possuindo uma legislação no âmbito federal, que trata da preservação do patrimônio museológico,
não se observa, com efeito, registros que estas leis vigoram na cidade de Currais Novos-RN.

Palavras chave: Preservação. Legislação. Patrimônio. Museu. Patrimônio Museológico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1307
TÍTULO: TRABALHO ESCRAVO NA SOCIEDADE BRASILEIRA ATUAL
ALUNO: PEDRO RIBEIRO FAGUNDES (076.974.754-05)
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29)
CO-AUTOR: DIEGO ROSADO TARGINO DE OLIVEIRA (074.985.694-77)
CO-AUTOR: RODRIGO OLIVEIRA AGUIAR (083.471.534-18)
CO-AUTOR: TÚLIO CAMARA DE LIMA (065.378.224-16)

Resumo:

        Em 1988 foi promulgada, pela Princesa Isabel, a lei áurea no Brasil, abolindo a escravidão em nosso
país.  Porém,  constata-se  que,  após  121  anos,  essa  prática  ainda  continua  a  ocorrer  no  Brasil.  Uma
escravidão adaptada, feita para burlar os dispositivos normativos que visam garantir a sua inexistência,
mas,  ainda assim,  uma escravidão.  São  diversas  as  formas  de  escravidão  que ocorrem na  sociedade
brasileira atual, a mais comum é o trabalho forçado em fazendas, assim como o tráfico de mulheres com o
objetivo de explorá-las sexualmente. O presente trabalho visa abordar os dispositivos legais que tratam da
questão  no  ordenamento  brasileiro  assim como  tratar  da aplicação  destes  dispositivos  pelo  judiciário,
coletando decisões sobre o assunto e analisando a eficácia destas no combate ao problema em questão.
Além disso, trata de outros fatores que possibilitam a existência dessa escravidão, como a inexistência de
uma fiscalização eficaz,  e a falta do  fornecimento de condições mínimas de subsistência à classe mais
pobre da população. Por fim, busca dá algumas diretrizes sobre formas de combate ao trabalho escravo,
tendo  em vista a gravidade desse problema e ao  fato  de que este consiste em uma grande afronta à
democracia e à dignidade da pessoa humana, concluindo que acabar com o trabalho escravo no Brasil é
um passo básico para o desenvolvimento social e democrático deste.

Palavras chave: Direitos Humanos. Direitos Trabalhistas. Trabalho Escravo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1308
TÍTULO: O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZADO DA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES
ALUNO: JAKECILENE LINDOLFO BARBOSA (014.183.664-47)
ORIENTADOR: ELAINE LUCIANA SILVA SOBRAL (029.150.444-22)

Resumo:

        A  viabilidade  da  alfabetização  na  Educação  Infantil  tem  sido  um  assunto  polêmico  e  bastante
discutido atualmente.  Sobre isto,  entendemos que é possível considerar  esse processo relevante para a
formação do indivíduo, desde que sejam pensadas formas de introduzir a criança no mundo da escrita
levando  em  consideração  suas  especificidades  –  a  globalidade,  a  vulnerabilidade,  a  capacidade  e  a
ludicidade. O aprendizado da linguagem escrita precisa acontecer na perspectiva de letramento, de forma
que  desde  cedo  as  crianças  interajam  com  a  escrita  através  da  mediação  do  outro  e  de  situações
contextualizadas em práticas escolares e sociais, nas quais aprendam sobre o funcionamento do sistema
alfabético de escrita e sobre os processos / habilidades da escrita como produção de textos (SOARES,
2001). Neste contexto, decidimos investigar como ocorre o processo de alfabetização nas instituições de
educação infantil, tomando como objeto de estudo as concepções e práticas docentes relativas ao ensino-
aprendizagem da escrita  dessa modalidade de  ensino.  Definimos  como  metodologia  uma pesquisa  de
campo  do  tipo  exploratória,  com  análise  qualitativa  dos  dados,  na  qual  serão  utilizadas  como
procedimentos  a  pesquisa  bibliográfica,  entrevista  semi-estruturada  e  a  observação  sistemática.
Acreditamos  que  a  produção  deste  estudo  será  bastante  relevante  uma  vez  que  possibilitará  uma
visibilidade das práticas efetivamente desenvolvidas nos contextos das instituições de educação infantil.

Palavras chave: Educação Infantil. Aprendizagem da escrita. Prática pedagógica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1309
TÍTULO: MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: UM AVANÇO
NECESSÁRIO.
ALUNO: RAISSA TABATA COSTA VALERIO (068.192.164-16)
ORIENTADOR: WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR (500.716.024-53)
CO-AUTOR: ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO NUNES (047.269.094-95)

Resumo:

        Um dos temas de maior importância na seara penal, atualmente, é a necessidade de um avanço na
implementação de medidas alternativas à pena privativa de liberdade. É cediço que para a pena imposta
pelo  Estado  alcançar  todas  as  suas  finalidades  ela  deve  estar  revestida  de  notável  discrição  e  ser
proporcional, a ponto de cumprir o seu papel, sem ser injusta, desnecessária ou cruel. Desse modo, o ser
humano,  ao  longo  de sua evolução,  chegou  à conclusão  de que "enjaular" um indivíduo,  açoitá-lo  e
submetê-lo  a  penas  extremamente  severas  não  são  os  meios  mais  eficientes  para reduzir  os  delitos  e
produzir os efeitos desejados. O tratamento carcerário oferecido a uma grande parcela dos condenados é
indubitavelmente inadequado e o resultado produzido pela privação da liberdade a eles não é o esperado
pela sociedade. Nesse diapasão, o presente trabalho colima abordar a necessidade premente de um avanço
legislativo  no  que  diz  respeito  às  medidas  alternativas  à  prisão.  Almejando  tal  finalidade,  faz-se
imprescindível detida análise acerca da implantação de projetos, envolvendo detentos e cumpridores de
penas  alternativas,  os  quais  vêm obtendo  resultados  positivos  e  animadores.  Outrossim,  destacar-se-á
como o tema é tratado em outros países, analisando-se a questão no viés do Direito Comparado, sem, no
entanto, pretender exaurir o tema das medidas alternativas.

Palavras chave: Direito Penal. Medidas Alternativas. Avanço legislativo. Necessidade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1311
TÍTULO: EFICÁCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA: FORMAÇÃO DA
ENTIDADE FAMILIAR MONOPARENTAL E IGUALDADE ENTRE CÔNJUGES.
ALUNO: SIMONE CYNTHIA SILVA DE MENDONCA (052.896.544-10)
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15)

Resumo:

        Pretende-se analisar algumas das principais consequências da constitucionalização do Direito Civil.
Desse modo,  no  âmbito  do  Direito  de Família,  será demonstrada a  atual concepção  para formação  e
definição das entidades familiares, em particular das famílias monoparentais - constituídas somente pela
mãe e filho, ou pelo pai e filho. Neste cotejo, para trazer à discussão o novo conceito de família, que deixa
de ser considerada, exclusivamente, pela união matrimonial entre homem e mulher, nada mais importante
do que demonstrar sob quais fundamentos sócio-jurídicos essas mudanças estão inseridas e quais seus
reflexos  na  sociedade.  Cumpre  trazer  ao  estudo  o  conhecimento  dos  preceitos  constitucionais  que
permitem a construção de normas capazes de externar valores da sociedade moderna até então deixados de
lado, ou seja, será analisado o macroprincípio da dignidade da pessoa humana do qual decorre o princípio
da igualdade entre homem e mulher (e entre os filhos) e respeito à diferenças. Tudo isso, com o fim de
expor a equiparação dos direitos e deveres entre homem e mulher, pois a família deixa de ter uma visão
hierarquizada (poder do homem sobre os demais membros), para se mostrar como entidade formada a
partir de um elo afetivo, seja ele constituído por homem, mulher e filhos, seja, pelo genitor(a) e prole, seja
por  pessoas  envolvidas  pelo  afeto  (família  eudemonista).  A  metodologia  se  baseará  em  material
bibliográfico e eletrônico da monitora de direito de família.

Palavras chave: Afeto. Família Monoparental. Dignidade da pessoa humana.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1312
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS AOS
CONSUMIDORES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
ALUNO: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (063.397.384-00)
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15)
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (011.046.034-03)
CO-AUTOR: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (052.150.394-96)
CO-AUTOR: LUCIANA MONTENEGRO MATOS (049.124.494-07)

Resumo:

        A  Lei  nº.  8.078/90  (Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  CDC)  instituiu  uma  tutela  jurídica
diferenciada para as relações de consumo. É importante ressaltar que tal tutela não se restringe apenas às
relações jurídicas estabelecidas entre o cidadão e a iniciativa privada, mas também às estabelecidas entre
aquele e a Administração  Pública,  na medida em que adquire um status  de hipossuficiente quando  é
destinatário  da  prestação  de  serviços  públicos.  Nesse  sentido,  através  de  uma  metodologia  teórico-
descritiva, utilizando a pesquisa de textos doutrinários, normativos e jurisprudenciais, o presente trabalho
analisa como se estabelece a responsabilidade civil do Estado por danos causados aos consumidores. Para
tanto,  demonstrar-se-á como a prestação  de serviços públicos se enquadra na definição  de serviço  de
consumo  para  fins  de  aplicação  do  CDC.  Sendo  assim,  conclui-se  que  tornar  imune  o  Estado  da
responsabilização  pelo  cometimento  de  danos  aos  usuários  de  seus  serviços  é  fomentar  não  só  a
ineficiência, mas também a produção de abusos sem a devida compensação dos prejuízos sofridos pelo
cidadão.

Palavras chave: Destinatários de serviço público. Dano. Responsabilidade do Estado.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1315
TÍTULO: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA SALA DE AULA
ALUNO: LUANA BULHOES LEANDRO BEZERRA OLIVEIRA (013.552.624-88)
ORIENTADOR: TATYANA MABEL NOBRE BARBOSA (008.271.064-32)
CO-AUTOR: SARAH DE LIMA MENDES (061.755.694-66)

Resumo:

        As histórias em quadrinhos nem sempre foram bem aceitas pela sociedade, pois durante muitos anos
foram classificada como literatura inadequada principalmente para crianças e jovens. Essa situação começa
a mudar no início deste século, hoje sua utilização já é apontada pelos PCNs e pelo Programa Nacional de
Biblioteca  na  Escola.  A  partir  disso,  propomos  neste  trabalho  uma  análise  do  gênero  histórias  em
quadrinhos e sua relação com a educação, visando o trabalho com os gêneros textuais dentro da sala de
aula no ensino de língua portuguesa. Nosso objetivo é colaborar com o ensino, focalizar as dimensões
lingüísticas e discursivas desse gênero, permitindo, através da revisão da literatura, conhecer suas possíveis
contribuições e utilização para o desenvolvimento das competências discursivas do aluno. Entendemos que
desde a elaboração dos Parâmetros curriculares nacionais,  no final da década de 90, o  trabalho com a
diversidade textual tem se revelado como importante para as práticas educacionais estabelecerem vínculos
profícuos com a realidade lingüística dos alunos. Este gênero possui um sistema narrativo composto por
dois códigos que atuam em constante interação e intersemiose: linguagem verbal e visual.  Essa relação
entre  linguagem  verbal  e  visual,  muitas  vezes,  de  caráter  lúdico  pode  auxiliar  não  somente  no
desenvolvimento  de conceitos  e  habilidades  necessários  para compreensão  da língua portuguesa,  mas
também podem estimular em seus leitores a criarem o hábito de leitura.

Palavras chave: Palavras-chaves: Quadrinhos, Gênero e Língua Portuguesa

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1316
TÍTULO: A INFÂNCIA NA HISTÓRIA
ALUNO: SARAH DE LIMA MENDES (061.755.694-66)
ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO (497.091.190-87)
CO-AUTOR: LUANA BULHOES LEANDRO BEZERRA OLIVEIRA (013.552.624-88)

Resumo:

        O conceito estabelecido para a infância foi construído historicamente, este conceito vem mudando no
decorre do tempo e da história, sofrendo influencias culturais de cada sociedade. Estudos nos revelam que
até meados do  século  XVII  não  existia o  sentimento  de infância,  as  crianças  conviviam com adultos,
participando de toda vida social. Assim, o conceito de infância, ao longo da história, foi estabelecido pelo
olhar do adulto o qual determinou as características que compreende este período da criança. Segundo
KULMANN (2004),  “podemos  compreender  a  infância  como  a concepção  ou  a representação  que os
adultos fazem sobre o período inicial da vida, ou como o próprio período vivido pela criança, o sujeito real
que vive essa fase da vida”. Contudo, entendemos que esse processo é igual para todas elas, ele pode ser
individual,  pois cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento, ou coletivo dependendo das questões
sócio-culturais estabelecidas sobre o  conceito  de infância.  Portanto,  objetivamos através deste,  analisar
historicamente a construção social do conceito dado para a infância. Como metodologia, propomos o uso
de  imagens  para  elaborar  esse  conceito,  além  da  fundamentação  bibliográfica.  Diante  disso,
compreendemos que a infância não acontece da mesma forma para todas as crianças, as histórias divergem
a cada experiência. A infância é caracterizada por lugar, cultura, questões econômicas, religiosas, de cada
criança individualmente e coletivamente e sem um tempo determinado.

Palavras chave: Criança, Infância e História.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1325
TÍTULO: A CRÍTICA DE BERKELEY À DISTINÇÃO ENTRE QUALIDADES PRIMÁRIAS E
SECUNDÁRIAS
ALUNO: JAIRO RAMON DE LIMA SILVA (089.579.934-01)
ORIENTADOR: JAIMIR CONTE (609.489.739-00)

Resumo:

        A doutrina segundo a qual as qualidades secundárias, diferentemente das qualidades primárias, não
pertencem aos objetos foi muito aceita no final do século XVII. Berkeley procurou rejeitar essa distinção,
que ele considerava uma afronta ao senso comum. Berkeley atacou a distinção alegando que qualidades
primárias não podem ser abstraídas das qualidades secundárias e, portanto, qualquer que seja o status que
uma  classe  de  qualidades  tenha,  a  outra  tem  o  mesmo  status.  Nosso  objetivo  na  pesquisa  foi  o  de
reestruturar os principais argumentos utilizados por Berkeley na sua crítica à distinção entre qualidades
primárias e qualidades secundárias. Logo, expor à vista que a crítica à distinção entre qualidades primárias
e secundárias constituem uma das maneiras de Berkeley apontar a inconsistência das doutrinas materialistas
ou dualistas, responsáveis, em sua opinião, pela força do ceticismo. Finalmente, o objetivo foi mostrar que
o uso que Berkeley faz dos argumentos céticos modernos baseados na relatividade perceptiva constitui
uma tentativa de redução ao absurdo desses mesmos argumentos. Berkeley, não pretende de modo algum
provocar dubiedade nossa nos sentidos,ao invés disso,promove uma apologia à confiança nos sentidos e
no senso comum

Palavras chave: Berkeley, Ceticismo, Qualidades primárias, Qualidades secundárias

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1328
TÍTULO: EVOLUÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PELAS DIRETRIZES
DO IUSRACIONALISMO E A CIDADANIA PLENA
ALUNO: RUAN FERNANDES DA SILVA (000.069.353-70)
ORIENTADOR: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (519.395.099-04)
CO-AUTOR: DANIEL BRUNO DE MELO OLIVEIRA (057.510.314-07)
CO-AUTOR: JOSÉ QUIRINO FILHO (474.353.644-87)

Resumo:

        O  presente  trabalho  tem por  escopo  transfigurar  o  sentido  cronológico  da  dignidade  humana  e
demonstrar o valor central do significado do direito basilar da dignidade da pessoa humana, primando por
sua  fundamentação  na  liberdade  individual  e  proteção  à  personalidade.  No  âmbito  civilista,  pode  o
princípio da dignidade da pessoa humana gerar uma demanda por uma consciência e um valor maior para
a sociedade como  elemento  central da hermenêutica das  relações  públicas  e privadas,  consagrando-se
diante da materialidade do tempo como fonte de interesse cada vez maior por uma ética e uma moralidade
entre  os  homens.  Recentemente,  vem a  se  colocar  como  princípio  na  matriz das  normas  jurídicas  e
constitucionais, sendo tutelada pela constituição brasileira de 1988 e o código civil de 2002.

Palavras chave: Dignidade da pessoa humana, Cidadania, Princípios

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1330
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO SABER PEDAGÓGICO EM NESTOR LIMA: ÉTICA E HIGIENISMO
NA DÉCADA DE 1920
ALUNO: JULIANA DA ROCHA E SILVA (052.964.174-70)
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES (005.550.117-63)

Resumo:

        A pesquisa constitui um desdobramento da análise do discurso de Nestor Lima sob os aspectos ético e
higienista da sua concepção pedagógica de “educação completa”. Estabelecendo nesta instância um paralelo
entre a constituição dos saberes, que atravessa a sua concepção em diferentes documentos, e o quadro
histórico-político que lhe configura uma perspectiva disciplinar de normalização social dos termos de uma
proposta  educacional.  Os  objetivos  propostos  nesta  pesquisa  tiveram  sua  origem  no  referencial
metodológico desenvolvido por Menezes (2002, 2003) na tese “Nestor dos Santos Lima e a modernidade
educacional” cuja metodologia se apresenta no corpo do trabalho como uma reconstrução do discurso no
quadro de compreensão da épisteme ou da forma de organização dos saberes em cada época. A hipótese da
construção do saber pedagógico na sua base ético-higienista define em Nestor Lima a pedagogia concebida
em termos amplos de uma “educação completa” (Lima, 1923) considerada sob o aspecto normativo da
formação do indivíduo dentro dos diferentes contextos em que se encontra. À pesquisa, coube estender o
exame da noção de “educação completa”, ao nível das matrizes histórico-filosóficas que a constituem, e
revelou  tal  concepção  sob  a  ótica  das  práticas  que  se  fazem  presentes  na  política  institucional  e  na
compreensão pedagógica da educação potiguar no início do século XX. produção intelectual.

Palavras chave: Saber Pedagógico, Higienismo, Educação, Nestor Lima

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1332
TÍTULO: QUAL A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS PARA O MICRO
EMPREENDEDOR?
ALUNO: ELIZEU DOS SANTOS ALVES (061.806.834-17)
ORIENTADOR: LIDIANE ALVES UCHOA (033.967.374-58)

Resumo:

        O micro empreendedor individual está assumindo um papel importante na economia nacional, o que
está sendo demonstrado por novas leis que dão mais acesso a crédito e a formalização de uma empresa.
Diante deste cenário os micro empreendimentos precisam de conhecimento em gestão estratégica de custos
para se manter no mercado, que tem uma alta competitividade. Desta forma, o objetivo deste trabalho é
identificar a aplicabilidade da gestão estratégica de custos nos micro empreendimentos. Para realização do
trabalho  será  feita  uma  pesquisa  bibliográfica  da  situação  dos  micros  empreendimentos  quanto  à
preocupação com os custos da organização e estudo de caso.  O trabalho em suas considerações finais
considera que poucos micros empreendimentos estão desenvolvendo a gestão estratégica de custos, o que
contribui para um baixo rendimento destas organizações. Assim fazemos uma sugestão para os pequenos
empreendimentos atentar  para toda a cadeia de valor,  e atuar de forma estratégica para ter  uma maior
competitividade.

Palavras chave: Custos, Estratégia, Mercado

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS1333
TÍTULO: COMUNICAÇÃO E CIBERMÍDIA: A UTILIZAÇÃO DE BLOGS COMO FERRAMENTAS DE
DISSEMINAÇÃO DE CULTURA - ESTUDO DE BLOGS NA CIDADE DO NATAL (RN)
ALUNO: JALMIR ADALBERTO BARROS DE OLIVEIRA (010.253.854-97)
ORIENTADOR: TACIANA DE LIMA BURGOS (786.085.704-91)

Resumo:

        A  evolução  da  comunicação,  sobretudo  com  a  internet,  em  seu  processo  de  expansão,  tem
incorporado uma série de mudanças nas relações sociais como a formação de comunidades (virtuais) e o
estabelecimento  de novas  formas  de relacionamento.  A cultura,  na rede mundial de computadores  se
configura como importante fonte de informação, debates e interações entre os diversos atores sociais. As
diversas possibilidades da internet trazem uma nova dinâmica para a análise das manifestações artísticas,
introduzindo novas práticas, atores e sociabilidade. Os blogs surgiram a partir do formato de diários online
com  relatos  pessoais,  e,  com  isso,  tomaram  novas  feições  e  potencialidades  com  ambientes  para  a
postagem  de  notícias,  para  a  emissão  de  críticas,  opiniões.  Os  blogs  assumiram  diversos  formatos,
diferentes de suas formas originais, o que suscita uma série de discussões e debates sobre o que é um blog.
Dentro  desse  sistema  complexo,  em  que  se  compreende  o  blog  como  importante  ferramenta  de
comunicação, a pesquisa teve como finalidade estudar a relação entre os blogs e divulgação das atividades
culturais na cidade do Natal-RN. Para isso desenvolveu-se uma metodologia a ser utilizada e o estudo do
foco/abordagem de cada blog analisado em relação à cultura.

Palavras chave: Comunicação e cibermídia; blogs; cultura

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS2425
TÍTULO: 25 ANOS DE LEI DE EXECUÇÕES PENAIS: ENTRE A MITIFICAÇÃO E A REALIDADE
ALUNO: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (064.740.154-11)
ORIENTADOR: FABIO WELLINGTON ATAIDE ALVES (806.138.884-72)

Resumo:

        Decorridos 25 de existência da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), muito há ainda o que ser
dito,  e muito  mais ainda que ser  feito.  A vigente Lei de Execuções Penais foi elaborada com inegável
brilhantismo de vanguarda, sendo reconhecida como um instrumento legal avançado para o seu tempo, e
de razoável racionalidade. Tais características são irrefutáveis, visto o diploma isoladamente, desvinculado
do contexto social no qual, necessariamente, deve se inserir. Nesse viés, numa análise sistêmica, a Lei n.
7.210/84 encontra na realidade social um óbice para sua concreta aplicação: institutos tais como ampla
assistência ao preso e trabalho, como dever social e condição de dignidade, além de determinações como
recolhimento à cela individual com área mínima de 6 m², parecem falácias aos olhos daquele que vê o
mundo real. Eis o suficiente para que se possa depreender que a sociedade brasileira, quer estruturalmente,
quer sociologicamente, não reúne condições para que os dispositivos da legislação em epígrafe tenham, in
concreto, eficácia. Constata-se, pois, que a Lei de Execuções Penais padece de um “vício social”, assente
em vazios  de  realidade.  O  presente  trabalho,  elaborado  com base  em extensa  pesquisa  doutrinária  e
levantamento de dados em pesquisa de campo, tem por  escopo analisar  a repercussão do diploma em
comento nesse quarto de século.

Palavras chave: Lei de Execuções Penais. Teoria. Realidade. Eficácia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS2427
TÍTULO: OS BLOGS COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA FRANCESA
ALUNO: IGOR ANDRADE VARELA BARCA (069.574.544-10)
ORIENTADOR: SELMA ALAS MARTINS (972.064.828-72)

Resumo:

        O presente trabalho analisa a presença da Internet no cotidiano dos estudantes de Língua Francesa do
primeiro  período  da  UFRN e  busca  justificar  a  utilização  dessa  nova  ferramenta  de  ensino  para  o
aprimoramento  da  compreensão  e  da  expressão  escritas  em  francês.  Através  de  teorias  como  o
interacionismo de Vygotsky e o filtro afetivo de Krashen, o artigo busca enfatizar os pontos positivos de se
desenvolver atividades com os blogs e sugere algumas aplicações em contexto educacional.  Este artigo
traça um perfil dos nossos estudantes - analisados a partir de um questionário - e demonstra que, apesar de
utilizarem mal o ambiente virtual, eles estão abertos a uma conscientização, ou seja, a um estímulo para o
desenvolvimento dessas habilidades relacionadas ao ler e ao escrever. Espera-se que tal trabalho seja o
primeiro passo para o desenvolvimento do engajamento e da autonomia de nossos alunos, diversificando
suas formas de aprendizagem e unindo o prazer ao conhecimento.

Palavras chave: Blog - expressão escrita - compreensão escrita – autonomia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS2430
TÍTULO: RELAÇÕES PESSOA-AMBIENTE COMO SUBSÍDIO AO PROCESSO DE PROJETAÇÃO
ARQUITETÔNICA
ALUNO: SARAH DE ANDRADE E ANDRADE (067.468.954-24)
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI (308.048.844-04)

Resumo:

        Dentre as inúmeras informações que podem ser analisadas a partir do Projeto arquitetônico, voltamos
nossa atenção para as intenções de humanização que a representação gráfica das propostas denuncia. Para
isso, foram utilizados como critérios indicativos da preocupação do projetista com o uso real e os usuários,
a presença (ou ausência) de layout, figura humana e vegetação. A pesquisa analisou o material gráfico de
135 Trabalhos Finais de Graduação (TFG) brasileiros produzidos entre 2000 e 2005, constatando que os
projetos  são  tecnicamente  bem resolvidos,  mas  deixam a  desejar  quanto  às  informações  na  área  das
relações  pessoa-ambiente.  Os  elementos  analisados,  quando  presentes,  são  representados  de  maneira
estereotipada e sem contexto com a idéia central do projeto, tais como creches sem crianças, usuários de
resorts nordestinos vestindo casacos de pele, representação da vegetação em plantas mas sua ausência nas
elevações, entre outros. Tais resultados mostram que a inserção de elementos gráficos humanizantes nos
TFGs parece atender à exigências específicas (escolar, estética, escalar), não significando cuidados com a
humanização projetual. Essa é uma constatação preocupante frente à importância social da arquitetura e à
potencialidade  do  projeto  enquanto  espaço  edificável  oferecido  à  ação  humana.  É  essencial  que  a
humanização  gráfica  do  projeto  seja  repensada,  tanto  na  formação  proporcionada  pelos  cursos  de
graduação quanto na atuação do arquiteto-urbanista.

Palavras chave: Representação gráfica/ Humanização/Trabalhos Finais de Graduação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS2431
TÍTULO: A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR
PARA O EXERCÍCIO DO JORNALISMO
ALUNO: ANA MARIA DE ARAUJO PADILHA (064.699.424-74)
ORIENTADOR: MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (020.467.424-78)

Resumo:

        O  exercício  da  profissão  de jornalista,  destaque no  cenário  nacional,  dada sua função  maior  de
fornecer informação precisa ao público, é regulamentado pelo Decreto-Lei 972/69. Este diploma estabelece,
em seu  art.  4º,  inciso  V,  a exigência de diploma de curso  superior  em jornalismo para o  registro  do
profissional. No decurso de 40 anos do Decreto-Lei, a exigência foi mantida, sem maiores questionamentos
até o julgamento do Recurso Extraordinário 511.961/SP, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que
tal imposição contraria os direitos fundamentais às liberdades de informação, de profissão e de expressão,
sendo,  portanto,  à  luz  da  Constituição  Federal,  taxada  de  inconstitucional.  Argumentou-se  que  as
qualificações  profissionais  mencionadas  no  art.  5º,  XIII  da  Lex  Mater  somente  seriam  cabíveis  nas
hipóteses de o exercício da profissão ser passível de causar dano à coletividade ou prejuízos de direitos a
terceiros, o que não se aplicaria no exercício do jornalismo. Em que pese o posicionamento dos Ministros
do STF, há de se questionar sobre os efeitos práticos da referida decisão da Suprema Corte , que causou
alerta no âmbito acadêmico, mormente por se ter deixado um sinal de reticências no sentido de que outras
profissões poderão receber semelhante tratamento. O presente trabalho, elaborado com fulcro doutrinário e
jurisprudências recente, objetiva demonstrar a repercussão e os limites do atual entendimento firmado no
STF, no julgamento do RE 511.961/SP.

Palavras chave: Inconstitucionalidade; diploma de nível superior; jornalismo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: HS2434
TÍTULO: A TRÍADE LINGUAGEM, SOCIEDADE E COGNIÇÃO: DAS TEORIAS
VERICONDICIONAIS À VIRADA PRAGMÁTICA
ALUNO: ADA LIMA FERREIRA DE SOUSA (047.114.704-41)
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00)
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO COSTA (210.658.533-00)
CO-AUTOR: YAN DE LIMA JUSTINO (034.460.884-07)

Resumo:

        Este projeto aborda questões, autores e propostas teórico-epistemológicas que buscam compreender a
relação entre linguagem e realidade, palavras e coisas, os fatores envolvidos na construção do sentido, o
papel dos jogos de linguagem, dos atos de fala e das estruturas cognitivas nos processos de comunicação.
Esses tópicos são analisados levando-se em consideração um recorte histórico que se inicia com a virada
lingüística  em fins  do  século  XIX até  os  nossos  dias,  com a perspectiva sociocognitiva do  discurso.
Interessa-nos propor uma arqueologia que nos ajude a pensar as condições que levaram diferentes áreas do
conhecimento – e, em particular, a Lingüística – a concluir pela imperativa necessidade de reaproximar
questões que, tradicionalmente, foram tratadas de maneira bem segmentada.

Palavras chave: Lingüística, Pragmática, Construção de Sentidos, Sociocognitivismo
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