
 
CÓDIGO: HS0002  
TÍTULO: SENTIDOS DO COMPROMETIMENTO COM O TRABALHO ENTRE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE BÁSICA DE NATAL/RN.  
ALUNO: YALLE FERNANDES DOS SANTOS (02443053407)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  

 

CÓDIGO: HS0004  
TÍTULO: COCA, COCAÍNA E CRACK: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
UNIVERSITÁRIOS DA SAÚDE.  
ALUNO: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462)  
ORIENTADOR: BERNARD GONTIÈS (60184841453)  
CO-AUTOR: BRUNO ALVES DE ARAÚJO CRUZ (00770521533)  
CO-AUTOR: JONSOS NUNES JUNIOR (79069584549)  
CO-AUTOR: MARIA DA PENHA DE L. COUTINHO (21842221434)  

 

CÓDIGO: HS0006  
TÍTULO: ESTRESSE INFANTO-JUVENIL E VIVÊNCIA DE RUA  
ALUNO: ANA KARINA DE FREITAS VASCONCELOS (02835474480)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE BEZERRA PAZ LEITÃO (00852956479)  

 

CÓDIGO: HS0007  
TÍTULO: IMPRESSÕES SOBRE O CINEMA URBANO BRASILEIRO  
ALUNO: JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA (00984142401)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  

 

CÓDIGO: HS0008  
TÍTULO: A COCA, COCAÍNA E CRACK E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 
UMA VISÃO DE ESTUDANTES DA ÁREA DE TECNOLOGIA.  
ALUNO: BRUNO ALVES DE ARAÚJO CRUZ (00770521533)  
ORIENTADOR: BERNARD GONTIÈS (60184841453)  
CO-AUTOR: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462)  
CO-AUTOR: JONSOS NUNES JUNIOR (79069584549)  
CO-AUTOR: MARIA DA PENHA DE L. COUTINHO (21842221434)  

 

CÓDIGO: HS0009  
TÍTULO: REFLEXÕES SOBRE O FILME "CIDADE DE DEUS".  
ALUNO: ADRIANA DUARTE PACHECO (59650141472)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
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CÓDIGO: HS0010  
TÍTULO: CONTEXTUALIZANDO A PAISAGEM NA OBRA DE FRANCISCO 
BRENNAND  
ALUNO: ROSANE FELIX FERREIRA (08125099867)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  

 

CÓDIGO: HS0011  
TÍTULO: A SIGNIFICAÇÃO FÍLMICA DA VIOLÊNCIA  
ALUNO: KEILA FONSECA E SILVA (03471505431)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  

 

CÓDIGO: HS0012  
TÍTULO: PADRÕES DE OCUPAÇÃO HUMANA E SEUS IMPACTOS SÓCIO-
AMBIENTAIS NO BIOMA DA CAATINGA E NO ECOSSISTEMA ASSOCIADO DE 
MANGUEZAL NO NORDESTE BRASILEIRO.  
ALUNO: JOSÉ PETRONILO DA SILVA JÚNIOR (02901298427)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  

 

CÓDIGO: HS0013  
TÍTULO: PROBÁSICA:POLÍTICA DE FORMAÇÃO OU CERTIFICAÇÃO?  
ALUNO: ANDREZZA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO TAVARES 
(01062340485)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  

 

CÓDIGO: HS0016  
TÍTULO: VIOLÊNCIA NA ESCOLA E PRÁTICA DO PSICÓLOGO ESCOLAR  
ALUNO: ANA CRISTINA GOMES LOPES (01016930445)  
ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS (21447527453)  

 

CÓDIGO: HS0023  
TÍTULO: IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS  
ALUNO: ANDERSON SOUZA DA SILVA (01005134413)  
ORIENTADOR: ADILSON GURGEL DE CASTRO (08593515487)  

 

CÓDIGO: HS0024  
TÍTULO: CABOCLA-BRABA, PEGA A DENTE DE CACHORRO E CASCO DE 
CAVALO: MULHERES DO SERIDÓ, SERTÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
ATRAVÉS DE SUAS MEMÓRIAS  
ALUNO: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350455)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
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CÓDIGO: HS0026  
TÍTULO: TUTELA AMBIENTAL NA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
E GÁS NATURAL  
ALUNO: GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA (03057465455)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0027  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CCSA SOBRE O PROCESSO FORMATIVO E AS 
EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO  
ALUNO: ETIENE FIGUEIREDO FERREIRA (03675396401)  
ORIENTADOR: DJALMA FREIRE BORGES (19680430804)  

 

CÓDIGO: HS0033  
TÍTULO: A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: APLICAÇÃO DE UM 
MÓDULO DE ENSINO  
ALUNO: MARIA GUIOMAR SILVEIRA DE ARAÚJO (00835408493)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEREGRINO RODRIGUES NETO (13072994404)  

 

CÓDIGO: HS0035  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO EM UMA MICRO-
EMPRESA: O ESTUDO DO CASO “DELÍCIA DA FRUTA”  
ALUNO: PAULA ADENAIDE DA FONSECA (01038951402)  
ORIENTADOR: INALDA DE ARAUJO BEZERRA MARINHO (08590290425)  

 

CÓDIGO: HS0046  
TÍTULO: SER "MENINO DE RUA": A PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES QUE TRABALHAM NAS RUAS DE NATAL/RN  
ALUNO: ANDREINA DA SILVA MOURA (00859105466)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  

 

CÓDIGO: HS0047  
TÍTULO: MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA: O CONHECIMENTO 
E/OU USO DE DROGAS NESSA POPULAÇÃO  
ALUNO: CINTIA DA SILVA LOBATO (01157656463)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
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CÓDIGO: HS0048  
TÍTULO: O UNIVERSO LITERÁRIO DO SERIDÓ NA DÉCADA DE 30: POESIA E 
PROSA  
ALUNO: ADRIANO DOS SANTOS GOMES DA SILVA (04312275432)  
ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (10647325420)  

 

CÓDIGO: HS0053  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS VIVENCIADAS POR 
MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE NATAL  
ALUNO: CYNARA TEIXEIRA RIBEIRO (04791842405)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  

 

CÓDIGO: HS0064  
TÍTULO: POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO NO BRASIL: SIGNIFICADO TEÓRICO E 
PRÁTICO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO  
ALUNO: MARCIA VIVIANNE GALVÃO (04861882486)  
ORIENTADOR: DINAH DOS SANTOS TINOCO (18819877449)  

 

CÓDIGO: HS0065  
TÍTULO: PERFIL DOS FUTUROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM RELAÇÃO AO 
TERMO QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS.  
ALUNO: CHIARA XAVIER PINHEIRO (65407865572)  
ORIENTADOR: HORACIO ACCIOLY JUNIOR (27040550768)  

 

CÓDIGO: HS0066  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 
NA FORMAÇÃO DA RENDA E DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO RIO GRANDE DO 
NORTE EM 2000  
ALUNO: ROSANGELA DOS SANTOS ALVES PEQUENO (53860594168)  
ORIENTADOR: ODAIR LOPES GARCIA (09239812849)  

 

CÓDIGO: HS0067  
TÍTULO: PROBÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ADRIANA DA SILVA ROCHA (02776869460)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
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CÓDIGO: HS0069  
TÍTULO: A SUSTENTABILIDADE DA ÁGUA NA IRRIGAÇÃO: ANÁLISE DA 
EFICIÊNCIA NO PROJETO BAIXO-AÇU  
ALUNO: GEMELLI MOURA DA TRINDADE (00973636424)  
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  

 

CÓDIGO: HS0070  
TÍTULO: POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA DEMANDA DE ENTIDADES 
NA FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
ALUNO: MARIA DE LOURDES MARQUES (05266691441)  
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  

 

CÓDIGO: HS0074  
TÍTULO: AS ANTIGÜIDADES NAS CRÔNICAS COLONIAIS 
BRASILEIRAS:HISTORICIDADE COMO CONSCIÊNCIA HISTÓRICA.  
ALUNO: LENIN CAMPOS SOARES (01036617432)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  

 

CÓDIGO: HS0075  
TÍTULO: A EDUCAÇÃO PELO RÁDIO: UM ESTUDO DE CASO  
ALUNO: KONIA RACHEQELLE OLIVEIRA DA SILVA (01179026403)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  

 

CÓDIGO: HS0076  
TÍTULO: MERCADO DE TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: ALGUMAS 
APRECIAÇÕES SOBRE O CURSO DE DIREITO DA UFRN.  
ALUNO: FRANCILENE SOARES DE MEDEIROS (00992929474)  
ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO (10344365549)  

 

CÓDIGO: HS0080  
TÍTULO: ENTIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO SOBRE 
NOVAS INSTITUCIONALIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA CIDADE 
DO NATAL-RN  
ALUNO: VIVIANE SANTOS DE LIMA (01017776474)  
ORIENTADOR: JOMÁRIA MATA DE LIMA ALLOUFA (03203069415)  
CO-AUTOR: RAIANA QUIRINO DANTAS (04631998474)  
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CÓDIGO: HS0081  
TÍTULO: "INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS: EXPERIÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS"  
ALUNO: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
CO-AUTOR: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  

 

CÓDIGO: HS0083  
TÍTULO: SAÚDE PÚBLICA E ATORES SOCIAIS: EM BUSCA DE UMA 
CONSCIÊNCIA SANITÁRIA  
ALUNO: DARLIANE DANTAS DE OLIVEIRA (03502318425)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

 

CÓDIGO: HS0085  
TÍTULO: “TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DO GESTOR: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS/RN”  
ALUNO: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  

 

CÓDIGO: HS0088  
TÍTULO: A ANSIEDADE EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: A REALIDADE 
DO CURSO DE PSICOLOGIA  
ALUNO: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: CAROLINA MONTE LAGUE (04321624452)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
CO-AUTOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  

 

CÓDIGO: HS0089  
TÍTULO: PADRÃO DO CICLO SONO-VIGÍLIA EM ESTUDANTES DE 
PSICOLOGIA  
ALUNO: CAROLINA MONTE LAGUE (04321624452)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
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CÓDIGO: HS0090  
TÍTULO: PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÚBLICA SOBRE SUA 
FORMAÇÃO  
ALUNO: ANA PAULA PAIVA RIBEIRO (04663957447)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

 

CÓDIGO: HS0097  
TÍTULO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA REFLEXÃO SOBRE OS 
ASPECTOS POLÍTICOS E PEDAGÓGICOS NORTEADORES DO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA CIDADE DA ESPERANÇA.  
ALUNO: ELDA SILVA DO NASCIMENTO MELO (93881118420)  
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (15627462434)  
CO-AUTOR: ELDA SILVA DO NASCIMENTO MELO (93881118420)  
CO-AUTOR: ANDREZZA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO TAVARES 
(01062340485)  

 

CÓDIGO: HS0109  
TÍTULO: CRENÇAS E VALORES ORGANIZACIONAIS E SUA INFLUÊNCIA NO 
COMPORTAMENTO HUMANO NO ATOL DAS ROCAS E NO ARQUIPÉLAGO DE 
SÃO PEDRO E SÃO PAULO (BOLSA CNPQ/BALCÃO)  
ALUNO: SORAYA SOUZA DE ANDRADE (87488558120)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  

 

CÓDIGO: HS0110  
TÍTULO: A VISÃO DE PSICOLOGIA AMBIENTAL POR EX-ALUNOS DESSA 
DISCIPLINA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PSICÓLOGOS DA UFRN  
ALUNO: HUGO JULIANO DUARTE MATIAS (01028717440)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
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CÓDIGO: HS0111  
TÍTULO: ADAPTAÇÃO PSICOLÓGICA E APOIO PSICOSSOCIAL: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE GRUPOS DE TERCEIRA IDADE E INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS  
ALUNO: JULIANA SALES LIMA DE ALMEIDA (01280718420)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
CO-AUTOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  

 

CÓDIGO: HS0112  
TÍTULO: A CONCEPÇÃO DE SAÚDE E DOENÇA NA TERCEIRA IDADE  
ALUNO: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: JULIANA SALES LIMA DE ALMEIDA (01280718420)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  

 

CÓDIGO: HS0113  
TÍTULO: ANÁLISE DAS PREFERÊNCIAS DOS ALUNOS DE GEOGRAFIA, 
PSICOLOGIA, CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 
UFRN QUANTO AOS PAÍSES DO MUNDO  
ALUNO: LARISSA MARIA GOMES DE CARVALHO (01010869469)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  

 

CÓDIGO: HS0117  
TÍTULO: A ESCRITA COMO UMA PRÁTICA DE LETRAMENTO: PROCESSOS DE 
CONSTITUIÇÃO E DE IDENTIDADE  
ALUNO: EMILIA NEVES ORTIZ (01045935476)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  

 

CÓDIGO: HS0121  
TÍTULO: OS LIMITES DA PARTICIPAÇÃO POPULAR EM SÃO PAULO DO 
POTENGI: A EXPERIÊNCIA DO PRONAF  
ALUNO: IVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA (03524386490)  
ORIENTADOR: FABIANO TONI (08763319837)  
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CÓDIGO: HS0123  
TÍTULO: VALORES DE TRABALHADORES DE BAIXA INSTRUÇÃO  
ALUNO: MARIA CHRISTINA SANTOS BARKER (01039616402)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: ROSIAN GÊNESIS DOS RAMOS BEZERRA (04354368480)  

 

CÓDIGO: HS0125  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE O TRABALHO COLETIVO NA GESTÃO 
PARTICIPATIVA  
ALUNO: VIVIAN RODRIGUES BEZERRA (03412285404)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  

 

CÓDIGO: HS0128  
TÍTULO: REINSERÇÃO, NA SOCIEDADE, DOS TOXICODEPENDENTES DO 
MUNICÍPIO DO NATAL.  
ALUNO: MARIANA MONJARDIM BARBOZA (03837543480)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  

 

CÓDIGO: HS0129  
TÍTULO: OUVIR E FALAR: UM PASSO PARA A HUMANIZAÇÃO  
ALUNO: JANE CRISTINA GUEDES DA COSTA (03444133499)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: LETICIA FERREIRA DE OLIVEIRA (46576533420)  

 

CÓDIGO: HS0130  
TÍTULO: DROGAS:UM ESTUDO SOBRE O ALCOOLISMO NA FAMÍLIA  
ALUNO: ALEXSANDRA ROMUALDO DE SOUZA (01073917401)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  

 

CÓDIGO: HS0131  
TÍTULO: CONSUMO DO ÁLCOOL ENTRE OS JOVENS ESTUDANTES DAS 
ESCOLAS PARTICULARES RELIGIOSAS NA CIDADE DE NATAL/RN 2003 - 2004: 
UM ESTUDO DE CASO.  
ALUNO: KARINA BEZERRA DA FONSECA E SILVA (02385976447)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
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CÓDIGO: HS0132  
TÍTULO: DIÁRIO DE NATAL E A COBERTURA PARA AS ELEIÇÕES 
PRESIDENCIAIS DE 2002.  
ALUNO: ÁDRINA MENDES CAVALCANTE (01023593424)  
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (07427859472)  
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO QUEIROZ FILHO (00979828490)  

 

CÓDIGO: HS0133  
TÍTULO: FATORES ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DE GRUPOS EM AMBIENTES 
ESPECIAIS  
ALUNO: MARIANA CARVALHO DA COSTA (00970962452)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  

 

CÓDIGO: HS0141  
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS SOBRE PRÉ ESCOLAS DE NATAL-RN  
ALUNO: MARIA ELISA DE ARAUJO BARROS (01053613482)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  

 

CÓDIGO: HS0143  
TÍTULO: UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA HISTÓRICA EM JORNAIS 
POTIGUARES  
ALUNO: VERBENA NIDIANE DE MOURA RIBEIRO (03324032466)  
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO (04901682806)  

 

CÓDIGO: HS0148  
TÍTULO: SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: O CASO DA HS MÓVEIS  
ALUNO: ILKA DOS SANTOS MIRANDA (03141208409)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  

 

CÓDIGO: HS0150  
TÍTULO: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: UM 
ESTUDO NO SETOR COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS - RN.  
ALUNO: JANAÍNA MIKARLA DANTAS (94138346449)  
ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA (02912163404)  
CO-AUTOR: JOSELLY MEDEIROS TAVARES SILVA (03157211463)  
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CÓDIGO: HS0154  
TÍTULO: A CONCORRÊNCIA NO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
PETROLÍFEROS NO BRASIL  
ALUNO: FLÁVIO HENRIQUE RODRIGUES CARNEIRO (46665994449)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0157  
TÍTULO: DIFERENÇAS DE GÊNERO EM RELAÇÃO AOS HÁBITOS DE VIDA DOS 
ADOLESCENTES DO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO.  
ALUNO: JULLIANA DA COSTA MACÊDO (04590397412)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

 

CÓDIGO: HS0158  
TÍTULO: A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR: UMA ANÁLISE DO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
ALUNO: JULIANA FREITAS CALADO (03733624475)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: KÉSIA CRISTINA PEREIRA SOARES DE LIMA (01250576440)  

 

CÓDIGO: HS0160  
TÍTULO: ESTUDO DE METÁFORAS DA COMPLEXIDADE  
ALUNO: ANA CECILIA ARAGÃO GOMES (01004082495)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  

 

CÓDIGO: HS0162  
TÍTULO: NA ENCRUZILHADA DO CANÔNE:JOYCE, POE E ARISTÓTELES  
ALUNO: LIEDNA DO NASCIMENTO SILVA (02832886477)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  

 

CÓDIGO: HS0164  
TÍTULO: POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL  
ALUNO: ILANNA MÁRNEA ARAÚJO CHAGAS (03231520401)  
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149)  

 

CÓDIGO: HS0167  
TÍTULO: FATORES INFLUENCIADORES DA ADOÇÃO DA INTERNET NO SETOR 
DE TURISMO: UM ESTUDO EM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS  
ALUNO: JASSIO PEREIRA DE MEDEIROS (04176041498)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
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CÓDIGO: HS0168  
TÍTULO: O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DE NATAL COMO ÓRGÃO 
GESTOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL  
ALUNO: MÁRCIO MONTEIRO MAIA (03444908407)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  

 

CÓDIGO: HS0169  
TÍTULO: A LEITURA DA PROPAGANDA DE MODA  
ALUNO: ROSANGELA MOURA DA SILVA (01222274418)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  

 

CÓDIGO: HS0174  
TÍTULO: HÁ UM RUÍDO NO AR: UM ESTUDO DA LOCUÇÃO E RECEPÇÃO EM 
UMA RÁDIO COMUNITÁRIA  
ALUNO: EDIVÂNIA DUARTE RODRIGUES (04699790461)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE FERREIRA DOS ANTOS (72272201415)  

 

CÓDIGO: HS0176  
TÍTULO: ESPAÇOS E DISCURSOS EM CONSTRUÇÃO: A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR DE HISTÓRIA – CERES, UFRN  
ALUNO: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (00905864417)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  

 

CÓDIGO: HS0177  
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO PÚBLICA: A 
EXEMPLO DO CONSELHO DO FUNDEF  
ALUNO: PAULEANY SIMÕES DE MORAIS (01056028416)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491)  

 

CÓDIGO: HS0178  
TÍTULO: PELOS LÁBIOS DAS FREIRAS: O ENSINO DE HISTÓRIA GERAL NO 
INTERNATO SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS (CAICÓ, 1939-1945)  
ALUNO: RICKY SAMMY LUNARDELLO CASADO (01178779483)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
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CÓDIGO: HS0179  
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE O USO DO LEGADO CULTURAL NO PRODUTO 
HOTELEIRO E AS CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM E SUA 
GESTÃO  
ALUNO: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (01238166458)  
ORIENTADOR: WAYNE THOMAS ENDERS (25265989072)  

 

CÓDIGO: HS0183  
TÍTULO: ESTRUTURAÇÃO DE VIDA ENTRE EX-BANCÁRIOS DO RN.  
ALUNO: JANINE MARANHÃO (90304551520)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  

 

CÓDIGO: HS0192  
TÍTULO: ENSAIO SOBRE O SUICÍDIO NO SERIDÓ: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E 
INFLUÊNCIA DA SECA (1995/2002).  
ALUNO: CRISTINA IZABEL DE AZEVEDO (02796802442)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  

 

CÓDIGO: HS0193  
TÍTULO: IMAGENS DO NORDESTE RETRATADAS PELA REVISTA VEJA NO 
ANO DE 1999.  
ALUNO: MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO (04867472476)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  

 

CÓDIGO: HS0195  
TÍTULO: O “OUTRO LADO”: O POSICIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE PÚBLICA QUANTO AO SEU RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS DO 
SERVIÇO  
ALUNO: JONATHAS BATISTA DE FIGUEIREDO (01189548496)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

 

CÓDIGO: HS0198  
TÍTULO: A IMAGINÁRIA FEMININA NO CULTO AFRO-BRASILEIRO: UM 
ESTUDO DE OBJETOS MUSEAIS  
ALUNO: JANAÍNA KARLA DUARTE GONÇALVES (02742348409)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
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CÓDIGO: HS0203  
TÍTULO: ALTERAÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
OCASIONADAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº20 DE 15/12/1998  
ALUNO: THALYTA MABEL NOBRE BARBOSA (01013552466)  
ORIENTADOR: ODILIA SOUSA DE ARAUJO (19966636404)  

 

CÓDIGO: HS0204  
TÍTULO: COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL  
ALUNO: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
ORIENTADOR: SUZANA FERNANDES GURGEL COSTA (70636303772)  

 

CÓDIGO: HS0213  
TÍTULO: IMAGENS DO SERTÃO: A CASA DO SERTÃO RURAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE  
ALUNO: PEDRO ISAAC XIMENES LOPES (01204784477)  
ORIENTADOR: ALIPIO SOUZA FILHO (24289701434)  

 

CÓDIGO: HS0223  
TÍTULO: HEGEL E A ESTRATÉGIA CONTRA O CETICISMO  
ALUNO: INÁCIO GOMES DE ABREU NETO (03057587488)  
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  

 

CÓDIGO: HS0224  
TÍTULO: NATAL E AS NOVAS DIVERSÕES DA BELLE ÉPOQUE  
ALUNO: MÁRCIA MARIA FONSECA MARINHO (04754269403)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  

 

CÓDIGO: HS0225  
TÍTULO: OBSERVAR E INTERVIR NA ESCOLA PÚBLICA: UM GESTO 
FUNDAMENTAL NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES  
ALUNO: HELOISA BEATRIZ PINHEIRO DE MELO (02904638407)  
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949)  
CO-AUTOR: ELISSA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA (01020783435)  

 

CÓDIGO: HS0227  
TÍTULO: MEMÓRIA E NARRATIVAS MITOLÓGICAS EM EXTREMOZ  
ALUNO: FÁBIO GIOVANNI DOS SANTOS REBOUÇAS (81303653400)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
CO-AUTOR: VERGAS VITÓRIA (02604993406)  
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CÓDIGO: HS0233  
TÍTULO: A HISTÓRIA DO RÁDIO EM CURRAIS NOVOS  
ALUNO: JOSÉ LUÍS DANTAS DA SILVA (01126491497)  
ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (10647325420)  

 

CÓDIGO: HS0234  
TÍTULO: INTERVENÇÃO MEDICALIZADORA E AÇÕES CURATIVAS: 
REPERCUSSÕES NAS PRÁTICAS DE SAÚDE PÚBLICA.  
ALUNO: ROSANE HELENA CARDOSO DE MELO (04738412400)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

 

CÓDIGO: HS0237  
TÍTULO: DICIONÁRIO BÁSICO DE LINGÜÍSTICA FUNCIONAL: VERSÃO 
INTERMEDIÁRIA  
ALUNO: MARTA MARA MUNGUBA VIEIRA (11775777391)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  

 

CÓDIGO: HS0238  
TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA: CONFRONTANDO A 
REALIDADE  
ALUNO: HELOISA BEATRIZ PINHEIRO DE MELO (02904638407)  
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949)  

 

 CÓDIGO: HS0239  
TÍTULO: “OKÊ, CABOCLO!”: UM ESTUDO SOBRE A DANÇA RITUAL DOS 
CABOCLOS NOS TERREIROS DE UMBANDA EM NATAL  
ALUNO: RAFAELA MENESES RAMOS (03396917430)  
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (07453906415)  

 

CÓDIGO: HS0240  
TÍTULO: OS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO POPULAR DOS 
TTABALHADORES RURAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN  
ALUNO: LUANA MAXIMINO NAVARRO (00779929462)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE SA ROCHA (05660181449)  

 

CÓDIGO: HS0243  
TÍTULO: LENDO IMAGENS E PALAVRAS: A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DO 
TEXTO LITERÁRIO  
ALUNO: KÍVIA PEREIRA DE MEDEIROS (03408708428)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
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CÓDIGO: HS0247  
TÍTULO: MANIFESTAÇÕES DISCURSIVAS DA TRANSITIVIDADE VERBAL: 
UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA  
ALUNO: PEDRO GERMANO MORAES CARDOSO LEAL (01321078480)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
CO-AUTOR: LÍGIA MYCHELLE DE MELO SILVA (04811026470)  

 

CÓDIGO: HS0248  
TÍTULO: MANIFESTAÇÕES DISCURSIVAS DA TRANSITIVIDADE VERBAL: 
UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA  
ALUNO: LÍGIA MYCHELLE DE MELO SILVA (04811026470)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
CO-AUTOR: PEDRO GERMANO MORAES CARDOSO LEAL (01321078480)  

 

CÓDIGO: HS0249  
TÍTULO: DICIONÁRIO BÁSICO DE LINGUÍSTICA FUNCIONAL  
ALUNO: ALYNE PEREIRA DUARTE (87600374404)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  

 

CÓDIGO: HS0253  
TÍTULO: FATORES INFLUENCIADORES DA ADOÇÃO DA INTERNET COMO 
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL: PESQUISA EMPÍRICA EM AGÊNCIAS DE 
VIAGEM EM NATAL-RN  
ALUNO: CHIARA ANGELA DE CARVALHO SALES (00758983492)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  

 

CÓDIGO: HS0257  
TÍTULO: UM MICROESTUDO SOBRE O SURGIMENTO DOS FÓRUNS DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL  
ALUNO: IZABEL JAGUAIARA COSTA DE OLIVEIRA (02853483452)  
ORIENTADOR: TEREZINHA ARAUJO DE FARIAS (83703543434)  

 

CÓDIGO: HS0261  
TÍTULO: MARIA DO CÉU PEREIRA: UMA MULHER SERIDOENSE E A CULTURA 
DA MODERNIDADE  
ALUNO: IARA MARIA CARVALHO MEDEIROS DOS SANTOS (04125208425)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)  
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CÓDIGO: HS0269  
TÍTULO: SAÚDE E DOENÇA NA VISÃO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA 
REDE BÁSICA DE SAÚDE PÚBLICA DE NATAL  
ALUNO: DIOGO LIMEIRA BORBA (01194389414)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

 

CÓDIGO: HS0274  
TÍTULO: BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE 
SEGURANÇA EM NOSSO SISTEMA PENITENCIÁRIO  
ALUNO: PAULA SUYLANE DE SOUZA NUNES (01269439405)  
ORIENTADOR: LUCÍOLA RIBEIRO CHRISPIM (0183766438)  
CO-AUTOR: FERNANDA BRAGA RAMALHO (01199141402)  
CO-AUTOR: ORQUIMARY JUÇARA RAFAEL SIQUEIRA (01189151408)  

 

CÓDIGO: HS0293  
TÍTULO: TRADIÇÃO E METAFÍSICA NA POESIA BRASILEIRA MODERNA E 
PÓS-MODERNA (PARTE 2)  
ALUNO: LAÍS KARLA DA SILVA BARRETO (01012660494)  
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)  

 

CÓDIGO: HS0297  
TÍTULO: DESPERTANDO LEITURAS E PRODUZINDO EMOÇÕES  
ALUNO: CLAUDIA GOMES DE LIMA (83806717400)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  

 

CÓDIGO: HS0302  
TÍTULO: PROBÁSICA: CONTRIBUIÇÕES E LIMITES SEGUNDO A PERCEPÇÃO 
DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS  
ALUNO: VALCINETE PEPINO DE MACÊDO (03467453490)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  

 

CÓDIGO: HS0306  
TÍTULO: NOILDE PESSOA RAMALHO: DEDICAÇÃO AO ENSINO DA MULHER 
EM NATAL  
ALUNO: VALÉRIA CARLA VIEIRA GOMES (96703580430)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
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CÓDIGO: HS0307  
TÍTULO: PARÂMETROS AMBIENTAIS DOS EFLUENTES DE DESPESCA DA 
CARCINICULTURA  
ALUNO: RODRIGO CAETANO GUEDES (01171567448)  
ORIENTADOR: JOAO FERNANDES DE SOUSA (12270202449)  
CO-AUTOR: CAMILO MIGUEL DUARTE RIBEIRO (04647655440)  
CO-AUTOR: THIAGO NEGREIROS MOURA (04412398463)  

 

CÓDIGO: HS0311  
TÍTULO: A ORDEM ECONÔMICA NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS  
ALUNO: IZABELLA MARIA MEDEIROS E ARAUJO (01249170460)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 

CÓDIGO: HS0319  
TÍTULO: DESBRAVADORA INFÂNCIA  
ALUNO: EDNARA FERREIRA DE SOUZA (03191809481)  
ORIENTADOR: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (51939509904)  

 

CÓDIGO: HS0320  
TÍTULO: PLURIATIVIDADE E TURISMO RURAL: O LAJEDO DE SOLEDADE, 
APODI/RN  
ALUNO: ELIZABETH CINTHIA M OLIVEIRA (00859928446)  
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (06311709449)  

 

CÓDIGO: HS0322  
TÍTULO: A POLÊMICA ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA CIDE - 
COMBUSTÍVEIS.  
ALUNO: MICHELLE GONÇALVES EVARISTO (00997116480)  
ORIENTADOR: ADILSON GURGEL DE CASTRO (08593515487)  

 

CÓDIGO: HS0326  
TÍTULO: AS SUGESTÕES SANITÁRIAS DE MARIANO COELHO: O DISCURSO 
MÉDICO E A MODERNIDADE CURRAISNOVENSE (1920/1930)  
ALUNO: EDILMA DA SILVA CORTEZ (04159678483)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)  
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CÓDIGO: HS0327  
TÍTULO: AS SUGESTÕES SANITÁRIAS DE MARIANO COELHO: O DISCURSO 
MÉDICO E A MODERNIDADE CURRAISNOVENSE (1920/1930)  
ALUNO: EDILMA DA SILVA CORTEZ (04159678483)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)  

 

CÓDIGO: HS0328  
TÍTULO: DIREITOS HUMANOS: SUA NECESSIDADE E SEUS PROBLEMAS  
ALUNO: NINPHA PEREIRA SANTOS (03560067430)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: MARSELHA SILVÉRIO DE ASSIS (01175267465)  

 

CÓDIGO: HS0329  
TÍTULO: COMPREENSÃO DA PSICOLOGIA PELOS ESTUDANTES DA ÁREA DE 
SAÚDE DA UFRN  
ALUNO: LOUISE DE AZAMBUJA ELALI (05171057486)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: ISABELLY MARQUES SOUZA DE FRANÇA (04885796431)  
CO-AUTOR: MELINA SÉFORA SOUZA REBOUÇAS (04189371416)  

 

CÓDIGO: HS0330  
TÍTULO: DA ANTECIPAÇÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL  
ALUNO: MARSELHA SILVERIO DE ASSIS (01175267465)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: MAYTTA ANDRADE SANTOS YVY (04581452465)  

 

CÓDIGO: HS0334  
TÍTULO: O PROCESSO DE DECISÃO NA ESCOLA PUBLICA ATRAVES DA 
GESTÃO DEMOCRATICA E DO PDE  
ALUNO: VIVIANNE SOUZA DE OLIVEIRA (70307946487)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  

 

CÓDIGO: HS0335  
TÍTULO: A FAMÍLIA E SUA EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL  
ALUNO: HELOÍSA HELENA CUNHA PINHEIRO (03050869445)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: MARSELHA SILVÉRIO DE ASSIS (01175267465)  
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CÓDIGO: HS0336  
TÍTULO: TRABALHO VOLUNTÁRIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
ALUNO: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476)  
ORIENTADOR: ITALO ROBERTO FERNANDES ANDRIOLA (51327171449)  
CO-AUTOR: FAGNER FARIAS DE LIMA (03598231490)  
CO-AUTOR: IVANILSON DANTAS DOS SANTOS (01014780462)  

 

CÓDIGO: HS0338  
TÍTULO: MAPA GRAVIMÉTRICO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MOAB PRAXEDES GOMES (01252122403)  
ORIENTADOR: JOSE WILSON DE PAIVA MACEDO (03789870463)  

 

CÓDIGO: HS0339  
TÍTULO: TÉCNICAS CORPORAIS, CULTURA DE MOVIMENTO E O 
CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: JOÃO CARLOS NEVES DE SOUZA E NUNES DIAS (03396636422)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  

 

CÓDIGO: HS0341  
TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E QUALIDADE E VIDA: UM ESTUDO NA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPO DE CURRAIS NOVOS/RN  
ALUNO: IVANILSON DANTAS DOS SANTOS (01014780462)  
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  
CO-AUTOR: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476)  
CO-AUTOR: FAGNER FARIAS DE LIMA (03598231490)  
CO-AUTOR: JOSEILTON GUILHERME B. DA SILVA (03400426482)  

 

CÓDIGO: HS0342  
TÍTULO: A DIALOGICIDADE A AS QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS: DINÂMICA 
E TENSÕES DE ALUNOS ASSENTADOS EM CURSO DE PEDAGOGIA DA TERRA  
ALUNO: DAVID EMMANUEL MORAIS FERREIRA (01194591400)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO A PERNAMBUCO (64273989891)  
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CÓDIGO: HS0343  
TÍTULO: SIGNIFICADOS E MANIFESTAÇÕES DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
EMPRESARIAL: UM ESTUDO DE CASO NA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 
DO SERIDÓ (CREDISERIDÓ).  
ALUNO: JOSEILTON GUILHERME B. DA SILVA (03400426482)  
ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA (02912163404)  
CO-AUTOR: FAGNER FARIAS DE LIMA (03598231490)  
CO-AUTOR: IVANILSON DANTAS DOS SANTOS (01014780462)  
CO-AUTOR: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476)  

 

CÓDIGO: HS0350  
TÍTULO: UNIMED/CURRAIS NOVOS: COOPERATIVA OU EMPRESA DE 
TRABALHO MÉDICO?  
ALUNO: POLIANA RODRIGUES DA SILVA (04003422430)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)  
CO-AUTOR: JANAÍNA MIKARLA DANTAS (94138346449)  

 

CÓDIGO: HS0351  
TÍTULO: ACELERAÇÃO DA FORMAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO DO 
MÚSCULO ESQUELÉTICO LESIONADO DE RATOS, APÓS IRRADIAÇÃO COM 
LASER HE-NE A 3J/CM2  
ALUNO: ANGELO AUGUSTO PAULA DO NASCIMENTO (02450730435)  
ORIENTADOR: MAGNO JACKSON MORENO DE ALMEIDA (93262116491)  
CO-AUTOR: ESTHER FERNANDES (03379055417)  

 

CÓDIGO: HS0353  
TÍTULO: A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DOS 
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS  
ALUNO: ILIA FREIRE FERNANDES BORGES (00978082451)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0355  
TÍTULO: “FALÔ GALERA”: VIOLÊNCIA E SOCIABILIDADE DOS GRUPOS 
JUVENIS NO BAIRRO DE MÃE LUIZA  
ALUNO: KÉSIA MIRIAM SANTOS DE ARAÚJO (02722510464)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
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CÓDIGO: HS0357  
TÍTULO: ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E A DEFESA DO CONSUMIDOR: 
O PAPEL DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO  
ALUNO: ALÍRIO MACIEL LIMA DE BRITO (01156467446)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0358  
TÍTULO: ANÁLISE DA RESTRIÇÃO IMPOSTA À IMUNIDADE DO TRANSPORTE 
INTER-ESTADUAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS PELA LC 87/96  
ALUNO: FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO CAVALCANTI MONTANHA LEITE 
(00849579481)  
ORIENTADOR: ADILSON GURGEL DE CASTRO (08593515487)  

 

CÓDIGO: HS0360  
TÍTULO: A UNIFORMIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO: SUBPRODUTO 
PASSAGEIRO DA GLOBALIZAÇÃO OU DESTINO MANIFESTO?  
ALUNO: HÉLIO MACIEL DE PAIVA NETO (01066487480)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0361  
TÍTULO: REGIME JURÍDICO DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
EM ÁGUAS INTERNACIONAIS  
ALUNO: HÉLIO MACIEL DE PAIVA NETO (01066487480)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0362  
TÍTULO: UMA ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA SÚMULA VINCULANTE NA 
ESTRUTURA PROCESSUAL BRASILEIRA.  
ALUNO: RADIR AZEVEDO MEIRA FILHO (01043884475)  
ORIENTADOR: MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS (32279884453)  

 

CÓDIGO: HS0364  
TÍTULO: MEMÓRIA E IDENTIDADE - AS REPRESENTAÇÕES DO PASSADO  
ALUNO: ADRIENE DO SOCORRO CHAGAS (94785902515)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
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CÓDIGO: HS0365  
TÍTULO: SIGNIFICADOS DO TRABALHO SOLIDÁRIO: O CASO DA CSA DO 
POBRE(CURRAIS NOVOS/RN -2003)  
ALUNO: ILANA MEDEIROS TAVARES SILVA (02735868400)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
CO-AUTOR: JOSELLY MEDEIROS TAVARES SILVA (03157211463)  

 

CÓDIGO: HS0368  
TÍTULO: BRINCANDO, LENDO E APRENDENDO: AVENTURAS PEDAGÓGICAS 
ATRAVÉS DO RPG.  
ALUNO: RAFAEL BATISTA DE MEDEIROS (01207014486)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  

 

CÓDIGO: HS0369  
TÍTULO: "EU GOSTO DE LER E ESCREVER": REFLEXÕES SOBRE O USO DO 
LIVRO DIDÁTICO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO.  
ALUNO: ELISSA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA (01020783435)  
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)  

 

CÓDIGO: HS0371  
TÍTULO: A ONTOLOGIA PLOTINIANA DO BELO, UM CAMINHO VIRTUOSO 
PARA A TRANSCENDÊNCIA  
ALUNO: CLAUDIA APRILE DE ARAÚJO (13681264805)  
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)  

 

CÓDIGO: HS0372  
TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DE MORTE: A VISÃO DOS GRADUANDOS DE 
PSICOLOGIA DA UFRN  
ALUNO: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
CO-AUTOR: TATIANA PIMENTEL DE PAULA (60212039253)  
CO-AUTOR: ILANA QUEIROZ PEREIRA (00937321478)  
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CÓDIGO: HS0374  
TÍTULO: O ESTUDO DA CONCEPÇÃO DE MORTE NA FORMAÇÃO EM 
PSICOLOGIA: A ÓTICA DOS ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES DE ESTÁGIO.  
ALUNO: ILANA QUEIROZ PEREIRA (00937321478)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
CO-AUTOR: LUCILA MOURA RAMOS (04692738448)  
CO-AUTOR: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489)  

 

CÓDIGO: HS0375  
TÍTULO: AS DEMANDAS NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ÁREA 
SÓCIO JURÍDICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(“O SERVIÇO SOCIAL NA 
ASSISTÊNCIA SÓCIO-JURÍDICA, NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 
DEMANDAS E O FAZER PROFISSIONAL”).  
ALUNO: MARIA ILDÉRICA DE CASTRO (03676531418)  
ORIENTADOR: MARIA CELIA CORREIA NICOLAU (07415958420)  
CO-AUTOR: MARIA JOELMA LIBORIO DE LIMA (00828299420)  

 

CÓDIGO: HS0376  
TÍTULO: USOS DO CORPO, CULTURA DE MOVIMENTO E APRENDIZAGEM  
ALUNO: ALLYSON CARVALHO DE ARAÚJO (01207747475)  
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (23042109453)  

 

CÓDIGO: HS0378  
TÍTULO: AS IRMÃS SALESIANAS NA FORMAÇÃO DA MULHER NATALENSE 
NA DÉCADA DE 1960.  
ALUNO: PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS (01199261483)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  

 

CÓDIGO: HS0379  
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES TEXTUAIS DA ORALIDADE NA POESIA DE 
MÁRIO DE ANDRADE: UMA LEITURA DE "CLÃ DO JABUTI".  
ALUNO: ANA ROSA DE MENDONÇA NUNES (03629510477)  
ORIENTADOR: HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO (15566145434)  

 

CÓDIGO: HS0380  
TÍTULO: MÚSICA DESVELANDO AS IMAGENS DE HOMOAFETIVIDADE E AIDS 
NA OBRA DE CAIO FERNANDO ABREU  
ALUNO: MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO (03428042433)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400)  

 

24/57



 
CÓDIGO: HS0381  
TÍTULO: FORMAÇÃO DE PREÇO NAS EMPRESAS POTIGUARES  
ALUNO: SAULO MEDEIROS DINIZ (02996884450)  
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  

 

CÓDIGO: HS0383  
TÍTULO: REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E TERCIARIZAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS-AÇU  
ALUNO: EDUARDO BRANDÃO DE SANTANA (00846013452)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  

 

CÓDIGO: HS0384  
TÍTULO: TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL: RELAÇÕES COM CLIENTES 
COMO FATOR DE COMPETITIVIDADE, EXPERIENCIAS NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS  
ALUNO: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
CO-AUTOR: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
CO-AUTOR: JANAHYNE ERYC REINALDO (04191740440)  

 

CÓDIGO: HS0394  
TÍTULO: RESPONSABILIZAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL: DA 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44, INCISO V, DA LEI DO PETRÓLEO  
ALUNO: JOSÉ AIRTON BRAGA PONTE JÚNIOR (01048271498)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0395  
TÍTULO: CONTROLE INTERNO NAS ORGANIZAÇÕES:EVIDENCIAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO CONTÁBIL EXIGIDA E ESPONTÂNEA  
ALUNO: DÉBORA CRISTINA DA COSTA MARTINS (00881170496)  
ORIENTADOR: JOSE VICENTE DE ASSIS (19092490415)  
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CÓDIGO: HS0397  
TÍTULO: O RELACIONAMENTO ENTRE VALORES ORGANIZACIONAIS E 
SÍNDROME DE BURNOUT: UMA ANÁLISE DE SUA EVOLUÇÃO TEMPORAL 
ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA.  
ALUNO: ROSIAN GÊNESIS DOS RAMOS BEZERRA (04354368480)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: MARIA CHRISTINA SANTOS BARKER (01039616402)  

 

CÓDIGO: HS0399  
TÍTULO: PRODUÇÕES TEXTUAIS INFANTIS: ARGUMENTOS DISTINTOS  
ALUNO: MARILIANE DELMIRO FILGUEIRA DA SILVA (03559703417)  
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)  

 

CÓDIGO: HS0403  
TÍTULO: EXAUSTÃO EMOCIONAL NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE 
HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE NATAL  
ALUNO: VIVIANE FÉLIX DA SILVA (03077061414)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  

 

CÓDIGO: HS0404  
TÍTULO: PELA NOITE: A FOTOGRAFIA COMO IMAGEM-MEMÓRIA NA 
NARRATIVA DE CAIO FERNANDO ABREU.  
ALUNO: FLÁVIA BATISTA DE LIMA (00826517447)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400)  

 

CÓDIGO: HS0406  
TÍTULO: DIRECIONAMENTO MODAL NO COMPORTAMENTO 
RENASCENTISTA: TRÊS MOTETOS COMO EXEMPLO  
ALUNO: SIBELLE GIOVANNA DE LUNA LATTMANN (47447133434)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  

 

CÓDIGO: HS0408  
TÍTULO: DEMOCRATIZAÇÃO DAS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS NO 
GOVERNO JUVENAL LAMARTINE DE FARIA NO RIO GRANDE DO NORTE 
(1928-1930  
ALUNO: CRISTIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (00853651493)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
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CÓDIGO: HS0411  
TÍTULO: PROFISSÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: AS 
REPRESENTAÇÕES QUE POSSUEM OS PROFESSORES (AS).  
ALUNO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (03501697481)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  

 

CÓDIGO: HS0412  
TÍTULO: A SONORIDADE ARMORIAL NA MÚSICA BRASILEIRA NORDESTINA.  
ALUNO: LUIS ANTONIO DE PAIVA (42294169468)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  

 

CÓDIGO: HS0413  
TÍTULO: USO DE UM SGI NA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO 
PIRANGI-RN  
ALUNO: JOSEMBERG PESSOA BORGES (04957779430)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS L RAMALHO (16017765434)  

 

CÓDIGO: HS0414  
TÍTULO: CONTRAPONTOS IMPLÍCITOS NAS SUÍTES PARA VIOLONCELO DE J. 
S. BACH.  
ALUNO: PRISCILA GOMES DE SOUZA (01145810454)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  

 

CÓDIGO: HS0415  
TÍTULO: A REINCIDÊNCIA MOTÍVICA NO DISCURSO CLÁSSICO: UMA IDÉIA 
ATRAVESSA OS CONCERTOS PARA VIOLINO DE W. A. MOZART.  
ALUNO: FERIS TEIXEIRA NAGIB IZIDIM (01091445460)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  

 

CÓDIGO: HS0418  
TÍTULO: INFLUÊNCIAS MOURAS E IBÉRICAS NAS MANIFESTAÇÕES 
TRADICIONAIS FÚNEBRES NORTE-RIO-GRANDENSES: AS INCELENÇAS DE 
TIBAU DO SUL.  
ALUNO: FERNANDA CRISTINADA COSTA FERREIRA (00790425467)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
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CÓDIGO: HS0420  
TÍTULO: DERIVAÇÕES HISTÓRICAS DA FORMA-SONATA: DO CLASSICISMO 
AO MODERNISMO.  
ALUNO: FRANKLIN ROOSEVELT S. MUNIZ (87600340410)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  

 

CÓDIGO: HS0421  
TÍTULO: LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS  
ALUNO: LILIANE AZEVEDO ALCANTARA (01009791494)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  

 

CÓDIGO: HS0423  
TÍTULO: A VOZ DO MOVIMENTO E O MOVIMENTO DA VOZ: MAHALIA 
JACKSON E A IMPROVISAÇÃO VOCAL NOS PRIMÓRDIOS DO JAZZ.  
ALUNO: CLÊNIA DA SILVA RIBEIRO (26191857420)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  

 

CÓDIGO: HS0424  
TÍTULO: CHENET E A QUESTÃO DA ALTERNATIVA NEGLIGENCIADA POR 
KANT  
ALUNO: EVELYSE MONTEIRO HERMÍNIO (01070450448)  
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  

 

CÓDIGO: HS0425  
TÍTULO: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS DO ENSINO DA CONTABILIDADE 
DE CUSTOS  
ALUNO: MARIA CLAUDIA T. DE CERQUEIRA (03145048422)  
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
CO-AUTOR: SAULO MEDEIROS DINIZ (02996884450)  

 

CÓDIGO: HS0428  
TÍTULO: O NASCIMENTO DE SUBVERSIVOS E HEREGES: UMA ANÁLISE DO 
DISCURSO PROTESTANTE BRASILEIRO  
ALUNO: DANIEL DANTAS (02587744440)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
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CÓDIGO: HS0429  
TÍTULO: AS MUSAS DE JOBIM.  
ALUNO: ARCÉSIO DE ANDRADE E SANTOS (02024700403)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  

 

CÓDIGO: HS0431  
TÍTULO: PREVENÇÃO DO ABUSO DO ÁLCOOL EM MEIO ESCOLAR: UM 
ESTUDO DE CASO NA ZONA METROPOLITANA DE NATAL - RN  
ALUNO: JEANE MIRANDA DE SOUSA (80700500472)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  

 

CÓDIGO: HS0432  
TÍTULO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO DIREITO INDIVIDUAL DO 
TRABALHO  
ALUNO: CHEN LI WEN (96718978434)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  

 

CÓDIGO: HS0434  
TÍTULO: “LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA INDUSTRIA DO 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL: RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DA 
SUA ELABORAÇÃO”.  
ALUNO: FABIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (01242361464)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: INDHIRA DE ALMEIDA CABRAL (01212423402)  

 

CÓDIGO: HS0440  
TÍTULO: EM NOME DA ORDEM: FRAGMENTOS DA IDEOLOGIA DE 
SEGURANÇA NACIONAL  
ALUNO: JOSÉ EVANGILMÁRISON LOPES LEITE (03564442448)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  

 

CÓDIGO: HS0441  
TÍTULO: A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS NO NOVO ENSINO 
MÉDIO: CONHECENDO AS NECESSIDADES FORMATIVAS DOS PROFESSORES  
ALUNO: CLARISSA SOUZA DE ANDRADE (01023137410)  
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
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CÓDIGO: HS0446  
TÍTULO: COMPREENSÃO DO TERMO COMPETÊNCIA NOS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO: UMA NECESSIDADE 
FORMATIVA PARA OS DOCENTES.  
ALUNO: ALINE MEIRY CRUZ DE OLIVEIRA (01022641476)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  

 

CÓDIGO: HS0449  
TÍTULO: “A VIDA E O LIXO: O TRABALHO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
SUAS FAMÍLIAS”  
ALUNO: MIRIAN ANSELMO DE LIMA (00832436402)  
ORIENTADOR: ANTONIA AGRIPINA ALVES DE MEDEIROS (05685893434)  

 

CÓDIGO: HS0454  
TÍTULO: O TRABALHO INFANTIL E O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO  
ALUNO: BÁRBARA RODRIGUES CAVALCANTE (03501800401)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: ANNA DE PAIVA UBARANA (79101828487)  

 

CÓDIGO: HS0458  
TÍTULO: CULTURA DE MOVIMENTO, CRIANÇA E EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR  
ALUNO: AUGUSTO RIBEIRO DANTAS (01097755460)  
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (23042109453)  

 

CÓDIGO: HS0462  
TÍTULO: GESTO, TÉCNICAS CORPORAIS E CULTURA DE MOVIMENTO: 
ELEMENTOS PARA PENSAR O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: ANALWIK TATIELLE PEREIRA DE LIMA (04748477482)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  

 

CÓDIGO: HS0463  
TÍTULO: VIVÊNIA E SOBREVIVÊNICA NA FORMAÇÃO DAS FRONTEIRAS  
ALUNO: JANIO GUSTAVO BARBOSA (01057047414)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  
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CÓDIGO: HS0464  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO 
ESSENCIAL DE ORIGANUM GLANDULOSUM COM CO2 PRESSURIZADO  
ALUNO: ANA PAULA COSTA CÂMARA (01041671490)  
ORIENTADOR: ELISA MARIA B DUTRA DE SOUSA (29171156453)  
CO-AUTOR: AUBERAM VARELA DE SOUZA (01287845479)  
CO-AUTOR: WALLACE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE COSTA (01197136401)  

 

CÓDIGO: HS0465  
TÍTULO: LÉRY E OS TUPINAMBÁS  
ALUNO: PATRÍCIA KARINA GOMES DA CÂMARA (01244335452)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  

 

CÓDIGO: HS0467  
TÍTULO: UM DISCURSO JESUÍTICO: A "GUERRA DOS BÁRBAROS"  
ALUNO: ÚRSULA ANDRÉA DE ARAÚJO SILVA (02824184400)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  

 

CÓDIGO: HS0468  
TÍTULO: GESTÃO, TRABALHO E CIDADANIA: LIMITES E DESAFIOS DA 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.  
ALUNO: FAGNER FARIAS DE LIMA (03598231490)  
ORIENTADOR: ITALO ROBERTO FERNANDES ANDRIOLA (51327171449)  
CO-AUTOR: IVANILSON DANTAS DOS SANTOS (01014780462)  
CO-AUTOR: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476)  

 

CÓDIGO: HS0470  
TÍTULO: ARQUITETURA, CATOLICISMO E COLONIZAÇÃO NA CAPITANIA DO 
RIO GRANDE.  
ALUNO: ANNIE LARISSA GARCIA NEVES (01023662418)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487)  

 

CÓDIGO: HS0472  
TÍTULO: INTRODUÇÃO À HERMENÊUTICA JURÍDICA  
ALUNO: RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO (00980782406)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
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CÓDIGO: HS0473  
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA  
ALUNO: VIVIAN MAIA CANEN (04528677466)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: DAVI DE OLIVEIRA PAIVA BONAVIDES (01235194469)  

 

CÓDIGO: HS0476  
TÍTULO: AS CONCEPÇÕES A RESPEITO DE LINGUAGEM QUE ORIENTAM A 
PRÁTICA DOS PROFESSORES MESMO QUANDO ELES NÃO TÊM CONSCIÊNCIA 
DELAS  
ALUNO: LUCÉLIA DOS SANTOS BEZERRA ROCHA (03037526459)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  

 

CÓDIGO: HS0480  
TÍTULO: ADMINISTRAÇÃO FAMILIAR E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO: UM 
ESTUDO EXPLORATÓRIO NOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E 
INDÚSTRIA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS.  
ALUNO: ALINE ADRIANA DE MELO DA SILVA (03192952490)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
CO-AUTOR: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  

 

CÓDIGO: HS0481  
TÍTULO: A FOTO QUE COMOVEU O MUNDO: UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DO 
TRABALHO DE KEVIN CARTER  
ALUNO: LIANNE PEREIRA DA MOTTA PIRES (01103518437)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  

 

CÓDIGO: HS0483  
TÍTULO: DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO- A EVOLUÇÃO DO 
ESTADO DE SÍTIO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS  
ALUNO: KÁTIA CHEIM PEREIRA GALVÃO (04939624412)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE ALLI FERNANDES (04612717457)  

 

CÓDIGO: HS0484  
TÍTULO: CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM NOS CONTRATOS 
DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO BRASIL: A QUESTÃO DA LEI APLICÁVEL.  
ALUNO: MURILO MARIZ DE FARIA NETO (03149836433)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
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CÓDIGO: HS0488  
TÍTULO: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL: 
UM ESTUDO DO PERFIL E NÍVEL DE CONCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS  
ALUNO: LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA (00887681476)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
CO-AUTOR: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  

 

CÓDIGO: HS0490  
TÍTULO: SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS E PARDOS NAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS: NA ÓTICA DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA E DE DIREITO DA UFRN  
ALUNO: AURILENE CARDOSO DA SILVA (79131344453)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILV (07428871468)  
CO-AUTOR: ROSEANNE ROCHA DE OLIVEIRA (77789342487)  
CO-AUTOR: KÉLLIA CRISTINA CÂMARA DE OLIVEIRA (02981478400)  
CO-AUTOR: JOCECELIDE FREIRE DE OLIVEIRA (30056195168)  

 

CÓDIGO: HS0491  
TÍTULO: OS CONTRATOS DE JOINT VENTURES NO SETOR PETROLÍFERO  
ALUNO: AMANDA BARCELLOS CAVALCANTE (00959102477)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  

 

CÓDIGO: HS0492  
TÍTULO: ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA COMO VANTAGEM 
COMPETITIVA: UM ENFOQUE NOS SETORES DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E 
INDÚSTRIA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS  
ALUNO: JANAHYNE ERYC REINALDO (04191740440)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
CO-AUTOR: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  

 

CÓDIGO: HS0496  
TÍTULO: AUGUSTO MATRAGA: UM HERÓI NITZSCHEANO  
ALUNO: EDUARDO DE SA LEITAO (02735149463)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
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CÓDIGO: HS0497  
TÍTULO: GLOBALIZAÇÃO, REGULAÇÃO E LIVRE-CONCORRÊNCIA: UMA 
ABORDAGEM JURÍDICA  
ALUNO: RONALD CASTRO DE ANDRADE (03212330422)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0499  
TÍTULO: COOPERAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL: A EXPERIÊNCIA DO 
PARLAMENTO COMUM DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL  
ALUNO: JULIANO VARELA DE OLIVEIRA (03426561476)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  

 

CÓDIGO: HS0500  
TÍTULO: ESTUDOS TEMÁTICOS EM LITERATURA DE CORDEL: UM ENFOQUE 
NA PRODUÇÃO CURRAISNOVENSE  
ALUNO: MARIA APARECIDA DA COSTA (01183563485)  
ORIENTADOR: MARIO LOURENCO DE MEDEIROS (31177867400)  

 

CÓDIGO: HS0502  
TÍTULO: PADRÕES DE OCUPAÇÃO HUMANA E SEUS IMPACTOS SÓCIO-
AMBIENTAIS NO BIOMA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA  
ALUNO: ILTON ARAÚJO SOARES (00873662407)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  

 

CÓDIGO: HS0506  
TÍTULO: APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA APÓS O ADVENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR.  
ALUNO: FÁBIO GUSTAVO ALVES DE SÁ (00834305470)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0510  
TÍTULO: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO: INFLUÊNCIA 
DA DIRETIVA 85/374/CEE SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO 
PRODUTO.  
ALUNO: INDHIRA DE ALMEIDA CABRAL (01212423402)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: FABIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (01242361464)  
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CÓDIGO: HS0512  
TÍTULO: O ENSINO DE HISTÓRIA NOS GRUPOS ESCOLARES NO RIO GRANDE 
DO NORTE (1930-1935)  
ALUNO: ADRIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (93610172472)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA ROCHA (36970735400)  

 

CÓDIGO: HS0515  
TÍTULO: PROJEÇÃO POPULACIONAL DE CURTO PRAZO DOS BAIRROS DE 
NATAL NO PERÍODO 2001 A 2005  
ALUNO: GIULIANI MEDEIROS DE FRANÇA QUEIROZ (03078851435)  
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE 
(80698891449)  

 

CÓDIGO: HS0516  
TÍTULO: A NATUREZA DO DISCURSO AMOROSO EM SAGRAÇÕES AO MEIO  
ALUNO: JOÃO ANTÔNIO BEZERRA NETO (00968857426)  
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

 

CÓDIGO: HS0520  
TÍTULO: AUGUSTO DOS ANJOS E DRUMMOND: UMA LEITURA SOB A 
ANGÚSTIA DA INFLUÊNCIA  
ALUNO: RONALDO GUILHERME DOS SANTOS (03633987401)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  

 

CÓDIGO: HS0522  
TÍTULO: A HISTÓRIA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO  
ALUNO: ALEXANDRE JARDIM ROCHA (22067444816)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA ROCHA (36970735400)  

 

CÓDIGO: HS0538  
TÍTULO: GESTÃO DO CAPITAL INTELECTUAL  
ALUNO: DIOGO HENRIQUE SILVA DE LIMA (01226653413)  
ORIENTADOR: JOSE DIONISIO GOMES DA SILVA (14624109449)  
CO-AUTOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
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CÓDIGO: HS0539  
TÍTULO: O COOPERATIVISMO NO SEGMENTO MINERAL: A PRODUÇÃO DE 
GRANITO COMO ALTERNATIVA PARA A ECONOMIA SOCIAL  
ALUNO: JANIELE MARIA PINHEIRO DE ARAÚJO ALVES (03686119498)  
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  

 

CÓDIGO: HS0540  
TÍTULO: O BLOCO ÍNDIOS TAPUIAS: FESTA, TRADIÇÃO E RITUAL NO 
CARNAVAL DA REDINHA  
ALUNO: ILO FERNANDES DA COSTA JÚNIOR (83892079404)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  

 

CÓDIGO: HS0545  
TÍTULO: INVESTIGANDO AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE AUTONOMIA 
PROFISSIONAL NA (RE)CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFESSOR  
ALUNO: DANIELLE SILVA SANTOS FEITOZA (03630115446)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO F B S PASSEGGI (04097947320)  

 

CÓDIGO: HS0547  
TÍTULO: JOINT VENTURES NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA BRASILEIRA E A 
FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA.  
ALUNO: HIRDAN KATARINA DE MEDEIROS COSTA (00838882412)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 

CÓDIGO: HS0548  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE A MULHER, NO ROMANCE O CORTIÇO  
ALUNO: ANDRESSA LENUSKA SOUSA DE MACEDO (00833644475)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  

 

CÓDIGO: HS0552  
TÍTULO: DANÇA CONTEMPORÂNEA E DANÇA NA ESCOLA: PERSPECTIVAS 
DE INTERFACES NA VISÃO DO PROFESSOR  
ALUNO: LAISE TAVARES PADILHA BEZERRA (04718726441)  
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  

 

CÓDIGO: HS0553  
TÍTULO: CIRCO –TEATRO: A DRAMATURGIA MELODRAMÁTICA E SUA 
OBJETIVIDADE NO TRABALHO DO ATOR  
ALUNO: WEID SOUSA DA SILVA (00976852403)  
ORIENTADOR: VERA LOURDES PESTANA DA ROCHA (33634874449)  
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CÓDIGO: HS0555  
TÍTULO: UM OLHAR DIACRÔMICO SOBRE OS MECANISMOS DE NAVEGAÇÃO 
NO PORTUGUÊS DO BRASIL E DE PORTUGAL  
ALUNO: EDILSON DOS SANTOS SILVA (03101510406)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  

 

CÓDIGO: HS0563  
TÍTULO: "LIMITAÇÕES", UM PROCESSO TEATRAL NÃO-INTERPRETATIVO  
ALUNO: FRANK RODRIX GOMES DO NASCIMENTO (03144497444)  
ORIENTADOR: MAKARIOS MAIA BARBOSA (39529320434)  

 

CÓDIGO: HS0569  
TÍTULO: A IMAGEM FOTOGRÁFICA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E DO 
CONHECIMENTO DE SI NA CRIANÇA  
ALUNO: PATRÍCIA DE SOUZA AZEVEDO (59559330268)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  

 

CÓDIGO: HS0574  
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E EXCLUSÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE 
O GÊNERO  
ALUNO: ANNA PAULLA DE CARVALHO BEZERRA (00994122411)  
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIV MARQUES TIBURCIO (59778172404)  

 

CÓDIGO: HS0576  
TÍTULO: OS TIPOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMETIDOS CONTRA 
MULHER, REGISTRADOS NA DEDAM/NATAL/RN  
ALUNO: MARIA JOELMA LIBORIO DE LIMA (00828299420)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: MARIA ILDÉRICA DE CASTRO (03676531418)  
CO-AUTOR: KELYCIA MORGANA DE MOURA (01197098488)  
CO-AUTOR: MIRELLA FABIANE PACHECO DA CUNHA (02631005457)  

 

CÓDIGO: HS0589  
TÍTULO: OS CONTRATOS DE PARCERIA (JOINT-VENTURES) NAS ATUAIS 
RELAÇÕES NEGOCIAIS PRIVADAS DA MODERNA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E 
GÁS NATURAL  
ALUNO: OSWALTER DE ANDRADE SENA SEGUNDO (00746367406)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
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CÓDIGO: HS0590  
TÍTULO: DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE ANULAÇÃO DA CLÁUSULA DE 
EXCLUSIVIDADE NOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DO 
PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL SOB A ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO MESMO 
POR EXTREMA NECESSIDADE ECONÔMICA  
ALUNO: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA (03396411420)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0593  
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA DE MÚSICA COMUNITÁRIA NO 
BAIRRO PLANALTO  
ALUNO: LÍLLIAN FONTES NOGUEIRA FÁVERO CÉSAR (01327439654)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: MARIANA MONJARDIM BARBOZA (03837543480)  
CO-AUTOR: MIEKO OKAWA (03525044470)  
CO-AUTOR: NEIDE SUELY MUNIZ COSTA (20077246420)  

 

CÓDIGO: HS0594  
TÍTULO: UNIVERSIDADE: CENTRO DE FORMAÇÃO HUMANA. EXPLORANDO 
AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UNIVERSIDADE.  
ALUNO: WILMA SIMÕES DANTAS (02537661419)  
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (02560801353)  
CO-AUTOR: AMANDA VARELA DA COSTA (01161988424)  
CO-AUTOR: DANIELLE OLIVEIRA DE NOBREGA (02754549404)  

 

CÓDIGO: HS0599  
TÍTULO: PROJETO FORMAS BRASILEIRAS;RAÍZES DO SECO JOÃO CABRAL DE 
MELO NETO À GRACILIANO RAMOS.  
ALUNO: ANA CAROLINA BEZERRA TEIXEIRA (00855066482)  
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  

 

CÓDIGO: HS0601  
TÍTULO: A PIRATARIA NA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DA LEI Nº10.695/03.  
ALUNO: BRUNO BARCELLOS CAVALCANTE (04561888438)  
ORIENTADOR: WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR (50071602453)  

 

CÓDIGO: HS0602  
TÍTULO: A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO E SEU PODER NORMATIVO  
ALUNO: ILIA FREIRE FERNANDES BORGES (00978082451)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
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CÓDIGO: HS0603  
TÍTULO: “OS DOIS LADOS DA RUA”- UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O 
DISCURSO ARGUMENTATIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO 
DE RUA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN.  
ALUNO: TÁSIA PEREIRA DE MOURA (02757628402)  
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
CO-AUTOR: ARIANE CRISTINY DA SILVA FERNANDES (01255694408)  

 

CÓDIGO: HS0605  
TÍTULO: DOCUMENTOS CARTORIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE 
MIPIBÚ: FORMAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS  
ALUNO: FRANCISCO FIRMINO SALES NETO (04339480436)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487)  
CO-AUTOR: ANNIE LARISSA GARCIA NEVES (01023662418)  

 

CÓDIGO: HS0610  
TÍTULO: ASPECTOS LITERÁRIOS EM GRACILIANO RAMOS  
ALUNO: JANAINA CRUZ SPINELI (03030453456)  
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  

 

CÓDIGO: HS0613  
TÍTULO: A FALTA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA E SEUS REFLEXOS 
NA VIDA DOS JOVENS E ADULTOS.  
ALUNO: MARLUCE ALVES DOS SANTOS (90406966400)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
CO-AUTOR: TANIA MARIA DOS SANTOS (967.058.094)  

 

CÓDIGO: HS0621  
TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO  
ALUNO: CLAÚDIA LEITE GUEDES (00993228461)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420)  

 

CÓDIGO: HS0624  
TÍTULO: A NATUREZA NEGADORA NA INDIFERENÇA ESTÓICA  
ALUNO: THIAGO DE OLIVEIRA BARBALHO (05269414481)  
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (00199068704)  
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CÓDIGO: HS0625  
TÍTULO: O CETICISMO DE PIRRO  
ALUNO: MAÍRA BEZERRA DA COSTA (00973133430)  
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (00199068704)  

 

CÓDIGO: HS0627  
TÍTULO: HABITAÇÃO EM VILAS: OS CASOS DO ALECRIM E NOVA 
DESCOBERTA  
ALUNO: GILENE MOURA CAVALCANTE (91412609453)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  

 

CÓDIGO: HS0628  
TÍTULO: VIVÊNCIA EM VILAS: OS CASOS DO ALECRIM E NOVA DESCOBERTA  
ALUNO: DANIELA KARINA CANDIDO (02238201483)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  

 

CÓDIGO: HS0632  
TÍTULO: BIODIREITO E CRIME DO JALECO BRANCO: UM ESTUDO DE 
PROCEDIMENTOS CRIMINOSOS DE PROFISSIONAIS, DA ÁREA 
FARMACÊUTICA.  
ALUNO: BRYANDA BATISTA DA MOTA SILVA (00912716495)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  

 

CÓDIGO: HS0634  
TÍTULO: A GLOBALIZAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NA REFORMA DO ESTADO  
ALUNO: JADLA MARINA BEZERRA DANTAS (01303667495)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0635  
TÍTULO: A UNITIZAÇÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS JURÍDICAS  
ALUNO: MATUSALÉM JOBSON BEZERRA DANTAS (00848630483)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0648  
TÍTULO: A PROBLEMÁTICA DA BITRIBUTAÇÃO A CERCA DE ICMS E ISS  
ALUNO: BIANCA CUNHA DE ALMEIDA (01071121405)  
ORIENTADOR: ADILSON GURGEL DE CASTRO (08593515487)  
CO-AUTOR: HIRDAN KATARINA DE MEDEIROS COSTA (00838882412)  
CO-AUTOR: MICHELLE GONÇALVES EVARISTO (00997116480)  
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CÓDIGO: HS0649  
TÍTULO: ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL: 
O TURISMO RURAL EM COMUNIDADES DE RN  
ALUNO: LILIANA BRACERAS (96827696472)  
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420)  

 

CÓDIGO: HS0652  
TÍTULO: DO MUNDO DA LETRAS À COMPREENSÃO DA NOTÍCIA: UM ESTUDO 
SOBRE A LEITURA DE JORNAIS IMPRESSOS E O REPERTÓRIO DE 
INFORMAÇÕES DO LEITOR  
ALUNO: LUCIANO FERREIRA OSEAS (02165215480)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  

 

CÓDIGO: HS0654  
TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA NECESSIDADE PARA ATUAR 
FRENTE À DIVERSIDADE  
ALUNO: HILTNAR SILVA MUNIZ (00071334483)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  

 

CÓDIGO: HS0656  
TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES: RECOMENDAÇÕES E PRÁTICA  
ALUNO: ÉRIKA SOARES DE OLIVEIRA (01043709479)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  

 

CÓDIGO: HS0657  
TÍTULO: A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VENDEDORES DO 
PRAIA SHOPPING E A SATISFAÇÃO DOS SEUS CLIENTES.  
ALUNO: MAYSA GRAZIELA MOURA DANTAS (00969078439)  
ORIENTADOR: INALDA DE ARAUJO BEZERRA MARINHO (08590290425)  

 

CÓDIGO: HS0660  
TÍTULO: ASPECTOS RELEVANTES DA LÓGICA DEÔNTICA CLÁSSICA  
ALUNO: STANLEY KREITER BEZERRA MEDEIROS (01242603492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  

 

CÓDIGO: HS0664  
TÍTULO: A PENA DE MORTE: O DILEMA DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434)  
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CÓDIGO: HS0665  
TÍTULO: O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NO 
ORDENAMENO JURÍDICO BRASILEIRO  
ALUNO: AMANDA KARINA BEZERRA GALDINO DE ARAÚJO (00748060413)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0669  
TÍTULO: GESTÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL SEMIPROFISSIONAL: 
PERSPECTIVAS DE UMA ANÁLISE ERGONÔMICA  
ALUNO: ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL (03178393498)  
ORIENTADOR: MARCELO RIQUE CARICIO (33844356487)  

 

CÓDIGO: HS0672  
TÍTULO: REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E NOVAS CONDIÇÕES E RELAÇÕES 
DE TRABALHO NAS EMPRESAS NO BRASIL  
ALUNO: JEAN HENRIQUE COSTA (04371829406)  
ORIENTADOR: VALDEMAR SANTOS PEDREIRA FILHO (03611329568)  

 

CÓDIGO: HS0673  
TÍTULO: TERCEIRO SETOR: UM NOVO PARADIGMA DE ATUAÇÃO  
ALUNO: DANIEL SIQUEIRA LEVIS (01268229482)  
ORIENTADOR: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR (10752005472)  
CO-AUTOR: LARISSA FONTES DE CARVALHO TORRES (04555039408)  

 

CÓDIGO: HS0678  
TÍTULO: A CONCEPÇÃO PLATÔNICA DE PSYCHÉ  
ALUNO: ALEXSANDRO SINFRÔNIO DA CÂMARA (03099909475)  
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)  

 

CÓDIGO: HS0680  
TÍTULO: NATAL: CONFIGURAÇÃO ESPACIAL - SAÚDE, EDUCAÇÃO E 
SEGURANÇA PÚBLICA  
ALUNO: ELISABETE FERREIRA DA SILVEIRA (02352266459)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE CARVALHO (10623957434)  

 

CÓDIGO: HS0681  
TÍTULO: TURISMO GASTRONÔMICO: UMA OPÇÃO A MAIS PARA O 
INCREMENTO DO TURISMO NO RN  
ALUNO: IRIS DANTAS NAGASHIMA (10782583415)  
ORIENTADOR: INALDA DE ARAUJO BEZERRA MARINHO (08590290425)  
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CÓDIGO: HS0685  
TÍTULO: CONCEITO DE DIREITO  
ALUNO: DANIELE COCHRANE SANTIAGO DANTAS (62467760359)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0690  
TÍTULO: DOS ALIENADOS AOS PSICOPATAS: O PROCESSO DE 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LOUCURA NO RIO GRANDE DO NORTE (1857-
1957)  
ALUNO: JULIANA ROCHA DE AZEVEDO (03280048478)  
ORIENTADOR: HELDER DO NASCIMENTO VIANA (48646687449)  

 

CÓDIGO: HS0697  
TÍTULO: O JORNAL ESCOLAR COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL  
ALUNO: JULIANA ROCHA DE AZEVEDO (03280048478)  
ORIENTADOR: SANDRA MARIA BORBA PEREIRA (19384629472)  

 

CÓDIGO: HS0702  
TÍTULO: O ORVALHO SONORO QUE SUSCITA DE UM "PEGUREIRO"  
ALUNO: MÁCIO ALVES DE MEDEIROS (02330558430)  
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  
CO-AUTOR: ISABELA FREITAS DE OLIVEIRA (013127406)  

 

CÓDIGO: HS0703  
TÍTULO: SOLEDADE (RE)VISTA: A ANTROPOLOGIA VISUAL EM CAMPO.  
ALUNO: FLÁVIO CESAR NUNES GURGEL (66431026420)  
ORIENTADOR: LISABETE CORADINI (43751199004)  

 

CÓDIGO: HS0705  
TÍTULO: ATUAÇÃO DOS VIOLEIROS E REPENTISTAS NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS  
ALUNO: ALDENIR DANTAS DA COSTA (21434565491)  
ORIENTADOR: MARIO LOURENCO DE MEDEIROS (31177867400)  

 

CÓDIGO: HS0707  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE MEGATHERIIDAE NO MUNICÍPIO DE OURO 
BRANCO, RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: ARNÓBIO SILVA DE SOUZA (03443020402)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA C F DOS SANTOS (46531017449)  
CO-AUTOR: AJOSENILDO NUNES DA SILVA (02392732493)  
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CÓDIGO: HS0708  
TÍTULO: TRABALHO,TRABALHADORESE DEMANDAS SINDICAIS  
ALUNO: CLAUDIA ROSEANE P. DE ARAÚJO CAPISTRANO (02457311489)  
ORIENTADOR: BRASILIA CARLOS FERREIRA (15591484468)  

 

CÓDIGO: HS0709  
TÍTULO: AS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E A QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL  
ALUNO: OSICLEIDE DE LIMA BEZERRA (03466912490)  
ORIENTADOR: BRASILIA CARLOS FERREIRA (15591484468)  

 

CÓDIGO: HS0710  
TÍTULO: A LÓGICA CLÁSSICA E SEUS LIMITES  
ALUNO: ADRIANO MARQUES DA SILVA (01246446430)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  

 

CÓDIGO: HS0713  
TÍTULO: A REFORMA TRIBUTÁRIA E SUAS IMPLICAÇÕES NO FEDERALISMO 
BRASILEIRO.  
ALUNO: ARETHUSA SIDELLY MEDEIROS DOS SANTOS (01073527450)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: REGINA MARIANA ARAUJO ERMEL (04501166460)  
CO-AUTOR: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  
CO-AUTOR: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  

 

CÓDIGO: HS0714  
TÍTULO: O FEDERALISMO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF  
ALUNO: REGINA MARIANA ARAUJO ERMEL (04501166460)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: ARETHUSA SIDELLY MEDEIROS DOS SANTOS (01073527450)  
CO-AUTOR: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
CO-AUTOR: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  

 

CÓDIGO: HS0722  
TÍTULO: ESTUDO DO IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE 
DA FAMÍLIA NA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN.  
ALUNO: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
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CÓDIGO: HS0723  
TÍTULO: A IMPRENSA NATALENSE NA SEGUNDA GUERRA: UMA ANÁLISE DA 
COBERTURA DOS JORNAIS “A REPÚBLICA” E “O DIÁRIO”, NO PERÍODO DE 
JANEIRO DE 1942 A JANEIRO DE 1943.  
ALUNO: CARMEM DANIELLA SPÍNOLA H. AVELINO (90459245449)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  

 

CÓDIGO: HS0730  
TÍTULO: A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 
PETROLÍFEROS  
ALUNO: LYDIA MARIA CRUZ DE CASTRO (00985029480)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  

 

CÓDIGO: HS0732  
TÍTULO: O FEDERALISMO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  
ALUNO: MARIANA VANNUCCI VASCONCELOS (04719094406)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: REGINA MARIANA ARAUJO ERMEL (04501166460)  
CO-AUTOR: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
CO-AUTOR: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  

 

CÓDIGO: HS0734  
TÍTULO: EVOLUÇAO HISTORICA DO FEDERALISMO BRASILEIRO  
ALUNO: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: MARIANA VANNUCCI VASCONCELOS (04719094406)  
CO-AUTOR: ARETHUSA SIDELLY MEDEIROS DOS SANTOS (01073527450)  

 

CÓDIGO: HS0735  
TÍTULO: O FEDERALISMO SOB PONTO DE VISTA HISTÓRICO, ECONÔMICO E 
POLÍTICO.  
ALUNO: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: ARETHUSA SIDELLY MEDEIROS DOS SANTOS (01073527450)  
CO-AUTOR: MARIANA VANNUCCI VASCONCELOS (04719094406)  
CO-AUTOR: REGINA MARIANA ARAUJO ERMEL (04501166460)  
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CÓDIGO: HS0736  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE RISCO, SOFRIMENTO, PRAZER E REDES DE APOIO 
NA VIVÊNCIA DE RUA  
ALUNO: MONIQUE BEZERRA PAZ LEITÃO (00852956479)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DE FREITAS VASCONCELOS (02835474480)  

 

CÓDIGO: HS0749  
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL EM ATIVIDADES PERIGOSAS DA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: SÍSMICA DE REFLEXÃO  
ALUNO: OLAVO BENTES DAVID (22385444100)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0756  
TÍTULO: ASSENTAMENTOS RUAIS E PODER LOCAL: O DESAFIO DA 
MUNICIPALIZAÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA EM TOUROS/RN.  
ALUNO: OSILEIDE DE LIMA BEZERRA (02824628480)  
ORIENTADOR: SEVERINA GARCIA DE ARAUJO (06740626472)  

 

CÓDIGO: HS0759  
TÍTULO: RESPONSABILIDADE DO ESTADO LEGISLADOR EM RAZÃO DE 
OMISSÃO INCONSTITUCIONAL  
ALUNO: MARCELO DE OLIVEIRA SOARES (01168695422)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA (01208211412)  

 

CÓDIGO: HS0760  
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
BRASILEIRA: ESTUDO COMPARADO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS  
ALUNO: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (04530827429)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 

CÓDIGO: HS0761  
TÍTULO: O POPULAR NO HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELEITORAL 
– UM ESTUDO SOBRE AS ELEIÇÕES PARA O GOVERNO DO RIO GRANDE DO 
NORTE EM 2002  
ALUNO: GUSTAVO CÉSAR DE MACÊDO RIBEIRO (83873090449)  
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIR (20027214400)  
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CÓDIGO: HS0764  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE PESQUISA 
PARA O TURISMO DE NATAL/RN  
ALUNO: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (01238166458)  
ORIENTADOR: BENNY KRAMER COSTA (32851120425)  

 

CÓDIGO: HS0768  
TÍTULO: A HISTÓRIA DE VIDA: UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DO "APRENDIZ 
DE PESQUISADOR"  
ALUNO: CRISTIANE FERNANDES DA COSTA (01052091474)  
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  

 

CÓDIGO: HS0775  
TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO.  
ALUNO: LARISSA ROQUE DE FREITAS (00856481408)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 

CÓDIGO: HS0776  
TÍTULO: SERIDÓ/ RN: NOVAS ECONOMIAS E REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO  
ALUNO: VANESKA TATIANA SILVA SANTOS (00820475459)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  

 

CÓDIGO: HS0777  
TÍTULO: O TRABALHO PENAL E SEUS EFEITOS SOCIAIS E JURÍDICOS: UMA 
REALIDADE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO COMPLEXO PENAL DR. JOÃO 
CHAVES – CPJC - NATAL / RN  
ALUNO: HILDERLINE CAMARA DE OLIVEIRA (00066329477)  
ORIENTADOR: DENISE CÂMARA DE CARVALHO (02561832449)  

 

CÓDIGO: HS0789  
TÍTULO: MARKETING DE RELACIONAMENTO NO CONTEXTO ESTRATÉGICO: 
UM ESTUDO DE CASO NO SETOR HOTELEIRO DO NATAL RN.  
ALUNO: ANDRÉ DIAS COSTA (84792833191)  
ORIENTADOR: BENNY KRAMER COSTA (32851120425)  
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CÓDIGO: HS0797  
TÍTULO: AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA: O 
DISCURSO DOS PROFESSORES  
ALUNO: LUCILIANA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA (01209270471)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)  

 

CÓDIGO: HS0803  
TÍTULO: A AUTONOMIA DA VONTADE SOB A PERSPECTIVA DA BOA-FÉ 
OBJETIVA  
ALUNO: BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA (01208211412)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: MARCELO DE OLIVEIRA SOARES (01168695422)  

 

CÓDIGO: HS0804  
TÍTULO: ADULTOS ANALFABETOS OU POUCO ESCOLARIZADOS QUE 
VOLTAM À ESCOLA: QUEM SÃO ELES? POR QUE VOLTARAM?  
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: LUCILIANA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA (01209270471)  

 

CÓDIGO: HS0810  
TÍTULO: MASCULINIDADES E PATERNIDADE JUVENIL EM PERIFERIAS 
URBANAS DE NATAL.  
ALUNO: SUÊNIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO PINTO (01070226483)  
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (50180720910)  

 

CÓDIGO: HS0813  
TÍTULO: AREIA BRANCA-RN E MACAU-RN: MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
NA ECONOMIA SALINEIRA E SUAS IMPLICAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS  
ALUNO: JOSUÉ ALENCAR BEZERRA (03602781402)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  

 

CÓDIGO: HS0814  
TÍTULO: A EXPRESSÃO DA SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DAS FAVELAS DE 
NATAL  
ALUNO: JUCICLÉA SOUZA ALVES (03411671424)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
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CÓDIGO: HS0815  
TÍTULO: PROBLEMA DO DEMOS DENTRO DA UNIÃO EUROPÉIA  
ALUNO: CAROLINE PIMENTEL (04315881473)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: NINPHA PEREIRA SANTOS (03560067430)  

 

CÓDIGO: HS0816  
TÍTULO: A PROPOSTA DE ENCENAÇÃO DE MEYERHOLD E SUA APLICAÇÃO 
NO TEATRO CONTEMPORÂNEO  
ALUNO: REBEKA CAROÇA SEIXAS (01028054408)  
ORIENTADOR: CLOTILDE SANTA CRUZ TAVARES (07721609453)  
CO-AUTOR: RENATA CAROÇA SEIXA (01028051484)  
CO-AUTOR: MARCIO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES (02325935400)  

 

CÓDIGO: HS0829  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CULTURA: UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS 
CULTURAIS EM JANDUÍS/RN NA GESTÃO PARTICIPATIVA DE 1989-92  
ALUNO: DALINE MARIA DE SOUZA (01075059402)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  

 

CÓDIGO: HS0832  
TÍTULO: "DIDO E ENÉIAS": EXPERIMENTO TEATRO-MUSICAL COM UMA 
ÓPERA.  
ALUNO: MARCIO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES (02325935400)  
ORIENTADOR: MARCOS AURELIO BULHOES MARTINS (40657760404)  
CO-AUTOR: REBEKA CAROÇA SEIXAS (01028054408)  
CO-AUTOR: RENATA CAROÇA SEIXA (01028051484)  

 

CÓDIGO: HS0839  
TÍTULO: TEATRO DE ANIMAÇÃO ENQUANTO PRÁTICA EDUCATIVA  
ALUNO: LILIAN MARIA ARAUJO DE CARVALHO (02572121409)  
ORIENTADOR: JOSÉ SÁVIO DE OLIVEIRA ARAÚJO (24525057572)  
CO-AUTOR: LILIAN MARIA ARAUJO DE CARVALHO (02572121409)  

 

CÓDIGO: HS0841  
TÍTULO: A GRAMÁTICA DAS CORES EM WITTGENSTEIN  
ALUNO: LOURIVAL BEZERRA DA COSTA JÚNIOR (20261926420)  
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)  
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CÓDIGO: HS0844  
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 
CELEBRADOS PELA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  
ALUNO: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0846  
TÍTULO: EVOLUÇÃO URBANA DE CURRAIS NOVOS – RN  
ALUNO: ALBERANI DA CONCEIÇÃO (28510944-83)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  

 

CÓDIGO: HS0852  
TÍTULO: REGIME CONSTITUCIONAL DAS IMUNIDADES RELATIVAS AO ICMS 
NAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL  
ALUNO: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0860  
TÍTULO: MOBILIZANDO CAPITAL SOCIAL PARA ATUAÇÃO DE NOVOS 
ATORES POLÍTICOS: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS  
ALUNO: DENES DANTAS VIEIRA (03163952429)  
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (31193048400)  

 

CÓDIGO: HS0867  
TÍTULO: EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DO BRASIL COM BASE NOS ARTIGOS 
1º AO 5º DA CARTA DE 1988.  
ALUNO: ANA CLAUDIA FREIRE DA COSTA BEZERRA (01003783406)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA FREIRE DA COSTA BEZERRA (01003783406)  

 

CÓDIGO: HS0873  
TÍTULO: A QUESTÃO SOCIAL DA MORADIA  
ALUNO: SARA RAQUEL FERNANDES QUEIROZ DE MEDEIROS (03676982428)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  

 

CÓDIGO: HS0875  
TÍTULO: A COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E O CASO DE NATAL: CRÍTICAS E SUGESTÕES  
ALUNO: TATIANA DE SOUZA LIMA (01068127422)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
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CÓDIGO: HS0879  
TÍTULO: O LUGAR DAS LENDAS: OUVINDO A VOZ DO IMAGINÁRIO NA 
CIDADE DE FLORÂNIA, NAS LENDAS DA "SANTA MENINA" E DO MARTIR "ZE 
LEÃO"  
ALUNO: OTONIEL FERNANDES DA SILVA JÚNIOR (03449909401)  
ORIENTADOR: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400)  

 

CÓDIGO: HS0880  
TÍTULO: A FERRAMENTA DE CUSTOS NA GESTÃO DOS HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS  
ALUNO: JOSICARLA SOARES SANTIAGO (04733634455)  
ORIENTADOR: ANAILSON MARCIO GOMES (30529042487)  

 

CÓDIGO: HS0881  
TÍTULO: OS PROFESSORES ALFABETIZADORES FACE AOS SABERES DA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA  
ALUNO: MILENA PAULA CABRAL DE OLIVEIRA (04663881440)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  

 

CÓDIGO: HS0886  
TÍTULO: POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS: A EXPERIÊNCIA DO RN  
ALUNO: MARIA DIVANEIDE BASILIO (94139121491)  
ORIENTADOR: WERNER MARKET (00000000000)  

 

CÓDIGO: HS0887  
TÍTULO: COMÉRCIO ELETRÔNICO PARA LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS: 
SUPORTE DE INFORMAÇÕES NA PRÉ-VENDA PELA INTERNET  
ALUNO: LILIAM DE SOUZA FREITAS (03499746409)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  

 

CÓDIGO: HS0888  
TÍTULO: POR UM TURISMO “SUSTENTÁVEL” EM NATAL/RN  
ALUNO: ISABELLE MORAIS SANTANA (03631266430)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
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CÓDIGO: HS0889  
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA NÃO-CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO NA 
HISTÓRIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA  
ALUNO: RAFAEL CÉSASR COELHO DOS SANTOS (04628724407)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: IVANA SOUTO DE MEDEIROS (04520110432)  

 

CÓDIGO: HS0892  
TÍTULO: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR EM 
SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN  
ALUNO: ROSANA SILVA DE FRANÇA (03012303405)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  

 

CÓDIGO: HS0895  
TÍTULO: AS VÉSPERAS: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO TEXTO CÊNICO  
ALUNO: RENATA CAROÇA SEIXA (01028051484)  
ORIENTADOR: JOSÉ SÁVIO DE OLIVEIRA ARAÚJO (24525057572)  
CO-AUTOR: REBEKA CAROÇA SEIXAS (01028054408)  
CO-AUTOR: MARCIO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES (02325935400)  

 

CÓDIGO: HS0898  
TÍTULO: MULHER E MÍDIA: A VIOLÊNCIA EM CENA  
ALUNO: EDNARA GONÇALVES DE OLIVEIRA (01052745423)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  

 

CÓDIGO: HS0903  
TÍTULO: JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: UM ESTUDO DOS JOVENS 
XUKURU DO ORORUBÁ JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: UM ESTUDO 
DOS JOVENS XUKURU DO ORORUBÁ  
ALUNO: CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA (88184412487)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  

 

CÓDIGO: HS0909  
TÍTULO: AS ASSOCIAÇÕES CIVIS E A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE 
COLETIVOS “LATO SENSU”  
ALUNO: EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE ALMEIDA (58511792449)  
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434)  
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CÓDIGO: HS0912  
TÍTULO: SOCIABILIDADES DE FAMILIAS ITALIANAS NO PRINCIPE 
OITOCENTISTA  
ALUNO: ERIVAN RIBEIRO DE FARIA (81350350478)  
ORIENTADOR: ALIPIO SOUZA FILHO (24289701434)  

 

CÓDIGO: HS0917  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO MARKETING NA ESCOLHA DE DESTINO PELOS 
TURISTAS: UM ESTUDO DE CASO EM NATAL-RN  
ALUNO: ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA (05532437483)  
ORIENTADOR: MAURO LEMUEL DE OLIVEIRA ALEXANDRE (15590534453)  
CO-AUTOR: ANDRÉA LOPES CAJÉ (30275444899)  
CO-AUTOR: CLAÚDIA SAMPAIO LINS (05190773426)  
CO-AUTOR: SAMYLLE FREITAS E PAIVA (05229445408)  

 

CÓDIGO: HS0920  
TÍTULO: CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEFICIENTE: UM NOVO 
OLHAR  
ALUNO: CÍNTIA GOUVEIA COSTA (04687782418)  
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
CO-AUTOR: THIAGO AYRES RIBEIRO (04644815462)  
CO-AUTOR: VANESSA COSTA RIBEIRO (04741678440)  
CO-AUTOR: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  

 

CÓDIGO: HS0926  
TÍTULO: O USO DE DOCUMENTOS NA PESQUISA HISTORICA: ASSENTOS 
PAROQUIAIS DA FREGUESIA DE SANT’ANA SÉCULO XVIII E XIX  
ALUNO: ALCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS (04235825429)  
ORIENTADOR: ALIPIO SOUZA FILHO (24289701434)  

 

CÓDIGO: HS0929  
TÍTULO: A RACIONALIDADE SUBSTANTIVA E A RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL NA ECONOMIA SOLIDÁRIA: O CASO DA ASSOCIAÇÃO DE 
ORIENTAÇÃO AOS DEFICIENTES  
ALUNO: MILER FRANCO D'ANJOUR (01190579480)  
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420)  
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CÓDIGO: HS0932  
TÍTULO: O PODER JUDICIÁRIO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: UMA 
ANÁLISE COMPARATIVA  
ALUNO: ALICIA VIOLETA BOTELHO SGADARI PASSEGGI (04592004450)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 

CÓDIGO: HS0937  
TÍTULO: LÓGICA PROPOSICIONAL PARACONSISTENTE  
ALUNO: DANIEL LIBERALINO MONTE (04643552492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  

 

CÓDIGO: HS0951  
TÍTULO: OS PACIENTES DA COLÔNIA JOÃO MACHADO E A TV: UM OLHAR 
ENTRE AS GRADES DA LOUCURA  
ALUNO: MICHELLE FERRET BADIALI (03396884400)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  

 

CÓDIGO: HS0954  
TÍTULO: FLUIR E TURISMO: AS EXPERIÊNCIAS AUTOTÉLICAS EM VIAGENS 
TURÍSTICAS  
ALUNO: ILUSKA LARISSA LEITE LINHARES (01209011450)  
ORIENTADOR: KATIA BRANDAO CAVALCANTI (36357065749)  
CO-AUTOR: BETY JAKELINY MENDES ÁLVARES (87686104400)  
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CÓDIGO: HS0957 
TÍTULO: ROTEIROS DE TURISMO DE AVENTURA: UMA ANÁLISE DA  
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E IMPACTOS NO RN. 
ALUNO: BETY JAKELINY MENDES ÁLVARES (87686104400) 
ORIENTADOR: KATIA BRANDAO CAVALCANTI (36357065749)  
CO-AUTOR: ILUSKA LARISSA LEITE LINHARES (01209011450)  



 
CÓDIGO: HS0960  
TÍTULO: CORPOREIDADE E LUDICIDADE NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO SOBRE QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO COM 
PESQUISADORES NA ÁREA DE SAÚDE  
ALUNO: CYBELE CÂMARA DA SILVA (03443250408)  
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  
CO-AUTOR: ILUSKA LARISSA LEITE LINHARES (01209011450)  

 

CÓDIGO: HS0963  
TÍTULO: PROFESSORES E ALUNOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-
UFRN E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA CIÊNCIA: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO  
ALUNO: RAÍSSA ANIELLE SILVA BRANDÃO (00966200489)  
ORIENTADOR: MOISES DOMINGOS SOBRINHO (10809520478)  

 

CÓDIGO: HS0966  
TÍTULO: CONTRAPOSIÇÕES JURÍDICAS ENTRE A TEORIA DA 
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E O INSTITUTO DA 
RESPONSABILIZAÇÃO LEGAL DE TERCEIROS.  
ALUNO: FÁBIO GUSTAVO ALVES DE SÁ (00834305470)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 

CÓDIGO: HS0972  
TÍTULO: A METAFÍSICA SOB O SIGNO DO NIILISMO  
ALUNO: WILLIANE DE SOUZA OLIVEIRA (00972723455)  
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)  

 

CÓDIGO: HS0973  
TÍTULO: A TESSITURA DOS LIMITES NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DO 
ALUNO  
ALUNO: KIZE ARACHELLI DE LIRA SILVA (03452098427)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  

 

CÓDIGO: HS0974  
TÍTULO: A AUTO-ESTIMA COMO SENTIMENTO CONSTITUTIVO DA 
PROFISSÃO DOCENTE  
ALUNO: KATARINA GUILHERMINO PEREIRA (03385023432)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  
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CÓDIGO: HS0975  
TÍTULO: O ENSINO DE GEOGRAFIA: ESTRUTURANDO SITUAÇÕES 
PEDAGÓGICAS COM O CONCEITO DE TERRITÓRIO  
ALUNO: KARINA DE OLIVEIRA (03179866438)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (40660796449)  

 

CÓDIGO: HS0978  
TÍTULO: O PERFIL E A VOZ DAS PROFESSORAS/CONTADORAS  
ALUNO: DANIELLA LAGO ALVES BATISTA DE OLIVEIRA (04664163428)  
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  

 

CÓDIGO: HS0980  
TÍTULO: A VISÃO KAFKIANA DO DIREITO  
ALUNO: EDINALDO BENICIO DE SA JUNIOR (02538760445)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  

 

CÓDIGO: HS0985  
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE O CLIENTELISMO NA FORMAÇÃO E EXPRESSÃO 
DO VOTO  
ALUNO: AUGUSTO CÉSAR FRANCISCO (02947643992)  
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (07427859472)  

 

CÓDIGO: HS0987  
TÍTULO: INVESTIGAÇÕES SOBRE LÓGICAS MODAIS  
ALUNO: ALBERTO LEOPOLDO BATISTA NETO (01194746462)  
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (22258450420)  

 

CÓDIGO: HS0151  
TÍTULO: AUTOBIOGRAFIAS AMBIENTAIS E RELAÇÕES AFETIVAS  
ALUNO: KHELEN OBREGON RODRIGUES PINTO (94018804172)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  

 

CÓDIGO: HS0663  
TÍTULO: UMA AVALIAÇÃO DOS GERENTES SOBRE A ADOÇÃO DA INTERNET 
NOS HOTÉIS DE NATAL-RN  
ALUNO: SHEYLA CRYSTINA DE OLIVEIRA CAMPOS (02724735455)  
ORIENTADOR: LUIZ AUGUSTO MACHADO MENDES FILHO (50367811472)  
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CÓDIGO: HS0683   
TÍTULO: EMPREGABILIDADE: SER EMPREGADO OU EMPREGÁVEL?  
ALUNO: SORAYA CAMPOS DA COSTA (91412838487)  
ORIENTADOR: CARLOS ANTONIO DE LIMA MOREIRA (91426243472)  

 

CÓDIGO: HS0684  
TÍTULO: SEMI-ÁRIDO POTIGUAR E PARAIBANO: A SUSTENTABILIDADE X 
DEGRADAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS LOCAIS  
ALUNO: MARIA JOSÉ COSTA (03232481442)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  

 

CÓDIGO: HS0820  
TÍTULO: SERRA CAIADA – RN: UMA BREVE ANÁLISE DAS RECENTES 
TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO PELA 
AÇÃO DO PODER LOCAL.  
ALUNO: FRANKLIN ROBERTO DA COSTA (03568017725)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  

 

CÓDIGO: HS0850   
TÍTULO: MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO VALE DO AÇU E A 
INSERÇÃO DA GRANDE CORPORAÇÃO  
ALUNO: GLEYDSON PINHEIRO ALBANO (02099710457)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  

 

CÓDIGO: HS0859  
TÍTULO: PRODUÇÕES IMAGÉTICAS NAS FESTAS RELIGIOSAS DO SERIDÓ 
POTIGUAR  
ALUNO: LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO NETO (02358741400)  
ORIENTADOR: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400)  
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CÓDIGO: HS0002  
TÍTULO: SENTIDOS DO COMPROMETIMENTO COM O TRABALHO ENTRE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE BÁSICA DE NATAL/RN.  
ALUNO: YALLE FERNANDES DOS SANTOS (02443053407)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
 

  
 
Resumo:  
A constatação do pouco número de estudos sobre o comprometimento com o trabalho entre 
profissionais do campo da saúde, juntamente com a observação da discrepância existente 
entre a proposta do Sistema Único de Saúde (SUS), da realidade vista nos serviços públicos 
e no discurso dos servidores acerca de sua atuação profissional, nos motivaram a realizar 
esta pesquisa. Este trabalho visa esclarecer o sentido do comprometimento com o trabalho 
entre profissionais de saúde que compõem as equipes da rede básica em Natal. Realizou-se 
entrevistas semi-estruturadas com 35 profissionais das seguintes categorias: 04 assistentes 
sociais, 08 enfermeiras, 06 odontólogos, 04 nutricionistas, 04 psicólogas e 09 médicos. A 
maioria dos entrevistados ressalta aspectos burocráticos do comprometimento (assiduidade, 
pontualidade, cumprimento de tarefas). Alguns profissionais associam o comprometimento 
à oferta de assistência humanizada; outros vão além disso, enfatizando que o 
comprometimento implica no compromisso de transformar a realidade social em que 
trabalham. Há ainda profissionais para quem o comprometimento é uma decorrência natural 
do amor pela profissão. Quase todos os profissionais avaliam que o servidor público da 
saúde, em geral, não é comprometido com o trabalho, mas ao se auto-avaliarem se 
identificam como profissionais comprometidos.  

Palavras chave: Profissionais da saúde, rede básica, auto-avaliação 
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: HS0004  
TÍTULO: COCA, COCAÍNA E CRACK: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
UNIVERSITÁRIOS DA SAÚDE.  
ALUNO: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462)  
ORIENTADOR: BERNARD GONTIÈS (60184841453)  
CO-AUTOR: BRUNO ALVES DE ARAÚJO CRUZ (00770521533)  
CO-AUTOR: JONSOS NUNES JUNIOR (79069584549)  
CO-AUTOR: MARIA DA PENHA DE L. COUTINHO (21842221434)  
 
 

 
Resumo:  
A utilização de drogas pelo homem é algo que remonta a milhares de anos na história da 
humanidade. A cocaína é uma droga relativamente recente entre os tipos de substâncias 
psicoativas utilizadas pelo homem ao longo dos tempos. Teve-se como pressupostos teórico 
a teoria das Representações Sociais formulada por Moscovici (1961). Objetivou-se verificar 
as representações sociais do uso da coca, cocaína e do crack entre os estudantes em fim de 
curso da área das ciências da saúde da UFPB. Participaram 20 estudantes dos cursos de 
medicina, enfermagem e farmácia, de ambos os sexos. Utilizou-se entrevistas semi-
estruturadas, realizadas de forma individual no âmbito da universidade, na ocasião 
explicitava-se o objetivo da pesquisa, com garantia todo anonimato. Posteriormente foram 
transcritas e analisadas de acordo com análise de conteúdo de Bardin (1977). Constatou-se, 
que tais estudantes representam o uso da coca, cocaína e do crack como substâncias 
prejudiciais a saúde, fazendo com que os seus usuários necessitem de um tratamento 
médico-psicológico. Verificou-se ainda que as fontes de informações sobre as drogas 
desses estudantes são revistas informativas não científicas de circulação nacional. Suscita o 
debate sobre a formação de profissionais da saúde que não dispõe de forma eficaz 
conhecimentos em seu curso acerca das drogas, tendo em vista que esta temática é pauta 
comumente presente nas políticas públicas de saúde e prevenção.  

Palavras chave: Cocaína, crack, Representações sociais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0006  
TÍTULO: ESTRESSE INFANTO-JUVENIL E VIVÊNCIA DE RUA  
ALUNO: ANA KARINA DE FREITAS VASCONCELOS (02835474480)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
 CO-AUTOR: MONIQUE BEZERRA PAZ LEITÃO (00852956479)  
 

 
 
Resumo:  
Esse trabalho visa discutir os resultados de uma pesquisa intitulada “Risco, sofrimento e 
prazer: estudo sobre saúde mental e condições de vida de crianças e adolescentes em 
situação de rua”, cujo objetivo foi analisar estresse nessa população. Foi delimitada uma 
amostra de 32 sujeitos que transitavam no bairro de Ponta Negra, (15 adolescentes, 17 
crianças, 25 meninos e 7 meninas). O instrumento utilizado foi a Escala de Stress Infantil 
(Lipp & Lucarelli, 1999), que avalia as reações ao estresse classificadas como físicas, 
psicológicas, psicológicas com componente depressivo e psicofisiológicas. Resultados 
preliminares apontam que a maioria dos sujeitos não apresenta o diagnóstico de estresse. 
Apenas 04 sujeitos atingiram o percentual que indica estresse. As meninas apresentaram 
pontuações mais elevadas em todos os itens da escala. Isso aponta que as elas apresentam 
uma maior vulnerabilidade ao estresse na condição de rua. Os adolescentes apresentaram 
maior pontuação do que as crianças nas reações psicológicas e psicológicas com 
componente depressivo. Isso aponta que os adolescentes têm uma percepção mais apurada 
dos riscos que a rua pode oferecer, bem como da necessidade de desenvolver estratégias de 
sobrevivência no cotidiano. Esses resultados sugerem que esses sujeitos em situação de rua, 
apesar das condições adversas, contam com possíveis fontes de apoio (redes de parentesco 
e amizade) que funcionam como fatores de proteção no seu desenvolvimento.  
 
 
 

Palavras chave: stress, vivência de rua, criança e adolescente  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0007  
TÍTULO: IMPRESSÕES SOBRE O CINEMA URBANO BRASILEIRO  
ALUNO: JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA (00984142401)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
 

  
 
Resumo:  
O objetivo do trabalho é discutir o papel do espaço urbano em alguns filmes brasileiros 
produzidos a partir dos anos noventa. Esses filmes apresentam uma característica comum a 
todos eles: a temática urbana. Por este motivo, esses filmes acabaram por concretizar uma 
categoria cinematográfica especifica: o "cinema urbano brasileiro". Pretende-se aqui 
destacar as diferentes formas na linguagem fílmica através das quais o espaço urbano é 
"construído" analisando não apenas a imagem cinematográfica em si, e sua relação com a 
realidade, mas como estas imagens urbanas são assimiladas e percebidas.  

Palavras chave: Cinema brasileiro, temática urbana, percepção  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0008  
TÍTULO: A COCA, COCAÍNA E CRACK E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 
UMA VISÃO DE ESTUDANTES DA ÁREA DE TECNOLOGIA.  
ALUNO: BRUNO ALVES DE ARAÚJO CRUZ (00770521533)  
ORIENTADOR: BERNARD GONTIÈS (60184841453)  
CO-AUTOR: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462)  
CO-AUTOR: JONSOS NUNES JUNIOR (79069584549)  
CO-AUTOR: MARIA DA PENHA DE L. COUTINHO (21842221434)  
 
 

 
Resumo:  
A cocaína é uma droga relativamente nova, mas que já deixou rastros tanto na literatura, 
como na arte e nas diversas condutas de grandes pensadores e artistas. Nos anos 60, a 
substância foi “redescoberta” na Inglaterra, retomando-se uma nova onda de consumo até 
os dias de hoje. Utilizou-se como suporte teórico, a teoria das Representações Sociais, que, 
segundo Moscovici (1961), é um conjunto de conceitos proposições e explicações criado na 
vida cotidiana no decurso da comunicação interindividual, permitindo aos indivíduos e aos 
grupos dar um sentido as suas condutas e compreender a realidade. A amostra compunha-se 
de 20 estudantes de ambos os sexos, em final de curso da área tecnologia da UFPB. 
Utilizou-se de entrevista semi-estruturada, realizadas individualmente, após breve 
explanação acerca dos objetivos da pesquisa e consentimento do sujeito em gravá-las, 
garantindo-lhes todo anonimato. Estas, posteriormente, foram transcritas e analisadas de 
acordo com análise de conteúdo de Bardin (1977). Verificou-se que os estudantes da área 
tecnológica apresentaram Representações Sociais da coca e cocaína considerando-as como 
drogas semelhantes no que se refere aos efeitos e suas repercussões na vida do usuário. As 
principais fontes de informações sobre as drogas são adquiridas em revistas de cunho 
informativo não-científico. Denotou-se a necessidade de mais pesquisas que contemplem 
este objeto de estudo, haja visto que as drogas é uma realidade nas sociedades 
contemporâneas.  

Palavras chave: Estudantes Universitários, Representações Sociais, Cocaína  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0009  
TÍTULO: REFLEXÕES SOBRE O FILME "CIDADE DE DEUS".  
ALUNO: ADRIANA DUARTE PACHECO (59650141472)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
 

  
 
Resumo:  
O conceito de “cinema moderno brasileiro”, segundo o pesquisador Ismail Xavier, remete a 
uma pluralidade de tendências que fazem referência à André Bazin,Renoir,Welles, 
Antonioni, Pasolini, entre outros. As características encontradas no filme “Cidade de Deus” 
como o dinamismo, a estrutura ágil, os avanços e recuos no tempo, constroem uma 
linguagem essencialmente “moderna”. Contudo, alguns elementos devem ser analisados 
cuidadosamente com base em discussões mais recentes.Este trabalho propõe discutir o 
filme “Cidade de Deus”(Fernando Meirelles e Kátia Lund, 2002) no contexto da discussão 
teórica sobre "modernidade" inserida no contexto do “cinema moderno brasileiro”.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0010  
TÍTULO: CONTEXTUALIZANDO A PAISAGEM NA OBRA DE FRANCISCO 
BRENNAND  
ALUNO: ROSANE FELIX FERREIRA (08125099867)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
 

  
 
Resumo:  
Demonstrando através das teorias da Geografia Cultural a influência mútua de causa e 
conseqüência entre a história da paisagem e sua modelagem pela cultura, evidenciaremos 
neste trabalho o papel das representações como interpretações simbólicas do ambiente. A 
paisagem pode ser configurada tanto por nossas percepções, valores e atitudes individuais 
quanto por representações coletivas que (re)constroem as significações. Este processo pode 
gerar ainda o entendimento das percepções das paisagens em relação às nossas escolhas 
estéticas e ideológicas a partir de nossas idéias, valores e sentimentos.  
Dentro deste contexto, o trabalho ressalta a importância do entendimento da valorização da 
paisagem como campo de significação cultural e artística, mais especificamente àquela 
representada nas obras do artista plástico Francisco Brennand.  

Palavras chave: Cultura, paisagem, Francisco Brennand  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0011  
TÍTULO: A SIGNIFICAÇÃO FÍLMICA DA VIOLÊNCIA  
ALUNO: KEILA FONSECA E SILVA (03471505431)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
 

  
 
Resumo:  
Ao longo dos anos o cinema vem refletindo e representando a violência através de imagens. 
Por mais de meio século de história, os cineastas brasileiros vêm se utilizando destas 
imagens tanto pela necessidade de documentar a própria história,interferindo de alguma 
maneira sobre ela, quanto por uma "provável" atração que esta exerce sobre o grande 
público. Esse trabalho analisa e discute a significação da violência no filme "Orfeu" (Carlos 
Diegues, 1996) destacando algumas alternativas na representação deste tema introduzidas 
por este - seja a violência posta enquanto forma de protesto, simples entretenimento, ou 
como reflexo de um cinema de “impacto”.  

Palavras chave: Violência, cinema, impacto  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0012  
TÍTULO: PADRÕES DE OCUPAÇÃO HUMANA E SEUS IMPACTOS SÓCIO-
AMBIENTAIS NO BIOMA DA CAATINGA E NO ECOSSISTEMA ASSOCIADO DE 
MANGUEZAL NO NORDESTE BRASILEIRO.  
ALUNO: JOSÉ PETRONILO DA SILVA JÚNIOR (02901298427)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
 

  
 
Resumo:  
A relação Natureza/Sociedade presente na região nordeste do Brasil possui um diferencial 
particular, pois congrega índices sociais e de degradação ambiental dos mais preocupantes 
do país. Todavia grande parte desse quadro é resultado de um processo de ocupação 
extremamente desigual socialmente e nocivo aos preceitos da qualidade ambiental. A 
ocupação humana encaminhada no bioma da Caatinga e no Ecossistema Associado de 
Manguezal caracterizou impactos sócio-ambientais heterogêneos. Nesse sentido 
delimitamos alguns exemplos de padrões como as áreas afetas a “pecuária melhorada”, no 
bioma da Caatinga, e da produção carcinícula, nos manguezais. Nestas áreas identificamos 
empecilhos a sustentabilidade, devido nas mesmas estarem se materializando processos que 
sinalizam para um esgotamento futuro. Dentre estes destacamos o desmatamento, o uso 
indiscriminado de produtos químicos e a realidade de um modelo econômico incompatível 
com a sustentabilidade. A substituição do extrativismo primitivo no mangue pela produção 
capitalista do camarão, gerou, além da contaminação de mananciais, desemprego e 
proletarização de parte da população ribeirinha. Na Caatinga, as queimadas enfraqueceram 
o solo e o desemprego agravou-se com a substituição da mão-de-obra humana pela 
máquina (ordenha mecânica, etc.). Estes padrões vislumbram prejuízos socio-ambientais de 
grande magnitude e que devem ser combatidos com políticas públicas que respeitem as 
limitações da natureza e os interesses da sociedade.  

Palavras chave: Natureza, sociedade, políticas públicas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0013  
TÍTULO: PROBÁSICA:POLÍTICA DE FORMAÇÃO OU CERTIFICAÇÃO?  
ALUNO: ANDREZZA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO TAVARES 
(01062340485)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
 

  
 
Resumo:  
Nas últimas décadas, pesquisas referentes à educação brasileira denunciam um conjunto de 
problemas relacionados aos diversos níveis de ensino no país, sobretudo no âmbito da 
formação docente. Dentre as recentes alternativas políticas voltadas para atenuação desse 
quadro, destaca-se à sistematização e operacionalização do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Nesse 
sentido, o presente trabalho faz um resgate da política de formação de professores das 
séries iniciais do ensino fundamental no Brasil, a partir da década de 1990, analisando a 
implantação e expansão de uma situação particular de formação docente, proveniente da 
aplicação dos recursos do FUNDEF, no Estado do Rio Grande do Norte: o Programa de 
Qualificação Profissional para a educação básica (PROBÁSICA). A metodologia utilizada 
para a efetivação desse exame compreendeu: revisão bibliográfica dos principais estudos 
sobre o tema formação de professores, análise de documentos oficiais relativos à legislação 
(Leis, Pareceres, Resoluções, entre outros) e entrevistas. Os resultados demonstram que o 
PROBÁSICA vem sendo uma iniciativa que tem redimensionado a formação docente no 
Rio Grande do Norte. Portanto, é imprescindível uma análise crítica desse Programa, pois, 
é necessário constatar se do mesmo modo como vem sendo generoso o saldo quantitativo 
desse projeto, também o é a dimensão pedagógica (qualitativa) que acoberta o mesmo.  

Palavras chave: Formação de professores, FUNDEF, PROBÁSICA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0016  
TÍTULO: VIOLÊNCIA NA ESCOLA E PRÁTICA DO PSICÓLOGO ESCOLAR  
ALUNO: ANA CRISTINA GOMES LOPES (01016930445)  
ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS (21447527453)  
 

  
 
Resumo:  
O presente estudo investiga o fenômeno da violência no interior das escolas. Aqui 
evidenciou-se a reprodução de um padrão de sociabilidade calcado na violência, que tem 
comprometido o processo ensino-aprendizagem, bem como revelou-se a incapacidade da 
maioria dos educadores para lidarem com o problema – e o seu envolvimento em casos 
dessa natureza. Investigou-se os registros de violência nas escolas públicas e privadas do 
município de Natal-RN, no período de 1995 a 2001, efetuados pela mídia impressa, 
Secretarias Municipal e Estadual de Educação, periódicos científicos e monografias, 
dissertações e teses dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia, Serviço 
Social, Ciências Sociais e Educação. O resultado (68 casos) foi agrupado em sete 
categorias: agressão física, violência institucional, incivilidades, uso e venda de drogas, 
vandalismo, roubo e coação. Maior preocupação é devotada às categorias de agressão física 
(nove casos); incivilidades (nove casos); e violência institucional (trinta e um casos), em 
face do significativo número de professores, funcionários e diretores que aparecem como 
autores de violência (40 casos). Além desses, observou-se seis casos de roubo, dois de uso e 
venda de drogas, cinco de vandalismo e seis de coação. Face tal quadro, avalia-se a 
necessidade de rever o sentido das ações de prevenção e combate à violência escolar, visto 
que parece não se sustentarem as hipóteses de que os alunos são os principais responsáveis 
por tal fenômeno.  

Palavras chave: ESCOLA, VIOLÊNCIA, PSICOLOGIA ESCOLAR  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0023  
TÍTULO: IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS  
ALUNO: ANDERSON SOUZA DA SILVA (01005134413)  
ORIENTADOR: ADILSON GURGEL DE CASTRO (08593515487)  
 

  
 
Resumo:  
A abertura do mercado petrolífero nacional, promovida pela a Emenda Constitucional n. ° 
09 e pela Lei n. ° 9.478/97 representou um grande impulso para a instalação de novas 
empresas petrolíferas no país e impõe certas reflexões atinentes aos seus influxos na ordem 
jurídica brasileira. Dentro desta perspectiva, uma das principais questões é a tributária, uma 
vez que a instalação de outras petrolíferas em nosso país sublinha também o aumento de 
receita tributária para o Estado brasileiro. Coloca-se, então, a necessidade de análise da 
imposição tributária incidente sobre as atividades desta indústria. A par do contexto da 
abertura do mercado petrolífero para outros agentes econômicos, aumenta a cada dia a 
demanda por derivados de petróleo no nosso país, em especial combustíveis como a 
gasolina e o óleo diesel. Sendo de alta rentabilidade, as atividades ligadas a estes derivados 
nobres e a respectiva imposição tributária demandam um exame sistemático e acurado de 
seu tratamento jurídico, tradicionalmente contempladas pela expressão “operações”.Diante 
deste quadro, escolheram-se dentre as atividades passíveis de imposição tributária à 
indústria petrolífera as operações com combustíveis derivados do petróleo, procedendo-se a 
uma investigação que dará conta de delinear essa imposição quanto à modalidade imposto, 
prevista no capítulo dedicado ao Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal 
Brasileira, analisando-se a doutrina e a jurisprudência sobre a questão.  

Palavras chave: petróleo, abertura de mercado, tributação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0024  
TÍTULO: CABOCLA-BRABA, PEGA A DENTE DE CACHORRO E CASCO DE 
CAVALO: MULHERES DO SERIDÓ, SERTÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
ATRAVÉS DE SUAS MEMÓRIAS  
ALUNO: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350455)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
  
 
 
 
Resumo:  
Interessa-nos compreender um viés não muito tocado pela historiografia especializada 
através dos depoimentos de mulheres do Seridó. Trata-se do caso das caboclas-brabas, 
índias que foram caçadas a dente de cachorro e casco de cavalo pelos primeiros 
colonizadores, cujas histórias ainda perduram na memória oral de suas descendentes. 
Apontar para a sua presença nas páginas da história sertaneja nos alerta para repensar as 
razões do encobrimento das populações índigenas na memória social da região. As 
mulheres que entrevistamos conseguiram nos mostrar um outro lado da história de seus 
ancestrais e que é também sua própria história, marcado por lutas e resistência aos 
colonizadores. Levaram-nos a conhecer um passado do Sertão do Seridó que somente 
repousa na superfície da memória individual de alguns de seus habitantes e que ainda não 
está nos livros didáticos. Passado este que se contrapõe à história oficial e que põe em 
evidência o peso dos atos de crueldade e coação usados mesmo após o início efetivo da 
colonização. As perguntas ainda são muitas, mas, podemos afirmar que a história das 
linhagens seridoenses precisa ser reescrita, acrescentando-se a participação cabocla (índia, 
portanto) nos entrelaçamentos genealógicos que originaram as suas famílias. Oportunidade 
em que vozes abafadas por tantos anos e só lembradas em espasmos mnemônicos poderão 
sair dos túmulos ou das serras para reclamar seu direito na história.  

Palavras chave: Caboclas-brabas, Memória, História Indígena  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0026  
TÍTULO: TUTELA AMBIENTAL NA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
E GÁS NATURAL  
ALUNO: GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA (03057465455)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
O presente trabalho objetiva analisar o aspecto protetivo deferido ao meio ambiente e a 
compatibilização deste aspecto tutelar ambiental com a atividade de produção de petróleo e 
gás natural. Assim, procurar-se-á estudar, primordialmente, a responsabilização civil da 
indústria petrolífera em matéria ambiental, bem como as medidas de prevenção de danos 
ambientais que podem ser levadas a cabo pelo Estado em face do arcabouço moderno dos 
Direitos Civil, Processual Civil e Administrativo.  

Palavras chave: Produção, petróleo, gás natural  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0027  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CCSA SOBRE O PROCESSO FORMATIVO E AS 
EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO  
ALUNO: ETIENE FIGUEIREDO FERREIRA (03675396401)  
ORIENTADOR: DJALMA FREIRE BORGES (19680430804)  
 

  
 
Resumo:  
A pesquisa objetiva investigar a percepção dos egressos do Curso de Ciências Contábeis do 
CCSA da UFRN sobre a adequação da formação acadêmica recebida face às exigências do 
mercado de trabalho. Trata-se de um estudo descritivo que procura registrar e relacionar 
opiniões sobre em que medida a formação acadêmica atendeu às exigências do mercado. 
Para a pesquisa foram aplicados 19 questionários, sendo que apenas 10 egressos 
responderam o que representa 52% da população pesquisada. Desta feita têm-se os 
seguintes resultados: 60% trabalham em empresas privadas e 80% não atuam na atividade 
de formação. As principais exigências do mercado para contratação e permanência de 
acordo com os dados levantados, são: versatilidade e capacidade de resolver problemas; ter 
formação profissional oriunda de uma universidade de prestígio; domínio de internet e 
vários idiomas; atualização profissional; responsabilidade no gerenciamento da carreira e 
saber ousar.Quanto ao principal obstáculo para a inserção no mercado de trabalho aparece a 
falta de experiência profissional. Quanto à avaliação sobre a formação acadêmica recebida, 
60% a consideraram suficiente para ingressar no mercado de trabalho, mas não para 
disputar um bom emprego, sendo que igualmente 60% achavam-se despreparados para 
ingressar no mercado. Atualmente 70% consideram-se pouco ou mal preparados para o 
exercício profissional e consideram que a UFRN atende parcialmente às expectativas do 
mercado.  

Palavras chave: Formação Acadêmica, Inserção no Mercado de Trabalho, Exigências do 
Mercado de Trabalho  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0033  
TÍTULO: A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: APLICAÇÃO DE UM 
MÓDULO DE ENSINO  
ALUNO: MARIA GUIOMAR SILVEIRA DE ARAÚJO (00835408493)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEREGRINO RODRIGUES NETO (13072994404)  
 

  
 
Resumo:  
Apresentam-se os resultados da pesquisa, que teve como objetivo geral um trabalho sobre 
classificação de polígonos e medição das grandezas perímetro e área do retângulo e volume 
do bloco retangular.A metodologia usada foi uma pesquisa ação com referencial 
construtivista, baseado na teoria de Piaget, considerando-se as interações sociais como 
fontes motivadoras de aprendizagem. A intervenção metodológica compreendeu a 
aplicação de um módulo de ensino de geometria, elaborado pelo pesquisador, para ser 
desenvolvido através de atividades em grupo. A aplicação do módulo de ensino 
compreendeu três fases: uma avaliação diagnóstica sobre classificação de polígonos, 
perímetro e área do retângulo e volume do bloco retangular. A segunda compreendeu a 
aplicação do módulo de ensino da pesquisa.E a terceira fase, foi uma pós-avaliação no 
sentido de verificar a aprendizagem dos alunos em virtude da metodologia aplicada. Os 
objetivos da pesquisa foram alcançados ainda que parcialmente. Não foi possível proceder 
com o estudo do volume do bloco retangular. Assim foram alcançados os objetivos de 
ensino referente às grandezas comprimento (perímetro) e área sobre a figura do retângulo. 
Desse modo podemos concluir com base nos dados colhidos, que a metodologia utilizada 
teve efeito positivo junto aos alunos da pesquisa.  

Palavras chave: Geometria, ensino fundamental, grandezas de comprimento  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0035  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO EM UMA MICRO-
EMPRESA: O ESTUDO DO CASO “DELÍCIA DA FRUTA”  
ALUNO: PAULA ADENAIDE DA FONSECA (01038951402)  
ORIENTADOR: INALDA DE ARAUJO BEZERRA MARINHO (08590290425)  
 

  
 
Resumo:  
 Verificar em que medida os princípios da Administração Científica são utilizados na 
“Delícia da Fruta” é o objetivo geral deste trabalho. Ocorre que desde os primórdios da 
criação, o homem se utiliza de formas organizacionais para atender a suas necessidades, 
usando técnicas que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. O conjunto dessas 
técnicas pode ser chamado de administração. A arte de administrar faz com que haja uma 
interação entre todos os elementos existentes na organização: pessoas, recursos financeiros, 
tecnológicos, tempo, espaço e conhecimento. Aqui foi enfocada a administração para a 
micro e pequena empresa de caráter familiar, apresentando suas definições e características. 
Trata-se de um estudo de caso, realizado em uma micro empresa de natureza familiar, 
produtora de polpa de fruta, cujo nome fantasia é “Delícia da Fruta”. O ato de administrar 
se condensa em planejar, organizar, dirigir e controlar, dividindo-se em diversas áreas. 
Foram utilizadas neste trabalho áreas definidas por Fayol: Administração, Técnica, 
Comercial, Financeira, Segurança e Contabilidade. À luz da linha de pensamento de Fayol 
fez-se uma correlação com as áreas organizacionais encontradas na empresa estudada, 
elaborando-se uma análise detalhada de cada área. Foram encontrados pontos positivos, que 
devem ser reforçados, bem como aspectos que devem ser aperfeiçoados. Para esses 
aspectos que necessitam de modificações são apresentadas algumas propostas de melhorias.  

Palavras chave: Administração, micro e pequena empresa, delícia de fruta  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0046  
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ALUNO: ANDREINA DA SILVA MOURA (00859105466)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
 

 
 
Resumo:  
Como recorte de uma pesquisa onde realizou-se uma caracterização de crianças e 
adolescentes nas ruas de Natal, este trabalho apresenta resultados referentes à percepção 
que esta população tem de sua própria condição de estar nas ruas. Foram entrevistados, 
através de um questionário semi-estruturado, 253 sujeitos, dentre os quais, 216 estão em 
situação de trabalho nas ruas. As respostas foram reunidas em função da conotação 
negativa ou positiva atribuída a essa condição. Assim, 152 respostas relacionam-se a uma 
conotação negativa, assim distribuídas: 1.)conota-ção negativa: relacionada às atividades 
que faz: 55; relacionada à família/casa: 48; relacionada à aparência física: 13; conotação 
negativa(geral): 36. 2.)conota-ção positiva: 05; outras: 43; não sabe: 29; sem resposta: 23; 
dados insuficien-tes: 07.Em relação à questão "você se acha 'menino de rua'", obteve-se os 
seguin-tes resultados: não: 210; sim: 21; as vezes: 06; S/R: 16. Podemos observar, dos 
dados acima, que as crianças e adolescentes atribuem à condição de estar nas ruas uma 
valoração negativa, o que reflete a percepção que a sociedade tem dessa popu-lação. Além 
disso, não se percebem enquanto meninos de rua, embora passem a maior parte de seu 
cotidiano nas vias públicas da cidade.  

Palavras chave: meninos (as) de rua, trabalho precoce,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0047  
TÍTULO: MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA: O CONHECIMENTO 
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ALUNO: CINTIA DA SILVA LOBATO (01157656463)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
 

  
 
Resumo:  
Universal e milenar é a prática humana de consumir drogas. Com diversas finalidades, 
muitas foram as sociedades que fizeram uso delas ao longo dos tempos. Só recentemente, 
porém, é que seu consumo se tornou preocupante, uma vez que ele tem crescido de maneira 
vertiginosa. Crianças e adolescentes parecem ser um público privilegiado para a expansão 
do consumo já que se apresentam em situação de vulnerabilidade, de busca de identificação 
e de ideais e estão expostos a maiores influências da mídia e dos amigos. Dentre essa 
população estão aqueles que trabalham e/ou moram nas ruas e se deparam diariamente com 
enormes desafios, dentre os quais o consumo de drogas ocupa posição de destaque. O 
presente trabalho é um recorte de uma pesquisa maior e tem por objetivo descrever e buscar 
compreender a relação Rua/Drogas no contexto de sobrevivência nas ruas. A partir de um 
questionário semi-estruturado, foram entrevistados 253 sujeitos. Centralizamos, portanto, 
em questões relacionadas ao conhecimento, aquisição e consumo de drogas. Pode-se 
perceber a predominância do uso de cola, cigarro e maconha, o que pode estar relacionada à 
facilidade de acesso aos mesmos. Quanto aos efeitos desse consumo, predominam 
sensações como "euforia", “relaxamento”, “bem estar” e “consciência alterada”. O uso da 
droga está, portanto, associado à possibilidade de vivenciarem coisas que provavelmente 
seriam difíceis com a “cara limpa”, no meio de uma realidade tão dura de pobreza, 
abandono e descaso.  

Palavras chave: Uso de drogas, meninos(as) de rua, pobreza  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (10647325420)  
 

  
 
Resumo:  
O projeto o Universo Literário do Seridó na Década de 30: poesia e prosa tem seus 
objetivos pautados no resgate de autores e de obras produzidas durante os anos 30 no 
Seridó norte-rio-grandense, com o intuito de investigar, nessas obras, aspectos referentes às 
influências recebidas e promovidas dentro do contexto literário local, seu caráter artístico, 
como eram esses trabalhos tratados no que diz respeito à produção e divulgação e qual sua 
contribuição dentro de um contexto social mais abrangente. A metodologia empregada 
consiste na visitação às bibliotecas públicas e particulares, visita às residências de amigos e 
parentes dos autores pré-selecionados para aquisição de dados bio-bibliográficos relevantes 
inéditos ou não. Devido à grande quantidade de textos inéditos catalogados, tornou-se 
necessária a criação de antologias que reunissem parcelas consideráveis da obra ainda não 
publicada de cada autor, dessa forma foram criadas as coleções Poetas Seridoenses da 
Década de 30 e Prosadores Seridoenses da Década de 30, as quais objetivam colocar os 
resultados da pesquisa à apreciação do grande público. Neste último ano, o projeto se 
propôs a percorrer criticamente a obra da cronista, compositora, dramaturga, musicista e 
poetisa Suetônia D’Alva Nunes Batista, que, a partir dos anos 30, produziu textos de 
singular importância para a nossa literatura. Os resultados desse trabalho encontram-se no 
terceiro volume da coleção dedicada a poesia seridoense dos anos 30.  

Palavras chave: Seridó, década de 30, poesia e prosa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A importância de proporcionar à criança, condições para o exercício de atividades lúdicas 
tem sido preconizada por diversas vertentes na Psicologia. Dentre elas, a perspectiva sócio-
histórica, que sinaliza que a atividade lúdica possibilita ao sujeito, a internalização de 
valores e significados sociais, a elaboração de emoções, sentimentos e regras, a formação 
da identidade e da autonomia. Igualmente, o ECA assegura, dentre outros direitos, o direito 
ao lazer. Dentro desse contexto, realizou-se uma pesquisa em Natal, com 253 sujeitos, em 
que foi investigada, dentre outros aspectos, a vivência do lúdico nessa população. Os dados 
aqui constantes refletem um recorte da pesquisa acima citada. Na entrevista procurou-se 
identificar se o sujeito brinca, local e tipo de brincadeira e companhias. Dos participantes, 
225 responderam que brincam. Os locais apontados foram: perto de casa: 113; outros: 45; 
na rua: 40; em casa: 39; sem resposta: 32; na escola: 31. Dentre os tipos de brincadeiras 
prevaleceu aquelas com bola (160 sujeitos), refletindo o fato de que 88% dessa população 
são do sexo masculino. Os amigos são os principais companheiros, seguindo-se os irmãos. 
Observamos, assim, que apesar das condições de vivência nas ruas, algum tempo do 
cotidiano dos sujeitos está destinado à atividade lúdica. A prevalência de atividades com 
bola é um fator a ser considerado, pois envolve questões culturais, de gênero e facilidade de 
acesso ao objeto, diferenciadas de outras atividades lúdicas.  

Palavras chave: lúdico, meninos(as) de rua, infância  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO NO BRASIL: SIGNIFICADO TEÓRICO E 
PRÁTICO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO  
ALUNO: MARCIA VIVIANNE GALVÃO (04861882486)  
ORIENTADOR: DINAH DOS SANTOS TINOCO (18819877449)  
 

  
 
Resumo:  
O mundo tem passado por amplas transformações que repercutem na organização e a 
gestão do trabalho. O objetivo deste trabalho é compreender a prática da Política Nacional 
de Qualificação, mediante a utilização dessa política pelos recepcionistas dos hotéis da Via 
Costeira, bem como pela importância que lhe é atribuída pelos profissionais de RH desses 
hotéis. Quanto a metodologia foi realizada uma pesquisa de campo, além da pesquisa 
bibliográfica e documental. Em relação a pesquisa de campo, no total pesquisou-se 10 
hotéis (Natal Mar Hotel, Ocean Palace, Pestana, Vila do Mar, Imirá, Parque da Costeira, 
Pirâmide, Marsol, Porto do Mar e Barreira Rocha), sendo aplicados 71 questionários aos 
recepcionistas, embora o retorno tenha sido de 45 e foram realizadas 7 entrevistas com os 
profissionais de RH dessas unidades hoteleiras. No que concerne aos questionários 
aplicados nas entidades que ministram cursos de qualificação profissional no âmbito 
turístico, teve-se a participação das seguintes instituições: SENAC, SEBRAE, FUNCERN, 
FCDL e FUNPEC. A pesquisa documental foi realizada junto a essas instituições com 
vistas a obter a relação dos cursos ministrados.Percebeu-se então que o conhecimento e a 
constante atualização são fatores chave para a inserção do profissional no mercado de 
trabalho, que exige dos trabalhadores um número maior de qualificações, competências e 
habilidades.  

Palavras chave: Política nacional de qualificação, trabalho, hotelaria  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0065  
TÍTULO: PERFIL DOS FUTUROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM RELAÇÃO AO 
TERMO QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS.  
ALUNO: CHIARA XAVIER PINHEIRO (65407865572)  
ORIENTADOR: HORACIO ACCIOLY JUNIOR (27040550768)  
  
 

 
Resumo:  
Este trabalho tem o objetivo de detectar o sentido de qualidade de vida junto aos alunos da 
área da saúde, utilizando-se da Teoria das Representações Sociais. Na saúde, observa-se o 
uso freqüente da expressão “qualidade de vida”, relacionando-a a diferentes atitudes e 
hábitos que os indivíduos devem tomar para alcançá-la. Utilizou-se o teste de associação, 
ou evocação livre de palavras, que se constitui numa investigação aberta estruturada na 
evocação de respostas dadas a partir de um estímulo indutor, e para cada sujeito da 
pesquisa, foi solicitada a evocação de três palavras que o representasse. Baseando-se na 
estratégia de acesso e análise do Núcleo Central de Vergès, apresentado por SÁ (1996). A 
amostra foi composta por 149 alunos, pertencentes aos 07 cursos da área da saúde da 
UFRN. A coleta de dados foi realizada de agosto a novembro de 2002. Utilizou-se, ainda, a 
questão aberta, “o que significa qualidade de vida para você?”, por escrito. O resultado foi 
analisado pelo software ALCESTE 4.5, que faz análise léxica por contexto de um conjunto 
de seguimentos de texto, demonstrando que os futuros profissionais da saúde, têm uma 
representação do termo analisado baseada em fatores que promovem a saúde em seu 
sentido lato. Os aspectos psicológicos e sociais, evidenciados pelo núcleo central e 
periférico das representações apontam fatores motivacionais que provocam o cognitivo, os 
quais sustentam e evidenciam uma predisposição mais humanista para a qualidade de vida  

Palavras chave: Qualidade de vida, representações sociais, saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0066  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 
NA FORMAÇÃO DA RENDA E DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO RIO GRANDE DO 
NORTE EM 2000  
ALUNO: ROSANGELA DOS SANTOS ALVES PEQUENO (53860594168)  
ORIENTADOR: ODAIR LOPES GARCIA (09239812849)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho examina as transferências intergovernamentais recebidas pelo Rio Grande do 
Norte com o objetivo de mostrar sua importância na formação da renda e das finanças 
públicas do estado. A metodologia aplicada aos dados, coletados no IBGE e na STN, 
envolveu o tratamento estatístico para obtenção de índices. As transferências analisadas 
foram: as constitucionais, cujos recursos arrecadados pela União por meio de impostos 
federais se encontram destinados aos níveis subnacionais; as transferências voluntárias, que 
decorrem da celebração de convênios e outros instrumentos similares; as transferências 
legais e sociais que compõem a renda pessoal, tendo como componente principal os 
pagamentos de aposentadorias e pensões realizadas pelo INSS. Os resultados obtidos 
mostraram que em 2000 o valor das transferências constitucionais (FPE, FPM e FUNDEF) 
foi de R$ 973 milhões, correspondendo a 10% do PIB (R$ 9 bilhões). As transferências 
voluntárias e legais, cujo valor foi R$ 372 milhões, corresponderam a 4% do PIB. Por fim, 
as transferências sociais corresponderam, em valor bruto a R$ 848 milhões o equivalente a 
9% do PIB. Pode-se concluir que as principais formas de transferências federais – 
constitucionais, voluntárias, legais e sociais – resultaram em um montante de R$ 2,1 
bilhões e que corresponderam a 24% do valor total do PIB, sendo muito importante na 
formação da renda.  

Palavras chave: Renda, Finanças Públicas, Rio Grande do Norte  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0067  
TÍTULO: PROBÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ADRIANA DA SILVA ROCHA (02776869460)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
 

  
 
Resumo:  
A política de formação de professores proposta para a década de 1990, encontra-se 
estruturada em vários planos governamentais e instrumentos legais de ação do Governo 
Federal. Dentre esses instrumentos destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB nº 9.394/96 e a Lei nº 9.424/96 que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Este 
estudo priorizou um levantamento sistematizado de informações colhidas nos documentos 
oficiais, na literatura pertinente e nas informações obtidas numa entrevista com a 
Coordenadora Geral do Programa de Qualificação Profissional para Educação Básica 
objeto de analise deste trabalho. O mesmo se propõe a apresentar algumas considerações 
acerca dos 7 artigos da LDB, traçar os objetivos da Lei do FUNDEF e analisar a atuação do 
PROBÁSICA enquanto política de formação de professores no Estado do Rio Grande do 
Norte. Os resultados obtidos neste trabalho permitem verificar que entre os anos de 1997 e 
2003 o crescimento do número de professores-alunos matriculados no Programa foi de 
1.370,76% e que nos anos de 1999 e 2003 o aumento foi de 144,05%. Devendo ser 
ressaltado a importância dos recursos do FUNDEF como elemento propiciador dessa 
ampliação.  

Palavras chave: PROBÁSICA, FUNDEF, Política de Formação de Professores  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0069  
TÍTULO: A SUSTENTABILIDADE DA ÁGUA NA IRRIGAÇÃO: ANÁLISE DA 
EFICIÊNCIA NO PROJETO BAIXO-AÇU  
ALUNO: GEMELLI MOURA DA TRINDADE (00973636424)  
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  
 

  
 
Resumo:  
Em virtude do crescimento populacional houve a necessidade cada vez maior de alimentos 
e a irrigação vem sendo a saída para o aumento desta produtividade, porém, tem sido 
considerada a vilã do desperdício de água e da contaminação dos recursos hídricos. O 
objetivo deste trabalho está centrado na análise da eficiência do uso da água nos lotes 
familiares, que produzem banana, do Projeto Piloto e da Primeira Etapa do Projeto de 
Irrigação Baixo-Açu, para o ano de 2002. Neste estudo será utilizado o modelo DEA com 
retornos variáveis de escala, onde os escores de eficiência variam no intervalo de 0 a 1. As 
variáveis independentes são: área irrigada colhida em hectares, quantidade de mudas, 
quantidade de NPK, Adubo, defensivos, herbicidas, despesas com energia, homens/dias de 
trabalho ao ano, e horas trabalhadas com trator; a variável dependente será a quantidade 
produzida de bananas. Pode-se destacar que 39,02% dos produtores foram ineficientes, 
destes, 24% utilizaram herbicidas além do necessário, e 37% utilizaram NPK em excesso. 
Os produtores que excederam no uso da água, gastaram R$ 12.655,73 somente com este 
insumo, eles poderiam ter economizado o valor de 1.139.015,7 m3 de água no ano 2002. A 
racionalização da irrigação, através de um manejo tecnicamente orientado, trará um outro 
benefício tão ou mais importante do que a economia de água, que é reduzir a contaminação 
dos recursos hídricos por produtos químicos, devido ao excesso de água em uma irrigação 
mal manejada.  

Palavras chave: Eficiência, Irrigação, Sustentabilidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0070  
TÍTULO: POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA DEMANDA DE ENTIDADES 
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ALUNO: MARIA DE LOURDES MARQUES (05266691441)  
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
 

  
 
Resumo:  
O presente projeto de pesquisa entitulado: “Política Pública de Educação da Demanda de 
Entidades na Formação de Mão-de-Obra”, realizado em Currais Novos – RN, destinou-se a 
mapear o papel, a importância e a contribuição das entidades de qualificação profissional 
existentes no município. O estudo veio contribuir de forma relevante para o conhecimento 
da demanda das entidades e o seu papel como meio de inclusão no mercado de trabalho a 
uma camada da população que não tem as oportunidades de qualificação formal que é de 
suma importância para assegurar um lugar no competitivo mercado de trabalho que atual. 
Sua importância reside, dentre outros aspectos, no fato de que a pesquisa procurou 
subsidiar a população curraisnovense e circunvizinhas com informações, análises, bem 
como o mapeamento dessas entidades, salientando a carência de estudos e pesquisas que 
impede o real conhecimento das diversas oportunidades de empregabilidade na localidade. 
O projeto justifica-se por sua contribuição a população a cerca do mercado de trabalho, 
além da contribuição ao setor público através do cadastro das entidades no banco de dados 
do DCSH, que será realizado com a continuação da pesquisa, e que terá um 
acompanhamento contínuo com informações sempre atualizadas. A metodologia 
privilegiou uma abordagem direta e indireta, por meio de investigação empírica, 
documental e bibliográfica, favorecendo a identificação e análise das entidades de 
qualificação profissional de Currais Novos.  

Palavras chave: José Pedro de Medeiros Júnior, Petterson José dos Santos Dantas, Marcos 
Alberto Dantas  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0074  
TÍTULO: AS ANTIGÜIDADES NAS CRÔNICAS COLONIAIS 
BRASILEIRAS:HISTORICIDADE COMO CONSCIÊNCIA HISTÓRICA.  
ALUNO: LENIN CAMPOS SOARES (01036617432)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  
 

  
 
Resumo:  
Temos por objetivo apresentar a produção derivada do projeto “As Antigüidades nas 
crônicas coloniais brasileiras: historicidade como consciência histórica”, orientado pela 
profª Drª Maria Emilia M. Porto, do DEH/UFRN, vinculado ao Grupo de estudos em Meta-
física e Tradição, do DFIL/UFRN. A produção se constitui através da análise de discursos 
apoiados em Foucault e Cardoso, o que nos faz voltar a questões pertinentes a formação da 
Modernidade, como o Renascimento, o Barroco e os Descobrimentos, e dos limites entre 
História Antiga e Moderna . Daí construímos um catálogo de referências a Antigüidade, 
mais artigos e comunicações orais apresentados em eventos, como a Cientec-CIC, a 
Semana de Humanidades/CCHLA e o Encontro Regional de História/ANPÙH-BA, em 
âmbito regional, e os simpósios da ANPUH, no nacional. Foram, do período de 07/2002 a 
07/2003, 6 comunicações, sendo que 3 resumos foram publicados – “Reflexos da Antigüi-
dade no Brasil Colonial: os jesuítas” e “A noção de polis em Simão de Vasconcelos” 
(2002) e “Diogo Lopes Santiago: quando Tucídides aparece?” (2003) – e 3 foram apenas 
apresentados – “Reflexos da Antigüidade no Brasil Colonial: Simão de Vasconcelos” 
(2002) e “O mythos em Simão de Vasconcelos” e “Pero de Magalhães Gandavo: seus trata-
dos e suas histórias” (2003). Também foram produzidos 2 artigos: “A noção de polis em 
Simão de Vasconcelos”, submetido ao Journal of Urban Studies of Latinamerica, “Simão 
de Vasconcelos e as Antiguidades”, publicado pela ANPUH.  

Palavras chave: Renascimento, Cronistas, Historicidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0075  
TÍTULO: A EDUCAÇÃO PELO RÁDIO: UM ESTUDO DE CASO  
ALUNO: KONIA RACHEQELLE OLIVEIRA DA SILVA (01179026403)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 

  
 
Resumo:  
A rádio difusão nasceu no Brasil com Roquette Pinto, sob uma orientação cultural e 
educacional. O estudo desta pesquisa é fundamental em virtude do rádio ser um meio de 
comunicação de grande importância para a educação no Brasil.O objetivo geral desta 
pesquisa é conhecer qual o papel do rádio para educação, e os objetivos específicos são; 
estudar a origem da educação pelo rádio e os principais educadores deste veículo.  

Palavras chave: Educação, rádio, comunicação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0076  
TÍTULO: MERCADO DE TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: ALGUMAS 
APRECIAÇÕES SOBRE O CURSO DE DIREITO DA UFRN.  
ALUNO: FRANCILENE SOARES DE MEDEIROS (00992929474)  
ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO (10344365549)  
 

  
 
Resumo:  
Com o advento da reestruturação no mundo do trabalho, novas exigências quanto à 
formação profissional dos trabalhadores passam a ser feitas pelo mercado. Diante disso, 
torna-se importante analisar a forma como as instituições formativas têm se adequado a tal 
realidade e como tem sido a inserção dos profissionais formados no mercado de trabalho. 
Neste sentido, é objetivo deste trabalho avaliar a percepção dos egressos do Curso de 
Direito da UFRN quanto às exigências postas em termos de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, assim como identificar as dificuldades e os fatores decisivos na formação 
acadêmica para sua inserção no mercado. A população consiste em 21 alunos egressos do 
semestre de 2000.1. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário, aplicado 
via e-mail e correios. Os resultados da pesquisa referem-se à percepção de 11 respondentes, 
equivalente a 52,38% da população. Constatamos, assim, que desemprego, dificuldade em 
se inserir no mercado e instabilidade nas relações de trabalho são aspectos presentes na 
realidade dos egressos. Contudo, as maiores implicações detectadas dizem respeito à 
questão da formação profissional e sua relação com o mercado. O mercado exige um novo 
perfil de profissional, flexível e, segundo os entrevistados, a instituição formadora ainda 
não se adequou a essa nova realidade. Estamos, pois, diante de uma realidade, a qual 
demanda das instituições, dos professores e dos alunos uma rediscussão da questão 
formativa.  

Palavras chave: Mercado de Trabalho, Formação Acadêmica, Curso de Direito  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0080  
TÍTULO: ENTIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO SOBRE 
NOVAS INSTITUCIONALIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA CIDADE 
DO NATAL-RN  
ALUNO: VIVIANE SANTOS DE LIMA (01017776474)  
ORIENTADOR: JOMÁRIA MATA DE LIMA ALLOUFA (03203069415)  
CO-AUTOR: RAIANA QUIRINO DANTAS (04631998474)  
 

  
 
Resumo:  
O sistema produtivo no capitalismo tem passado por mutações que vem alterando a 
organização do trabalho e a inserção dos trabalhadores no mercado. A principal mudança 
na produção foi o surgimento e expansão de novas tecnologias, o que acarretou a exigência 
de um novo perfil para os trabalhadores. Neste contexto começam a valorizar-se a formação 
e a qualificação profissional, e surgem então um maior número de entidades voltadas para 
este fim, pois os trabalhadores e os desempregados buscam como alternativa a capacitação 
profissional para (re) ingressar no mercado. Nesta perspectiva o objetivo é conhecer e 
analisar a capacidade instalada de instituições de educação profissional no município de 
Natal/RN, contribuindo assim para reflexões a respeito da formação profissional. A 
metodologia consistiu em revisão bibliográfica acerca do tema, e pesquisa de campo, com a 
aplicação de questionários junto as entidades. A pesquisa revelou que existem instituições 
que oferecem cursos profissionalizantes em Natal/RN, e que está havendo um desencontro 
entre as propostas destas e as expectativas das empresas com relação a formação dos 
trabalhadores, uma vez que os cursos preparatórios facilitam o acesso ao mercado informal, 
porém não instrumentalizam para inserção no mercado formal.  

Palavras chave: Educação Profissional, Entidades de Educação Profissional, Qualificação 
Profissional  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
 

  
 
Resumo:  
O presente resumo, “Inovações Tecnológicas: experiências no município de Currais 
Novos/RN” explorou as transformações que vêm se processando nas organizações 
contemporâneas e suas interfaces com a gestão de pessoas e a qualificação profissional. 
Procurou-se identificar como essas transformações estão ocorrendo e a sua relação direta 
com a gestão empresarial do município de Currais Novos, principalmente identificar o nível 
de inovações tecnológicas, tanto as de base técnica quanto as de base organizacional, dos 
empresários dos ramos de comércio, serviços e indústria. Procurou-se identificar também o 
nível de mudanças tecnológicas presentes nas empresas, bem como suas origens. Foram 
escolhidas 54 empresas, das mais representativas da cidade na geração de emprego e no 
volume de vendas. Todas as empresas foram indicadas pelo SEBRAE e pela CDL. 
Utilizou-se uma metodologia qualitativa, através de formulário, os quais foram gravados e 
posteriormente transcritos, num total de 31 transcrições. Depois de transcritos, os dados 
foram organizados e ordenados para uma melhor avaliação. Todas as empresas do 
município possuem computador, utilizando-o como meio de inovação tecnológica, mas não 
o usam num processo de informatização, e sim de automação. Apenas a metade possuem 
Internet, mas não a usam como mecanismo mercadológico. Em suma, foi percebido que o 
computador traz facilidade, agilidade e rapidez, maior controle e precisão nas transações, 
aumento da qualidade dos produtos e serviços.  

Palavras chave: Danilo Cortez Gomes, José Pedro de Medeiros Júnior, Washington José 
de Souza  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0083  
TÍTULO: SAÚDE PÚBLICA E ATORES SOCIAIS: EM BUSCA DE UMA 
CONSCIÊNCIA SANITÁRIA  
ALUNO: DARLIANE DANTAS DE OLIVEIRA (03502318425)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
 

  
 
Resumo:  
Parte-se da consideração de que existe uma enorme contradição entre as conquistas 
estabelecidas no plano legal pelo SUS e a atual realidade de crise vivenciada no setor. 
Considerando que a Psicologia Social pode contribuir para a reflexão crítica sobre as visões 
diferenciadas que os diferentes atores sociais possuem acerca da realidade que os cerca. 
Dessa forma, este trabalho analisa e compara os resultados de duas pesquisas acerca da 
avaliação que atores sociais de saúde, usuários e profissionais, da rede básica dos quatro 
distritos sanitários de Natal fazem acerca do atual sistema de atendimento. Foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com 35 profissionais e 41 usuários. Os dados foram 
analisados através de leitura exaustiva a fim de definir os núcleos de significação e 
argumentos gerados, para posteriormente elaborar categorias e ingressá-las no programa 
estatístico SPSS para o processamento de estatísticas descritivas. Observou-se que ambos 
os atores sociais consideram o serviço público precário, atribuindo essa situação às 
questões macro-estruturais. Atribui-se a responsabilidade pela mudança unicamente ao 
Estado. Apenas uma pequena parte percebe que tem algum papel na alteração dessa 
situação. Enfim, ambos não se vêem como agentes de mudança do atual quadro da saúde 
pública, delegando esse papel principalmente ao Estado, e negligenciando a importante 
dimensão educativa e de transformação que pode ter o espaço de atendimento.  

Palavras chave: saúde pública, avaliação de serviços, processos de significação em saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0085  
TÍTULO: “TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DO GESTOR: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS/RN”  
ALUNO: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
 

  
 
Resumo:  
O presente resumo “Transformação organizacional e qualificação profissional do gestor: 
um estudo exploratório no município de Currais Novos/RN”, diante das várias mudanças 
ocorridas nos cenários econômico, cultural, social e político, procura identificar e entender 
como essas mudanças interferem nas relações do trabalho, principalmente em relação às 
suas relações com a gestão local. É exigido um novo perfil profissional dos trabalhadores, e 
novos aspectos passam a ser valorizados como inovação, polivalência e 
multifuncionalidade. Foram escolhidas 54 empresas, das mais representativas da cidade na 
geração de emprego e no volume de vendas, do ramo de comércio, indústria e serviços. 
Todas as empresas foram indicadas pelo SEBRAE e pela CDL. Utilizou-se uma 
metodologia qualitativa, através de formulário, os quais foram gravados e posteriormente 
transcritos, num total de 31 transcrições. Depois de transcritos, os dados foram organizados 
e ordenados para uma melhor avaliação. Verificou-se a grande procura dos empresários 
locais em participarem de cursos de capacitação técnica, profissional e de reciclagem. Em 
relação aos funcionários, há também um bom nível de qualificação, devido principalmente 
o incentivo dado pelos gestores para essa qualificação. Vale salientar a importância de 
órgãos como o SEBRAE, SENAC e SINE na qualificação desses funcionários e gestores, 
bem como a presença na cidade de uma Universidade Federal, que trabalha na qualificação 
formal das pessoas.  

Palavras chave: Qualificação profissional, transformação organizacional, inovação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A ansiedade é um sinal de alerta que impulsiona o indivíduo a uma resposta adaptativa 
frente a situações novas. Os estudantes de Psicologia da UFRN se deparam, durante o 
curso, com situações novas, tendo que responder a várias exigências do mesmo ao entrarem 
na Universidade (turma do 1º ano), ao terem que decidir que estágio curricular desejam 
fazer (4º ano), e ao realizarem os estágios curriculares juntamente com demandas 
acadêmicas (5º ano). Assim, objetivou-se verificar os escores de traço e estado de ansiedade 
dos estudantes do curso de Psicologia nesses três momentos. A amostra constitui-se pelas 
turmas do 1º, 4º e 5º ano de Psicologia da UFRN, com 39, 19 e 24 alunos, respectivamente, 
e com idades médias de 19,3±3,1, 23,9±3,3 e 25,8±4,5 anos, respectivamente. Utilizou-se 
uma ficha de identificação e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Resultados 
mostraram que os valores médios dos escores de traço de ansiedade para os estudantes do 
1º, 4º e 5º ano foram de 51,49±10,03, 46,05±10,72 e 46,33±11,07, respectivamente. Os 
escores de estado de ansiedade foram de 53,26±10,13, 52,16±10,88 e 47,67±9,10, 
respectivamente. Tais resultados mostram que os estudantes estão em situação de estresse e 
ansiedade, destacando-se o 1º ano como a turma mais ansiosa dos três momentos 
estudados. Cabe uma reflexão sobre a formação acadêmica em Psicologia, visto que a 
ansiedade traz prejuízos para os processos de aprendizagem e de aquisição de habilidades.  
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Resumo:  
O ciclo sono-vigília é um ritmo biológico sincronizado por fatores ambientais. Objetivou-se 
examinar o CSV dos alunos de Psicologia da UFRN que estão no 1º ano com 
sincronizadores ambientais que não os horários acadêmicos; no 4º ano, com várias 
demandas e horários a cumprir; e no 5º ano que possui demandas acadêmicas e exigências 
dos estágios profissionais. Utilizou-se: ficha de identificação, Diário de Sono, 
Questionários de Hábitos de Sono, Identificação de Cronotipo e Qualidade de Sono. 
Resultados mostraram que o 1º ano possui médias de início e fim de sono na semana de 
23:43±00:59 e 07:46±00:40, respectivamente, com duração média de 08:02±00:59; no fim 
de semana, esses horários são 24:32±01:40 e 08:35±01:15, respectivamente, e duração do 
sono, 08:03±01:11. O 4º ano apresenta médias de início e fim de sono na semana de 
23:42±01:34 e 07:09±01:25, respectivamente; no fim de semana, as médias são 
01:05±02:05 e 08:15±02:47, respectivamente. As durações de sono são 07:27±01:32 na 
semana e 08:06±00:38 no fim de semana. O 5º ano apresenta médias de início e fim de 
sono na semana de 23:51±00:40 e 07:08±01:00, respectivamente, com duração de 
07:03±01:13; no fim de semana, esses horários são 24:54±01:37 e 08:38±01:22, 
respectivamente, e a duração é 07:38±01:12. Assim, os alunos possuem horários flexíveis 
de dormir e acordar, devido aos horários tardios de início de aulas. A boa duração de sono 
sugere que estes horários são fisiológicos, trazendo benefícios à saúde dos alunos.  

Palavras chave: Ciclo Sono-vigília, Estudantes universitários, Psicologia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O descaso governamental no tocante à implementação de políticas assistenciais é quase 
unanimemente apontado como o principal responsável pelo estado caótico em que se 
encontram os serviços de saúde pública. A despeito disso, muito dessa responsabilidade 
também tem sido atribuída à hegemonia do modelo biomédico na formação e atuação dos 
profissionais de saúde, uma vez que prioriza a cura em detrimento da prevenção. Nesse 
sentido, é objetivo deste trabalho avaliar a perspectiva dos profissionais quanto à 
contribuição de suas respectivas formações para o desenvolvimento de uma prática 
satisfatória. Foram entrevistados 35 profissionais da saúde pública distribuídos nos distritos 
Norte, Sul, Leste e Oeste. Constatou-se que a formação foi avaliada como boa e boa com 
ressalvas por mais de 50% dos entrevistados, contudo 44% apontou para deficiências. 
Observa-se que, embora os depoimentos referentes a preocupação por uma boa prática 
sejam significativos, tanto na época da graduação como atualmente (32 e 28% 
respectivamente), 34% dos profissionais destacou indefinição ou interesse por outra área e 
apenas 22% declarou como objetivo trabalhar na saúde pública, na época da graduação. Na 
atualidade, 44% deles ressaltou estar desmotivado com o trabalho ou desejando ver mais 
resolutividade. Evidencia-se, portanto, que muitos profissionais da saúde pública se 
consideram capacitados para atuar com competência, mas mostram-se desmotivados devido 
às limitações que se impõem à sua atuação.  

Palavras chave: Saúde Pública, Avaliação da formação, Profissionais da saúde.  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Nos últimos anos, o governo brasileiro vem implementando uma série de reformas para a 
educação que objetivam combater os problemas dos diversos níveis de ensino do país. 
Dentre as reformas, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem sido enfatizada, 
correspondendo, a uma das metas a serem alcançadas. Nesse contexto, que se impõe aos 
educadores a tarefa de definir estratégias educativas, emerge a necessidade do trabalho 
pautado na realidade dos educandos. Nesse sentido, o trabalho analisa a relevância do 
enfoque político ao longo do processo de alfabetização, as contribuições da Pedagogia de 
Projeto e o valor da metodologia aula-passeio para a alfabetização na EJA. 
Metodologicamente, o estudo contemplou análise bibliográfica dos teórico-críticos da 
política educacional de Jovens e Adultos das últimas décadas e a aplicação prática da 
pedagogia de projetos, assim como da metodologia aula-passeio numa turma de EJA no 
bairro da Cidade da Esperança, em Natal. O estudo constatou que com um trabalho pautado 
na política, na interdisciplinaridade e na aula-passeio torna-se possível um acentuado 
desenvolvimento cognitivo dos alunos jovens e adultos. Constatou-se ainda que com essas 
práticas torna-se possível o rompimento com o modelo de instrução tradicional, calcado na 
arrogância e autoritarismo pedagógico, implicando, desse modo, numa proposta de ensino 
desencadeadora de procedimentos e atitudes, implicando, portanto, em alternativas de 
significativa competência pedagógica.  

Palavras chave: EJA, política,  
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Resumo:  
De ocupação recente, por expedições de pesquisa e manutenção, o Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo é administrado pela Marinha do Brasil (SECIRM), enquanto que o Atol 
das Rocas é de responsabilidade do IBAMA/RN (ReBio Rocas). Este trabalho teve por 
objetivo estudar como as características de cada uma daquelas organizações influem na 
maneira como as pessoas se comprometem com as diferentes tarefas que precisam realizar, 
nos conflitos que ocorrem entre os indivíduos e no tipo de relação que eles estabelecem 
com o ambiente natural e construído. Em função de um referencial teórico da Psicologia 
Ambiental, que enfoca as interações da pessoa com o ambiente sócio-físico, analisamos 
entrevistas e o conteúdo de diários escritos pelos pesquisadores durante a temporada no 
local. Constatamos que os objetivos pretendidos para cada local, respectivamente, de 
conservação e preservação, influenciam nas expectativas individuais, no tipo de regras 
estabelecidas e nas formas de cobrança efetivadas. No Arquipélago, observa-se uma 
preocupação com regras de segurança e maior comprometimento com as pesquisas, 
enquanto em Rocas verifica-se um maior apego ao lugar e expectativas relacionadas à 
iniciativa e participação dos membros de cada equipe.  

Palavras chave: psicologia ambiental, grupos isolados, fatores organizacionais  
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Resumo:  
A Psicologia Ambiental vem se apresentando como área emergente da Psicologia. Está 
aumentando, ao longo dos anos, a quantidade de psicólogos que se dedica à produção de 
conhecimento neste campo, ainda pouco estabelecido no Brasil. Em vista disso, 
pretendemos verificar como a Psicologia Ambiental tem interferido na formação acadêmica 
de psicólogos do RN, uma vez que a disciplina optativa "Introdução à Psicologia 
Ambiental" vem sendo oferecida na UFRN desde 1983.2. Ex-alunos, participantes do 
estudo, responderam a um questionário com perguntas objetivas e abertas, em formato 
impresso ou eletrônico (via e-mail), que tinha como objetivo evocar memórias e impressões 
acerca da disciplina e suas relações com a vida profissional e pessoal dos respondentes. 
Após procedermos à categorização das respostas, pudemos verificar que eles relatam ter 
nutrido boas expectativas com relação à disciplina, destacando a sua novidade; relatam a 
importância que tiveram os exercícios práticos e a postura adotada pelo professor. Os 
conteúdos lembrados pelos respondentes revelam as mudanças pelas quais passou a 
Psicologia Ambiental no período estudado. Os participantes valorizam o que aprenderam na 
disciplina, seja para instrumentalização de sua prática profissional ou pelo efeito sobre seus 
valores éticos, mas, apesar disso, os dados obtidos não indicam nenhum tipo de vínculo 
profissional diretamente dedicado aos temas da Psicologia Ambiental.  

Palavras chave: psicologia, psicologia ambiental, formação profissional  
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Resumo:  
Um significativo aumento percentual de idosos na população geral vem ocorrendo nas 
últimas décadas. Apesar disso, a maioria dos estudos que tratam de alterações associadas ao 
envelhecimento focaliza aspectos biológicos e dão pouca ou nenhuma importância a 
aspectos psicossociais. Compreendendo que a qualidade de vida é importante para essa 
população e considerando a importância do apoio psicossocial na obtenção dessa qualidade, 
essa pesquisa buscou analisar a adaptação dos indivíduos à terceira idade tentando 
relacionar essa adaptação ao apoio psicossocial oferecido por Grupo de Terceira Idade e 
pela Instituição Social Juvino Barreto (RN). Trata-se de um estudo exploratório em 
andamento, nos quais a amostra parcial constituiu-se de 8 idosos (um homem e três 
mulheres em cada grupo). Os protocolos utilizados foram: Questionário semi-dirigido; 
Teste Apercepção para Idosos; Teste de orientação Mini-Mental. Foi utilizado o Programa 
Alceste para o tratamento analítico léxico dos dados. Os resultados parciais revelaram boa 
adaptação dos idosos ao processo de envelhecimento. No Grupo de Terceira Idade, o Apoio 
Psicossocial foi relacionado à satisfação das necessidades pessoais dos idosos como 
atividades recreativas e relacionamentos interpessoais, havendo um excelente nível de 
satisfação com a instituição. Na Instituição Social, o Apoio é relacionado ao que a mesma 
oferece e ao que os idosos sentem falta nesta, resultando num nível de satisfação aquém das 
necessidades deles.  
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Resumo:  
A população de idosos compõe hoje o segmento populacional que mais cresce em termos 
proporcionais. Esse aumento originou um problema novo na área de saúde, que é o de 
qualidade de vida do indivíduo de idade avançada, transformando-se em um desafio para a 
Psicologia da Saúde. Considerando os idosos que vivem na Instituição Social do Juvino 
Barreto e os que participam de Grupos de Terceira Idade no SESC (Natal/RN), o presente 
trabalho objetiva verificar qual a concepção de saúde e doença nesses dois grupos. Trata-se 
de um estudo exploratório em andamento, nos quais a amostra parcial constituiu-se de 8 
idosos (um homem e três mulheres em cada grupo). Os protocolos utilizados foram: um 
questionário semidirigido; o Teste de Apercepção para Idosos e o Teste de orientação Mini-
Mental. Foi utilizado o Programa Alceste para o tratamento analítico léxico dos dados. Os 
resultados parciais revelaram que o conceito de doença apareceu como algo negativo, sendo 
gerador de medo devido a dois fatores preponderantes: ou pelo fato do idoso já se encontrar 
doente ou pelo medo de desenvolver alguma doença, sendo isto verificado em ambas as 
instituições, tanto nos homens quanto nas mulheres. O conceito de saúde surgiu como algo 
positivo e importante, prevalecendo este principalmente dentre os homens, não estando 
relacionado ao estado de saúde deles. Enquanto dentre as mulheres este conceito está ligado 
ao estado atual de saúde, sendo positivo independentemente do fato delas estarem doentes 
ou não.  
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Resumo:  
Investigamos a representação mental de mundo de alunos dos cursos de Geografia, 
Ciências da Computação, Psicologia e Comunicação Social da UFRN, analisando suas 
preferências por países. Participaram 30 alunos (17 homens, 13 mulheres), que 
voluntariamente listaram países, registrando suas preferências por eles, seguindo uma 
escala de -3 a +3 (sem o zero), além de responderem a um questionário de contextualização 
da tarefa. Dos 193 países existentes, apenas 46 foram citados pelos estudantes, com base no 
critério de países mencionados por, no mínimo, 4 participantes, o que significa que poucos 
países foram lembrados. Em termos proporcionais, as regiões mais citadas foram a América 
do Norte (100%) e América do Sul (83,3%). Dentre aqueles 46 países, 32 tiveram médias 
ambivalentes (respostas individuais variando entre pontuação negativa e positiva), 03 
tiveram médias negativas e 11 médias positivas. Os 03 com médias negativas estão 
localizados na América do Sul e na Ásia, demonstrando como conflitos políticos internos e 
externos influenciam negativamente na preferência. Dos 11 com médias positivas, 06 estão 
localizados na Europa, evidência de que ainda prevalece entre os participantes uma visão 
eurocêntrica do mundo. O conjunto desses resultados confirma estudos anteriores de nosso 
grupo de pesquisa e reafirmam o fato de que a apreensão mental do mundo ocorre de forma 
indireta e sob clara influência de processos ideológicos.  
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Resumo:  
A história de vida é “o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, 
tentando reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que 
adquiriu”.(QUEIROZ,1988).Apoiando-nos nessa idéia, realizamos um estudo analítico que 
aborda letramento, identidade e etnografia a partir de histórias de vida. Objetivamos 
explorar a atividade de escrita como processo e prática social. O corpus analisado é 
constituído de narrativas sobre as vidas pessoais e profissionais das alunas do Pró-Básica da 
UFRN, Campus de Santa Cruz, do Curso de Letras. As histórias das alunas estão voltadas 
para o relato de como aprenderam a língua materna, ou seja, como aprenderam a 
ler/escrever, como começaram a praticar a leitura/escritura, como se deu o aprendizado de 
língua em casa e na escola, como elas são hoje, já que agora elas é que exercem o papel do 
professor e quais as representações que elas têm sobre isso. Observamos, nas nossas 
análises, que o(a) professor(a) que desde cedo teve contato com livros, jornais, enfim com 
qualquer tipo de leitura/escrita ou quem foi bastante influenciado no âmbito familiar para 
ler e escrever, julga-se gratificado. Concluímos que, a cada dia, cresce a necessidade de o 
professor de línguas refletir sobre suas experiências anteriores, principalmente as que 
envolvem letramento, para que possa atingir uma adequada compreensão de seu presente 
trabalho e de suas ações, como, por exemplo, as de como proceder na sua prática 
pedagógica.  

Palavras chave: Letramento, identidade, etnografia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ORIENTADOR: FABIANO TONI (08763319837)  
  
 

 
Resumo:  
Atualmente, assistimos a uma nova forma de gestão das políticas públicas pautada na 
participação social, ou seja, no comprometimento dos cidadãos em relação à tomada de 
decisões políticas nas esferas institucionais de poder. Essa modificação está diretamente 
relacionada com o processo de descentralização político-administrativa, evidenciado no 
país, e concretizado na idéia de parceria entre governo e sociedade. Nesse contexto político, 
os Conselhos Gestores se apresentam como modelo institucional de promoção da cidadania. 
Por tratar-se de um modelo de gestão recente, a participação social enfrenta diversas 
limitações. Este trabalho tem como objetivo identificar as causas das limitações da 
participação social no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural em São Paulo do 
Potengi. Através de entrevistas, pesquisas bibliográficas e análise documental identificamos 
que a cultura política centralizadora predominante no município, a crise de mobilização 
social e de adaptação ao processo de descentralização são responsáveis pelas limitações da 
participação social no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural local.  

Palavras chave: Participação, Pronaf, descentralização político-sdministrativa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
 CO-AUTOR: ROSIAN GÊNESIS DOS RAMOS BEZERRA (04354368480)  
 

  
 
Resumo:  
Valores humanos são metas desejáveis que funcionam como princípios-guias na vida de 
uma pessoa ou entidade social. São construídos na inserção do indivíduo no contexto sócio-
histórico, tornando previsível que pessoas de contextos sociais diferentes apresentem 
variações nas suas prioridades axiológicas. Indagamos, então: em que valores os 
trabalhadores de baixa renda e instrução diferem? Que significados atribuem aos valores? 
Para tanto, entrevistaram-se seis trabalhadores de baixa instrução de 3 categorias 
profissionais distintas (2 costureiras, 2 empregados da construção civil e 2 profissionais de 
limpeza e asseio). As entrevistas consistiam de perguntas abertas relacionadas aos 
princípios centrais para o indivíduo (“O que é uma pessoa boa?”, “Qual a importância de 
ser bom para você?”). Foram gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo. 
Identificaram-se os valores presentes nas falas dos participantes diferenciando aqueles 
centrais dos periféricos. Em seguida, as respostas foram representadas através de mapas 
cognitivos. Nos resultados, observa-se uma ênfase em valores nos quais predominam os 
interesses coletivistas. Entre os significados atribuídos a valores específicos explorados na 
pesquisa, “Ter um trabalho” tornou-se central na significação do Prazer, bem como a 
significação de Ser Feliz que para os participantes tem uma conotação espiritualista. Os 
resultados sugerem a necessidade de desenvolvimento de medidas apropriadas a pessoas de 
baixa instrução.  

Palavras chave: valores, baixa - instrução, mapas cognitivos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
 

  
 
Resumo:  
O presente resumo resulta de um estudo em desenvolvimento sobre o conceito de 
“coletivo” nas escolas públicas. Trata-se da seqüência de resultados da pesquisa intitulada 
“O processo de decisão no cotidiano escolar: as imagens e os sentidos da autonomia, 
solidariedade e participação”, inserido na linha de pesquisa“ Formação e Profissionalização 
Docente” na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta pesquisa, por meio da 
analise compreensiva dos discursos (KAUFMANN, 1996) de professores da rede pública 
estadual de Natal, percebemos como uma necessidade determo-nos no tema “ trabalho 
coletivo”. Pois, apesar da proposta de um “trabalho coletivo” está associada a questões 
implicadas na prática da gestão democrática participativa (BASTOS,2000;HORA,1994) 
observamos alguns entraves referentes as relações políticas entre professores, alunos, pais, 
direção e funcionários diante de um objetivo comum. Assim, esta temática, conduz-nos aos 
sentidos desenvolvidos pelos sujeitos da comunidade escolar envolvidos nos processos 
decisórios(DURO,1998).  

Palavras chave: Educação, Gestão, Coletivo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O projeto se caracteriza como sendo um estudo sobre a realização da reinserção social dos 
dependentes químicos no Município do Natal. Essa reinserção é entendida, aqui, como a 
continuação do tratamento de desintoxicação e reestruturação psíquica do usuário. É sabido 
que sem esse trabalho de reestruturação familiar e social a tendência de o usuário da droga 
ter uma recaída é muito grande. Por ser esse um processo complicado, pois o uso da droga 
desestrutura a todos, é que se faz necessário analisar como esse processo vem ocorrendo. 
Pretende-se, portanto, identificar o papel dos profissionais da área, a família do dependente, 
da sociedade em geral, assim como a importância do assistente social nesse contexto; o seu 
campo de trabalho; a sua função como intermediador de toda uma sociedade e do 
toxicodependente. O projeto está no 3º trimestre, na fase de aplicação do pré-teste e 
questionário definitivo. No 4º trimestre está previsto a analise qualiquantitativa dos dados 
obtidos através da aplicação dos questionários, onde se terá o material necessário para que 
possa ser feita uma análise mais precisa a respeito do assunto em estudo. Pretende-se que a 
elaboração do Relatório Final possa auxiliar em trabalhos futuros que englobem esta 
temática.  

Palavras chave: Toxicodependentes, droga, família  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CO-AUTOR: LETICIA FERREIRA DE OLIVEIRA (46576533420)  
 

  
 
Resumo:  
A questão da humanização é um fenômeno que tem tido grande visibilidade como uma das 
atividades de melhorias na qualidade do atendimento na área da saúde. A pesquisa “Ouvir e 
falar: Um passo para a humanização” é um estudo preliminar sobre a humanização no 
Hospital Central Cel Pedro Germano. Esta instituição foi escolhida para a realização da 
pesquisa, que faz parte da rede hospitalar credenciada ao SUS. Tem como missão atender 
prioritariamente aos policiais militares do Estado do Rio Grande do Norte, no que se refere 
à assistência médica hospitalar e ambulatorial. Os objetivos da pesquisa procuraram 
ressignificar junto aos profissionais, usuários e familiares um novo conceito de assistência à 
saúde que valorize a vida humana e a cidadania e conhecer o imaginário dos atores 
institucionais sobre assistência hospitalar humanizada. Inicialmente realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica e posteriormente entrevistas com o quadro funcional do hospital e 
usuários. Quanto aos resultados da pesquisa, que se encontram em fase de classificação e 
análise, as primeiras impressões sinalizam que há uma grande necessidade de 
implementação de trabalho humanizado no hospital, em busca de prestar uma melhor 
qualidade e eficácia da atenção dispensada aos usuários do hospital.  

Palavras chave: Humanização, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O Alcoolismo pode ser definido como um comportamento crônico e patológico 
caracterizado por uma preocupação indevida com álcool em detrimento da própria saúde e 
funcionamento global. Alcoólatras são bebedores excessivos em que a dependência 
alcoólica chega a ponto de provocar perturbações mentais que afeta a saúde física e mental 
nas relações individuais e no seu comportamento sócio-econômico, fazendo com que as 
pessoas que o cercam sintam cada vez mais as conseqüências da dependência alcoólica 
tornando-se até um co-dependente. Muitas vezes os mais próximos do doente alcoólico 
vivem angustiados, ou sofrem de depressões, estão desesperados, sentem-se desvalorizados 
e abandonados.Este estudo objetiva verificar os danos causados pelo alcoolismo à família e 
as conseqüências psicossociais que o álcool pode provocar a vida do indivíduo.O mesmo 
está sendo concebido e executado como parte integrante de um projeto de pesquisa mais 
amplo e será analisado através de questionários aplicados em instituições que prestam 
serviços ao alcoolistas e a sua família.Posteriormente será feita uma análise da relação dos 
fatores sócio econômico e psíquico decorrentes do uso do álcool e na última fase uma 
análise qualitativa das respostas discursivas.  

Palavras chave: Drogas, alcoolismo, família  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este projeto apresenta um estudo a respeito do alcoolismo juvenil, nas escolas privadas, 
católicas de Natal. Pretende-se explorar a incidência do consumo de álcool entre os jovens 
deste meio social, com a incumbência de desmistificar a idéia de que o alcoolismo é uma 
realidade vivenciada apenas por pessoas da chamada periferia. Em se tratando de escolas 
católicas privadas, busca-se neste trabalho a investigação a respeito de como o seu 
funcionamento, conhecido como rigoroso e, por isso, protagonista de uma educação de boa 
qualidade, tem influenciado no combate ou não do consumo de álcool por parte do público 
juvenil. Tais estabelecimentos tradicionais na cidade de Natal são escolhidos para educação 
de crianças e jovens filhos de ex-alunos, filhos de pais que buscam uma educação 
diferenciada, enfim a consideração de que o ensino privado mostra-se devidamente 
qualificado para a formação de cidadãos capacitados para um futuro promissor, tanto em 
referência ao aspecto econômico-social, quanto ao aspecto da boa formação moral da 
pessoa humana. Durante o estudo exploratório, pretende-se realizar a aplicação do 
questionário para entrevistas junto ao público alvo escolhido para a construção deste 
trabalho, ou seja, os jovens estudantes de escolas particulares religiosas de Natal. A partir 
dos resultados obtidos, pretende-se mapear a atual situação do consumo de álcool nas 
localidades visitadas.  

Palavras chave: Estudantes, alcoolismo juvenil, Natal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Os estudos relacionados à Mídia e Política mostram-se cada vez mais freqüentes. 
Desenvolveu-se, por esse motivo, o projeto intitulado “Mídia Impressa e as Eleições 
Presidenciais em 2002”. Essa é parte de uma pesquisa maior que está sendo realizada 
nacionalmente, tendo como objetivo analisar a cobertura da mídia impressa local na 
campanha para presidente da República em 2002. A proposta faz-se a partir da análise das 
matérias veiculadas pelo jornal Diário de Natal, partindo do referencial teórico-
metodológico que é relativamente novo no Brasil. O conceito de enquadramento (framing) 
está presente em diversas discussões sobre problemas sociais e políticos, sendo estes 
importantes por ter efeitos no modo como a audiência interpreta estes problemas. Por esse 
motivo a pretensão é uma análise descritiva do material coletado, verificando os 
enquadramentos (framing), Agenda-Setting (a valência e a visibilidade dos candidatos à 
presidência) utilizados pelos jornalistas locais e não-locais .  

Apoio Financeiro: CNPq/ PIBIC e PPPg  

Palavras chave: Mídia Impressa, Eleições,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A ocupação humana do Arquipélago de São Pedro e São Paulo e do Atol das Rocas, 
considerados pouco seguros e de difícil adaptação, ocorre em sistema de rodízio, por 
expedições de 4 pessoas. Uma melhor estada e o cumprimento eficaz das metas estão 
relacionados à convivência harmoniosa entre os viajantes, sendo a formação das equipes 
um fator que contribui para isso. Para investigar a formação, ou não, de grupos, analisamos 
o conteúdo registrado pelos viajantes em diários de uso pessoal, relativo às experiências da 
temporada. No material analisado observamos que em muitas situações estes não se 
formam, o que caracteriza as expedições nas quais ocorrem mais problemas, uma vez que 
considera-se como grupo a reunião de pessoas que acreditam ter algo importante em 
comum, que aceitam valores e normas reguladores de sua conduta e que 
estabelecem/mantém relações interdependentes. Nos casos em que houve a formação 
efetiva de grupos, isso contribui para o cumprimento dos trabalhos, para solucionar 
conflitos interpessoais, facilitar o diálogo, promover lideranças e maturidade em lidar com 
frustrações. Tais aspectos favorecem a consolidação dos grupos, que, ao mesmo tempo, só 
se formam quando tais fatores se fazem presentes. Logo, é desejável que as instituições 
invistam na constituição adequada das equipes para formar grupos condizentes com as 
expectativas/necessidades dos expedicionários.  

Palavras chave: Psicologia Ambiental, ambientes especiais, pequenos grupos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Esse trabalho é fruto das atividades do projeto de monitoria associado à disciplina Projeto 
de Arquitetura 03 do CAU-UFRN, cujo objetivo é sistematizar as informações de APOs 
(avaliações pós-ocupação) realizadas em 16 instituições para educação infantil situadas em 
Natal-RN. A coleta de dados ocorreu a partir de um roteiro básico com ênfase nos aspectos 
ligados à projetação, e foi efetivada por alunos que cursaram a disciplina nos últimos 6 
semestres. As pré-escolas foram analisadas em termos de seus espaços (área do lote, de 
construção, de cobertura vegetal, densidade física), materiais e elementos construtivos 
(estrutura, revestimentos de pisos e paredes, patologias evidentes), instalações contra-
incêndio, acessibilidade, condições de conforto e mobília existente nas salas de aula. 
Notou-se que, em geral, tais escolas dispõem de grande área livre, mas poucos setores 
permeáveis e quase nenhuma cobertura vegetal. Seus maiores problemas relacionam-se às 
condições de conforto ambiental (dificuldades na ventilação, iluminação e controle de 
ruídos), às instalações contra-incêndio e à acessibilidade (não estão adaptadas para receber 
alunos portadores de deficiência física). Compondo um volume único, a sistematização 
desses dados possibilitará ao aluno ter rápido acesso a vários exemplares de edificações 
destinadas a tal uso, de modo a aumentar rapidamente seu repertório e melhorar sua 
proposta projetual a partir do conhecimento das várias soluções existentes na cidade.  

Palavras chave: educação infantil, APO, projeto arquitetônico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Como bolsista do projeto “Levantamento documental para a história das idéias políticas no 
Rio Grande do Norte”, orientado pelo prof. do departamento de História Almir de Carvalho 
Bueno, o objetivo principal do trabalho foi fazer uma reunião da documentação mais 
expressiva sobre as “idéias políticas” no Rio Grande do Norte, documentos políticos 
básicos das diversas correntes ideológicas existentes no estado entre o último quartel do 
século XIX e a “Revolução de 1930”, propiciando assim, um treinamento na pesquisa 
histórica empírica através do contato com fontes documentais do período, principalmente, 
jornais partidários. A partir de então, o trabalho foi resgatar essa documentação nos jornais 
e a transcrição formal discernindo conceitos políticos como democracia, povo, república, 
entre outros. Para a melhor realização desse objetivo, foram realizadas leituras 
historiográficas e teórico-metodológicas sobre as “idéias políticas”, atualizando-nos nas 
problemáticas mais recentes colocadas pela “nova história política”. O trabalho que agora 
está sendo realizado, a partir de leituras realizadas, é a produção de textos introdutórios de 
cada documento reunido, fazendo assim com que haja um desenvolvimento na redação, um 
dos instrumentos primordiais da profissão historiador.  

Palavras chave: Pesquisa histórica, História política, Jornais potiguares  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Atualmente, as pesquisas em administração têm evidenciado a importância de estudos 
voltados para a gestão dos recursos humanos. Nesta perspectiva, destaca-se a abordagem da 
Avaliação de Desempenho. O presente trabalho buscou compreender de que forma pode ser 
elaborado um sistema de Avaliação de Desempenho que permitisse identificar os desvios 
de desempenho individual dos colaboradores da HS Móveis e Eletrodomésticos (pequena 
empresa do ramo varejista, atuante no contexto curraisnovense). A pesquisa consistiu em 
um estudo de caso com caráter descritivo aplicado, orientada por um enfoque quantitativo. 
Utilizou-se para coleta de dados o método da escala gráfica proposto por CHIAVENATO e 
adaptado para a realidade em questão. Obtiveram-se, como resultados, os desempenhos 
individuais de cada colaborador da empresa em seus respectivos cargos. De forma que 
constatada a realidade, pôde-se identificar a necessidade da empresa planejar as ações de 
treinamento e desenvolvimento, de maneira específica dentro da necessidade de cada grupo 
de cargos. Esta pesquisa veio a consolidar a importância da adoção da Avaliação de 
Desempenho como ferramenta gerencial para pequenas empresas utilizarem.  

Palavras chave: Recursos humanos, avaliação, desempenho  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A sociedade tem se submetido a rápido processo de mudanças, manifestado sobretudo pelo 
desenvolvimento tecnológico e novas formas de dimensionamento das organizações. 
Formulou-se assim o seguinte problema de pesquisa: “até que ponto o uso de novas 
tecnologias gerou mudanças efetivas na organização do trabalho, na estrutura 
organizacional e no perfil dos recursos humanos das empresas comerciais do município?” 
O estudo foi realizado em 22 empresas comerciais de Currais Novos-RN, a partir do 
modelo descritivo-exploratório. Utilizou-se para coleta de dados o questionário, respondido 
por 80 trabalhadores das empresas selecionadas.Os dados quantitativos, oriundos das 
questões objetivas, foram submetidos a tratamento estatístico, através de técnicas de 
estatística descritiva. As questões subjetivas foram interpretadas por análise de conteúdo, 
fundamentada no escopo teórico de concepção do problema. Como resultado, os 
trabalhadores reconhecem que suas empresas adotam algum tipo de tecnologia, 
especialmente inovações de base técnica e organizacional. Quanto à qualificação, os 
trabalhadores não associaram diretamente as inovações adotadas à carência de melhorarem 
sua capacitação profissional. Constatou-se, finalmente, que mesmo já existindo uma 
razoável preocupação das empresas com a qualificação da sua força de trabalho, os 
investimentos na área são ainda insuficientes.  
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Resumo:  
O trabalho tem como objetivo compreender o estímulo dado pelo Governo Federal, a partir 
da abertura do mercado de derivados do petróleo, para incentivar a competitividade de 
preços e serviços entre as distribuidoras de combustíveis no Brasil e que tipo de 
concorrência estabeleceu-se, deste então, nesse setor da indústria petrolífera. O texto 
estabelece um confronto entre as diretrizes traçadas pelo sistema nacional de defesa da 
concorrência e a conduta dos agentes envolvidos no mercado distribuidor de combustíveis 
derivados do petróleo. As fontes utilizadas foram a jurisprudência e reportagens sobre o 
tema publicadas entre 1999 e 2002. O trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro 
capítulo foi feito um levantamento histórico da distribuição de combustíveis no Brasil. O 
segundo capítulo analisou como a livre concorrência está presente no Brasil de hoje. Nesse 
sentido, foram analisadas as posições do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e do 
Ministério Público. No terceiro capítulo foram apresentadas alternativas possíveis para a 
existência de uma "livre concorrência" na distribuição dos combustíveis. A pesquisa chega 
à conclusão que os agentes envolvidos e os órgãos estatais ainda não estão preparados para 
propiciar uma "livre concorrência" na distribuição dos combustíveis petrolíferos no país.  

Palavras chave: Concorrência, Distribuição de combustíveis, petróleo  
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Resumo:  
Ainda hoje existe uma reprodução dos modelos familiares tradicionais que reforçam a 
separação entre o permitido ao homem e o permitido à mulher, fato este que afeta e limita 
significativamente o comportamento e as ações de ambos os sexos. O presente trabalho 
objetiva analisar a estrutura de gênero que permeia as ações de adolescentes das classes 
populares no que se refere aos papeis do masculino e feminino. Para tal, na nossa pesquisa 
foram entrevistados 205 adolescentes de dez a dezenove anos do bairro de Felipe Camarão, 
periferia de Natal, mediante questionário semi-estruturado, o qual incluía questões sobre os 
hábitos de vida desenvolvidos pelos entrevistados. Através dessas respostas foram 
estudadas as diferenças de gênero permeando as atividades cotidianas e de lazer, 
identificando-se que para as meninas, atividades caseiras tais como trabalhos domésticos e 
assistir tv e/ou ouvir música fazem parte de sua cotidianidade. Já os meninos praticam mais 
atividades esportivas, especialmente futebol e, alguns deles, ocupações remuneradas, 
estando mais voltados para o ambiente externo. Este quadro aponta para um papel feminino 
mais privativo e ligado ao lar, em contraposição com um papel masculino relacionado a 
ações voltadas para a rua, assim os tornando também mais expostos às drogas e à violência. 
Confirma-se ainda a falta de atividades grupais de tipo cultural e esportivo para ambos os 
sexos, mais marcante no caso das meninas.  
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Resumo:  
O estágio supervisionado é uma atividade acadêmica que visa integrar os conhecimentos 
adquiridos na graduação com a prática profissional. Mesmo sendo uma condição 
indispensável e de grande importância para a aquisição do diploma, este ainda é um tema 
pouco explorado na Psicologia. O presente trabalho objetiva mostrar como os estágios se 
configuraram no período de 1980-2000, suas particularidades e semelhanças. Para atingir 
tal objetivo, foram realizadas análises dos relatórios dos estágios supervisionados em 
Psicologia Escolar no período realizados na UFRN. Os resultados foram estruturados com 
base na análise transversal de fichas de registro (55) que permitiram a categorização dos 
dados. Constatou-se que a década de 80 concentra o maior número de estágios (65,45%) 
realizados em instituições públicas (83,33%), em sua maioria escolas (47,22%). Dos 
motivos que orientaram a escolha da área, destacam-se os voltados para a profissão 
(61,11%); quanto à supervisão, um professor concentrou 55,55% dos estágios. Uma das 
grandes queixas apontadas pelos alunos foi a formação. Nos anos 90, houve uma 
diminuição da procura pela área em relação à década de 80; as instituições privadas foram 
mais visadas (52,63%) e o local de atuação foi o maior motivo de queixa (36,36%). Os 
dados, de uma forma geral, apontaram mudanças no desenvolvimento do estágio em 
Psicologia Escolar, afetando o discurso e a prática dos alunos.  
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Resumo:  
A pesquisa tem por finalidade analisar as metáforas, recurso de transmissão de 
conhecimento, presentes em artigos e livros utilizados como referência para o estudo da 
Complexidade. A ligação entre metáfora e ciência propõe uma mudança de mentalidade e 
de postura frente ao conhecimento científico e a pesquisa na universidade. Trata de um 
conhecimento que abre mão de explicar o mundo para aceitar o desafio de dialogar com a 
incerteza das interpretações a respeito da realidade; que almeja a religação entre Ciência, 
Arte e Literatura. As metáforas são analogias livres e espontâneas ou podem ser 
construções intencionais que têm valor sugestivo, evocador e afetivo. Por isso, funciona 
como uma ferramenta fundamental na construção de interpretações sobre o mundo, 
tornando-se um argumento importante no âmbito das ciências da complexidade. Foi feito o 
levantamento dos artigos e livros que são utilizados como referência para o estudo da noção 
de complexidade. Após o levantamento do material, partimos para a identificação e análise 
de metáforas presentes nos textos. A partir daí passamos a identificar as matrizes 
metafóricas, isto é, conjunto de metáforas aproximadas. A metáfora é um recurso relevante 
para uma maior compreensão do espaço dialógico mais solidário e respeitoso com outros 
saberes não construídos pelos códigos e regras da ciência. Portanto, é por uma melhor 
produção e transmissão do pensamento e do conhecimento que a metáfora é utilizada na 
ciência.  
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Resumo:  
O conto moderno celebra, entre outras convenções, a epifania, termo apropriado por James 
Joyce (1882-1941) para indicar o momento especial na estrutura do conto no qual se 
observa uma revelação em que o personagem central cai em si. Todavia, esse conceito não 
é uma novidade no gênero, mas uma re-elaboração do conceito de revelação apresentado 
por Edgar Allan Poe (1809-1849) em seu pioneiro e clássico ensaio sobre o conto 
Hawthorne´s Twice Told Tales (1842) e se assemelha a uma das convenções atribuídas por 
Aristóteles em sua Poética à tragédia, a anagnorisis (revelação), momento na trama em que 
o herói trágico toma consciência de sua queda. Lutando com um dos principais pais 
canônicos do conto moderno para se tornar um novo pai canônico, Joyce apenas armou-se 
de Aristóteles para combater seu rival. No final das contas seu conceito de epifania é 
apenas uma estratégia no conflito agônico do autor irlandês e uma resposta criativa à sua 
melancolia da criatividade em relação ao autor norte-americano. O objetivo deste trabalho é 
discutir as semelhanças e diferenças entre os conceitos de revelação e epifania como 
apresentados por Edgar Allan Poe e James Joyce.  
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Resumo:  
O trabalho enfatiza em contextos históricos distintos da sociedade brasileira a política e os 
instrumentos legais sobre o financiamento da educação no Brasil, especificamente a partir 
da década de 1990. A metodologia utilizada para a efetivação do estudo perpassa pela 
revisão bibliográfica de estudiosos e documentos dos órgãos competentes à área. O estudo 
aponta que no Brasil-colônia foi criado o primeiro imposto destinado ao financiamento da 
educação, e que apesar dos recursos arrecadados serem minoritários deu origem ao sistema 
público de ensino brasileiro. O período imperial foi caracterizado pela ausência de medidas 
concretas com relação ao financiamento da educação pública. Com a proclamação da 
república pouco se fez para modificar o quadro educacional brasileiro. Somente na 
Constituição Federal de 1934 foi legitimada a idéia de que a União, os Estados e os 
Municípios seriam obrigados a ter um gasto mínimo da receita de impostos a educação. É 
historicamente expresso que os recursos vinculados à educação, pelo governo brasileiro, e 
seus percentuais são estabelecidos em lei. Sendo assim, os recursos a serem aplicados a 
educação são provenientes das receitas de impostos e das transferências realizadas pela 
União, pelos Estados e pelos Municípios. Portanto, o financiamento da educação no Brasil 
está sujeito a variações das receitas tributárias, ou seja, o valor destinado à educação varia 
de acordo com a arrecadação de cada estado e município.  
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Resumo:  
A globalização conduz a crescente integração das economias, sociedades e empresas, as 
quais se conectam das mais variadas formas. Essa integração vem sendo reforçada pelas 
duas mais crescentes indústrias no mundo, que são o Turismo e a TI (Tecnologia de 
Informação). A internet surge aqui como uma TI integradora, que possibilita reduzir as 
restrições impostas em termos de tempo, espaço e ação sobre a informação. Este trabalho 
buscou analisar os web sites dos meios de hospedagem localizados na praia de Ponta 
Negra, Natal/RN, comparando os resultados com os dados coletados junto aos gerentes dos 
empreendimentos citados. Classificada como exploratória, em sua primeira parte, a 
pesquisa pretendia apenas proporcionar uma maior familiaridade com o problema. Numa 
segunda etapa foi entendida como qualiquantitativa, não só quantificando, como também 
interpretando e atribuindo resultados aos fenômenos. O instrumento de pesquisa constituiu-
se de um protocolo de análise de web sites, complementado por questionário aplicado junto 
aos gerentes das instituições. Os resultados destacam que a percepção dos gerentes em 
relação a utilização de web site como ferramenta de auxílio a estratégia organizacional não 
está em consenso com a realidade observada. Muitos empreendimentos já oferecerem a 
possibilidade de fazer a solicitação de reserva através da Internet. No entanto, a utilização 
da internet ainda não tem todas as suas possibilidades e oportunidades exploradas ao 
máximo por essas empresas.  
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Resumo:  
A Região Metropolitana de Natal (RMN), vem se desenvolvendo de forma rápida e 
ganhando desta maneira espaço nos vários campos de discussões, incluindo debates à sua 
Gestão. Este trabalho tem como objetivo acompanhar a atuação do Conselho de 
Desenvolvimento Metropolitano de Natal e identificar os fatores que o impedem de atender 
às expectativas de sua criação. Através de levantamento documental do conselho, 
acompanhamento de reuniões e da criação do Aterro Sanitário da RMN, foi possível 
realizar a análise dos dados e informações e obter os resultados. Foi identificado que o 
Conselho Metropolitano se depara com um conjunto de dificuldades, em grande parte 
devido ao processo de descentralização no Brasil, que impedem seu bom desempenho 
como Órgão Gestor e exigem formas de contorno destas questões para seu pleno 
funcionamento.  
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Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a relação entre moda e publicidade, adotando a 
propaganda de moda como objeto de estudo. A escolha pelo tema recai sobre os interesses 
inatos aos seres humanos, desejos e “ilusões culturais” que esse meio de divulgação 
desperta para atingir seu objetivo: a venda de produtos com significados culturais implícitos 
que apelam para a beleza, poder e status. A publicidade de moda visa humanizar a 
propaganda, ou seja, individualizando- a , assim como os seres humanos, decorrendo daí as 
características próprias que cada campanha publicitária adquire. Este estudo prioriza o meio 
de comunicação impresso – revista- sendo analisada a campanha “Melissa do Brasil”, 
veiculada em revistas voltadas para o público jovem e moderno que representou o 
lançamento das respectivas coleções primavera/verão, outono/inverno no período entre 
2002 e 2003. Conceitos como imitação, modernidade, necessidades humanas, persuasão e 
desejo compõem este estudo, visto que eles estão inseridos na relação moda/publicidade e 
são elementos que compõem as duas formas de comunicação que se complementam. 
Também são analisadas características próprias de cada um dos elementos que compõem o 
presente estudo – moda e propaganda – como por exemplo: o decor, espécie de cenário das 
propagandas, tematização e a forma de discurso que se utiliza, implicados na produção 
discursiva, tais como: fotografia e frases de efeito bem como a inter-relação de conceitos.  
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Resumo:  
As rádios comunitárias surgiram na última década do século XX e atualmente essas 
emissoras têm-se instalado em quase todo território brasileiro. Entretanto, não há muitos 
estudos sobre a temática, principalmente em relação a linguagem, que deve ser 
desenvolvida em uma rádio comunitária. A pesquisa realizada em uma rádio comunitária 
localizada geograficamente no município de São José do Campestre/RN analisou os ruídos 
lingüísticos, verificou quais as referências dos comunicadores para a transmissão das 
mensagens e detectou a compatibilidade de repertório entre os emissores e receptores 
ouvintes. Para atingir esses objetivos foi utilizado como instrumental as gravações dos 
programas dos locutores, questionário aplicado junto aos ouvintes, além da conversa 
informal com os profissional da emissora pesquisada. Após a análise dos dados, pôde-se 
inferir que se a linguagem utilizada nas rádios comunitárias não consegue representar o 
repertório coletivo, passando a caracterizar-se apenas como um reflexo do repertório 
individual, a comunicação não se efetua e a rádio em questão não cumpre com duas de suas 
funções primordiais: representar e atender linguísticamente a comunidade.  
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Resumo:  
Trabalho desenvolvido dentro do projeto “A História Contada e Ensinada na UFRN” 
coordenado pelo professor Dr. Iranilson Buriti de Oliveira, objetiva destacar a partir da 
discursividade acadêmica a formação do profissional de História, tendo como locus de 
pesquisa o CERES- UFRN nas décadas de 70 e 80, século XX. A partir da abordagem que 
considera as noções de discurso em Foucault e de cotidiano em Certeau, procedeu-se à 
pesquisa bibliográfica, documental e oral junto à comunidade acadêmica em apreço. De 
forma preliminar, verificou-se, através de entrevistas junto à comunidade do Curso de 
História, que ocorreram mudanças na estrutura, no cotidiano e nas relações ensino-
aprendizagem entre docentes e discentes, fruto de transformações pelas quais passou o 
Ensino Superior nos anos pós-Ditadura Militar.  
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Resumo:  
Neste trabalho analisamos o processo de participação da sociedade civil na fiscalização 
orçamentária dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) por meio do Conselho de 
Controle Social do FUNDEF. Instituído pelo artigo 4º da Lei 9424/96, esse Conselho tem 
como atribuição principal incentivar a participação das instâncias de poder na 
administração pública. Como metodologia utilizamos o estudo da literatura específica e 
realizamos entrevistas semi-estruturadas com representantes do Conselho no Município de 
São Tomé/RN. A representatividade dos membros desse Conselho evidenciou-se de forma 
democrática, uma vez que, cada categoria indicou o seu representante, cuja função é 
expressar as aspirações da entidade. No entanto, as informações indicam a insatisfação do 
Conselheiro relacionada às suas atribuições – acompanhar e avaliar os planos financeiros – 
estando, tão somente, restrito a conferir as notas fiscais, sem que interfira nas decisões 
sobre a distribuição dos recursos. Portanto, ao observar o Conselho constatamos a 
importância da participação da sociedade civil na tomada de decisões políticas, 
administrativas e pedagógicas no Sistema Municipal de Ensino em São Tomé/RN. Apesar 
das limitações para com o controle dos gastos públicos o Conselheiro empreende esforços 
em acompanhar a planilha de custos e a prestação de contas processada mensalmente.  
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Resumo:  
Que jeitos a história ensinada possui? Que saberes transmitir num contexto de Guerra 
Mundial, cuja fundadora da Congregação das Filhas do Amor Divino estava também 
interna num campo de concentração alemão? Com tais preocupações, partimos para a 
pesquisa de campo, procurando entender as singularidades que o ensino da disciplina 
histórica possuía no internato feminino Santa Teresinha, em Caicó, num momento marcado 
pelos temores da II Guerra Mundial. A partir de uma perspectiva pós-estruturalista, cujo 
referencial teórico ancora-se em Foucault, Viñao Frago, Guattari e Chartier, investigamos 
como o discurso da história ensinada circula no discurso da história silente, não-
verbalizada; que as práticas de um saber histórico resumem-se em discursos de datas e 
comemorações, pregações sobre figuras de renome nacional e internacional, sermões sobre 
obediência e submissão às autoridades vivas e/ou mortas. O espaço escolar reforça o saber 
não-crítico, punitivo, classificatório, elaborando o corpo das alunas em objetos 
descorporificados, em textos históricos escatológicos: as “boas alunas” teriam um fim 
marcado pela prosperidade material e espiritual; as “más alunas” seriam restos 
arqueológicos de um passado vadio, irresponsável e descompromissado. O ensino de 
História, em tal internato, circula pela história do ensino classificatório, profético, dado a 
priori. O corpo das alunas torna-se assujeitado pelas práticas pedagógicas punitivas, nas 
quais se insere a prática do ensinar história.  

Palavras chave: história, disciplina, ensino  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0179  
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE O USO DO LEGADO CULTURAL NO PRODUTO 
HOTELEIRO E AS CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM E SUA 
GESTÃO  
ALUNO: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (01238166458)  
ORIENTADOR: WAYNE THOMAS ENDERS (25265989072)  
 

  
 
Resumo:  
O presente trabalho tem por objetivo geral identificar a relação entre as características de 
meios de hospedagem e de seus gestores e o uso do legado cultural regional no produto 
hoteleiro. Em termos metodológicos, foi realizada pesquisa bibliográfica e aplicados 
questionários a uma amostra de donos/gestores de 164 meios de hospedagem do Pólo Costa 
dos Arrecifes em Pernambuco. Os dados foram tratados, principalmente, pelas seguintes 
medidas de relação: teste t, análise de variância e correlação de Pearson. Os principais 
resultados demonstraram que a utilização do legado cultural ainda é incipiente, apesar de os 
representantes do setor hoteleiro considerarem-no forte fator de atração e retenção do 
turista nacional e internacional. Conclui-se que há uma forte relação entre as características 
dos meios de hospedagem e de sua gestão e o uso do legado cultural regional no produto 
hoteleiro. A mais forte utilização encontra-se em hotéis maiores, de administração não 
familiar, membros de cadeia hoteleira e ainda nos hotéis em que seus gestores participaram 
de cursos sobre o legado cultural e utilizam fontes de informação referentes ao mesmo, 
designam alguém para participar de algum grupo com interesses culturais e mantêm contato 
com o poder público.  

Palavras chave: Legado Cultural, Setor Hoteleiro, Pólo Costa dos Arrecifes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
 

  
 
Resumo:  
A liquidação ordinária do Banco do Estado do Rio Grande do Norte implicou em perda do 
emprego, recolocação ou antecipação da aposentadoria dos seus funcionários. Este estudo 
visa explorar a estruturação de vida entre os participantes. A variável estruturação da vida 
ocupacional foi aferida levantando-se os estilos de estruturação através da aplicação de um 
questionário a 86 ex-funcionários que foram recolocados no governo estadual. 
Considerando satisfação ocupacional, recuperação do padrão de vida, perspectivas de 
crescimento, serenidade do relato e lazer, aplicou-se análise de clusters para identificar os 
estilos de estruturação, chegando-se a três grupos: 40% da amostra caracterizada pelo estilo 
de estruturação moderada pelo controle racional, recorrendo ao lazer como forma 
compensatória; 43%, caracterizada por uma tentativa de estruturação pelo conformismo 
compensatório; e 17%, apresenta estilo baseado na inquietação e crença em crescer e 
superar dificuldades. Notou-se diferenças na freqüência do estilo do segundo grupo: os 
menos freqüentes no grupo são os ex-funcionários lotados no Tribunal de Contas. Têm 
emprego estável e contam com um plano de carreira. O seguinte, é o lotado na 
Administração Direta. Têm papéis ambíguos e não compõem o quadro do estado. Os que 
mais apresentam o estilo é o grupo do escritório de liquidação. Têm a premente expectativa 
do desemprego. Os resultados refletem as condições propiciadas por cada ambiente e a 
qualidade do vínculo de trabalho.  

Palavras chave: estruturação de vida, ex-bancários, análise de clusters  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0192  
TÍTULO: ENSAIO SOBRE O SUICÍDIO NO SERIDÓ: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E 
INFLUÊNCIA DA SECA (1995/2002).  
ALUNO: CRISTINA IZABEL DE AZEVEDO (02796802442)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
 

  
 
Resumo:  
Autora: Cristina Izabel de Azevedo  
Laboratório de Ecologia do Semi-Árido (CERES /UFRN)  
Orientador: Renato de Medeiros Rocha  
 

 
O Seridó está localizado na porção sul do Estado do Rio Grande do Norte; o clima da 
região é semi-árido, estando sujeito às secas e conseqüentemente à problemática que esta 
acarreta, sobretudo as de cunho social. Nessa enfoque analisa-se os suicídios ocorridos na 
região, no período de 1995 a 2002. Os dados dos suicídios, foram obtidos no Instituto 
Técnico de Polícia da cidade de Caicó (RN), foram computados por idade, sexo, profissões 
e município onde residiam os suicidas. Os resultados são apresentados em gráficos e 
tabelas. Também foram registrados os índices pluviométricos do mesmo intervalo de 
tempo, com os quais se tenta fazer uma relação dos anos de seca com o número de 
suicídios. O resultado desta pesquisa mostra que ocorreram 134 suicídios no período 
investigado, com média de 16,75 casos por ano em toda a região que pode ser considerado 
como alarmante, tendo em vista a média brasileira de 3,8 suicídios/100.000 habitantes. Vale 
ainda salientar que o número de agricultores que cometeram suicídio no período equivale a 
45% do total. De acordo com Durkheim (1987), o suicídio individual é uma denúncia de 
uma crise coletiva, o que nos indica a gravidade do descaso governamental para este 
assunto.  

Palavras chave: Suicídio, seca, Seridó  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0193  
TÍTULO: IMAGENS DO NORDESTE RETRATADAS PELA REVISTA VEJA NO 
ANO DE 1999.  
ALUNO: MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO (04867472476)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
 

  
 
Resumo:  
Autores: José Mário Morais do Nascimento (zemariomomento@bol.com.br)  
Marcos Antonio Alves de Araújo (markos2002@bol.com.br)  
Milton Araújo de Lucena Filho (miltoncachi@bol.com.br)  
Laboratório de Ecologia do Semi-Árido (CERES /UFRN)  
Orientador: Prof. Renato de Medeiros Rocha  
 
 
 
A visibilidade e a dizibilidade do nordeste foi historicamente relacionada com a tristeza, 
subdesenvolvimento e discriminação. Atualmente a mídia exerce uma forte influência na 
formação da regionalização e topofilia de uma nação. Essa pesquisa destaca como a região 
do nordeste brasileiro foi apresentada através da mídia impressa (Revista Veja), no período 
de janeiro a dezembro de 1999. Foram analisadas 52 edições, onde encontrou-se 166 
artigos que foram classificados obedecendo os aspectos ambientais, culturais, sociais, 
turísticos, econômicos, políticos, religiosos, entre outros. Delinea-se assim um recorte da 
imagem do nordeste, tendo um pano de fundo positivo e dinâmico, contraditório à imagem 
estereotipada de meados do século XX.  
 
 

Palavras chave: Imagens, mídia, Nordeste 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: O “OUTRO LADO”: O POSICIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE PÚBLICA QUANTO AO SEU RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS DO 
SERVIÇO  
ALUNO: JONATHAS BATISTA DE FIGUEIREDO (01189548496)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
 

  
 
Resumo:  
O relacionamento profissional-usuário destaca-se como um dos aspectos relevantes da 
complexa realidade do Sistema Público de Saúde, sendo geralmente uma das principais 
reclamações dos usuários. Mas, nem sempre nos preocupamos em ouvir o “outro lado”. O 
presente trabalho visa, portanto, dar a versão dos profissionais de saúde acerca desta 
questão, partindo de seus posicionamentos sobre: 1) como vê o usuário; 2) como lida com 
ele; 3) como considera que é e como deveria ser o relacionamento. Para tanto, analisou-se o 
discurso de 35 profissionais dos quatro distritos sanitários de Natal-RN. Eles avaliam 
negativamente essa relação, enfatizando a desumanização e a mecanização do atendimento, 
mas, na maioria dos casos, consideram positiva a forma pessoal de lidar com os usuários, 
ressaltando uma postura de acolhimento e de empatia. Contudo, não faltam discursos que 
expressam, sutilmente, uma visão do serviço como uma caridade, desconsiderando-o 
enquanto um direito inalienável da população. Assim, a relação profissional-usuário 
mostra-se como um problema complexo, estando presentes aspectos macro-estruturais 
(sócio-econômicos, políticos e ideológicos) relacionados com os diferentes atores sociais, 
tais como infra-estrutura deficiente, baixos salários, desvalorização profissional, a precária 
condição sócio-econômica dos usuários que gera problemas de desinformação e falta de 
reconhecimento dos seus direitos e deveres, até o próprio modelo de saúde que perpassa as 
práticas no serviço público.  

Palavras chave: Relação Profissional-Usuário, Saúde Pública, Humanização do 
Atendimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0198  
TÍTULO: A IMAGINÁRIA FEMININA NO CULTO AFRO-BRASILEIRO: UM 
ESTUDO DE OBJETOS MUSEAIS  
ALUNO: JANAÍNA KARLA DUARTE GONÇALVES (02742348409)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
 

  
 
Resumo:  
Iniciado em agosto de 2002, o presente trabalho trata do estudo e revisão da coleção 
museológica Afro-Brasileira do Museu Câmara Cascudo/UFRN. Como recorte escolhemos 
o conjunto das figuras mitológicas femininas ali representadas: cinco Sereias, os orixás 
Iemanjá, Iansã e Pomba-Gira. A contextualização dos objetos museais foi realizada a partir 
dos autores e teorias: Le Goff e M. Eliade História; Lévi-Strauss e R. Bastide, 
Antropologia, C. Valladares, Artes, F. Camargo-Moro e Mário Chagas, Museologia. Para 
dar conta do objeto e objetivos tomou-se por referência o catálogo publicado que reúne 
informações técnicas, registro fotográfico, uma etnografia dos terreiros de Natal/RN e 
história da formação da coleção. A documentação museológica que trata da reunião de 
dados sobre os objetos, constitui-se numa metodologia que tem por objetivo principal 
contribuir para a conservação e preservação dos bens materiais em gerais. Tomar como 
referência uma coleção museológica entendendo-a como um documento histórico, tornou 
possível realizar um estudo interdisciplinar. Deu-se conta de uma sistematização histórica 
sobre mitologia, denotando a permanência dessas estruturas míticas que se adaptaram a 
espaços e épocas como na cultura e religião afro-brasileira.  

Palavras chave: Museu, Memoria, Interdiciplinalidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0203  
TÍTULO: ALTERAÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
OCASIONADAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº20 DE 15/12/1998  
ALUNO: THALYTA MABEL NOBRE BARBOSA (01013552466)  
ORIENTADOR: ODILIA SOUSA DE ARAUJO (19966636404)  
 

  
 
Resumo:  
No serviço público a previdência social trata das questões relacionadas às normas 
previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, do 
Estado, do Distrito Federal e dos municípios. A pesquisa tem como objetivo analisar as 
alterações na proteção social do servidor público ocasionadas pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15/12/1998. Na pesquisa foi adotado o método de pesquisa documental 
(DUVERGER, 1981); partindo de fontes primárias e secundárias. A análise nos permitiu 
detectar as seguintes alterações: mudança de enfoque de tempo de serviço para tempo de 
contribuição, exigência de idade mínima para a aposentadoria voluntária por tempo integral 
de contribuição, exigência de tempo mínimo de exercício no serviço público e no cargo 
efetivo, fim da aposentadoria especial para professor universitário, extinção de 
aposentadoria proporcional por tempo de serviço, fim de aposentadoria com tempo 
reduzido para magistrados, membros do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, 
conceituação de tempo de contribuição fictício e regras para pagamento de pensões. 
Percebemos que a E C nº 20 trouxe regras novas para a concessão de aposentadorias e 
pensões, tanto para os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, quanto para os 
segurados do Regime Geral de Previdência Social e trouxe outras mudanças que afetam 
diretamente o dia-a-dia do servidor.  

Palavras chave: Previdência Social, Servidores Públicos, Emenda Constitucional nº 20  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ORIENTADOR: SUZANA FERNANDES GURGEL COSTA (70636303772)  
 

  
 
Resumo:  
A coisa julgada goza de proteção no ordenamento jurídico brasileiro e até algum tempo 
atrás era considerada pelos juristas como algo intocável, pois uma de suas características 
fundamentais é dar efeito imutável à decisão judicial. Isto porque, como argumentava a 
maioria dos juristas, seria um grave atentado à segurança jurídica se fosse permitido 
mudanças nas decisões judiciais já transitadas em julgado. Contudo, tal pensamento 
confrontava com a realidade dos fatos, já que muitas vezes a decisão protegida pela coisa 
julgada tinha um conteúdo teratológico. A situação era ainda pior quando o conteúdo 
confrontava com a Constituição. Esta norma, que é a mais importante do ordenamento 
jurídico, não podia suportar tal situação. Por isso os juristas iniciaram o debate sobre a 
coisa julgada inconstitucional e a possibilidade de flexibiliza-la. O trabalho desenvolvido 
por este acadêmico, utilizando-se de decisões dos tribunais e de pesquisa bibliográfica na 
doutrina nacional e estrangeira, chegou a conclusão de que a decisão judicial não pode ferir 
a Constituição, nem mesmo se estiver protegida pelos efeitos da coisa julgada, pois todo ato 
jurídico encontra como limite a norma constitucional. O argumento de que a relativização 
da coisa julgada causaria insegurança jurídica não merece acolhida, pois maior insegurança 
é causada pela possibilidade de uma decisão desrespeitar a Constituição. Assim, a coisa 
julgada deve ser respeitada, desde que não conflite com a Constituição.  

Palavras chave: Coisa julgada, inconstitucional,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ALUNO: PEDRO ISAAC XIMENES LOPES (01204784477)  
ORIENTADOR: ALIPIO SOUZA FILHO (24289701434)  
 

  
 
Resumo:  
Nosso trabalho estudou o sertão rural do RN, numa perspectiva que uniu a descrição 
etnográfica/etnológica e a análise sociológica, procurando identificar o que se conservou e 
o que se transformou na vida cotidiana, nos hábitos e costumes do habitante do sertão rural 
norte-rio-grandense. Detivemo-nos, sobretudo, nos aspectos que compõem o conjunto da 
moradia do homem sertanejo: a casa, a mobília, os apetrechos, os utensílios e objetos 
domésticos, o cotidiano, etc. Chamamos de "sertão rural" as áreas do campo distintas das 
áreas urbanas do sertão, formadas pelas pequenas cidades. O método etnográfico e o 
bibliográfico foram os principais aportes metodológicos da nossa pesquisa. Para 
documentar as imagens dos aspectos da moradia do habitante dessa região, utilizamos a 
observação direta, com a técnica da entrevista e a fotografia. Constatamos que, nas imagens 
do sertão de hoje, as tradições aparecem ao mesmo tempo dissolvidas e conservadas, 
reinventadas, recriadas. Novas tecnologias e práticas são adotadas sem pudor, 
antropofagicamente. Usos e costumes "tradicionais" mesclam-se com os "modernos" no 
mundo do sertão. O mundo rural sertanejo é um mundo de convivência de contrários: 
mundo barroco, estética barroca. A casa sertaneja é sua melhor expressão: em seu interior, 
o tempo todo seu espaço vira uma grande ilusão de ótica.  

Palavras chave: Sertão do RN, Imaginário, Casa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Hegel descreve na sua obra Fenomenologia o constante movimento da consciência em 
busca de sua verdade no objeto e experimenta o seu saber parcial como um puro estágio do 
saber do absoluto. Trata do caminho que a consciência percorre da certeza do sensível até a 
verdade Absoluto. Ao compararmos essa obra com Relação do ceticismo com a Filosofia 
(1802), percebemos que a diferença entre o ceticismo antigo e o ceticismo moderno, no 
posicionamento de Hegel, constitui o eixo central da polêmica hegeliana contra os 
modernos. No ensaio de 1802, Hegel afirma que o ceticismo antigo é superior ao moderno 
e sustenta a idéia de que este é dogmático e incapaz de propor um método de eqüipolência, 
como fez o ceticismo antigo. Invocando o pensamento do ceticismo grego, apontando 
falhas no idealismo dos kantianos no ceticismo de Schulze, Hegel descreve o movimento 
histórico de contradições rumo ao Absoluto, parecendo utilizar a dialética como viés 
instrumental e metodológico para pôr em causa a idéia da inutilidade em contradizer 
argumentos, bem como contrariar teses e afirmações para provocar a isostheneia: para 
Hegel, o interessante seria analisar as inverdades do oponente, que sempre irá externar as 
incertezas da própria consciência natural. Isso evidenciaria a contradição das expectativas 
da própria consciência, fazendo com que ela reveja suas bases e reformule o seu saber para 
se aproximar do conhecimento científico (verdade Absoluta), levando o ceticismo às 
ultimas conseqüências.  

Palavras chave: Hegel, ceticismo, consciência  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
 

 

  
Resumo:  
O período que se estende entre o final do século XIX e o início do século XX é marcado 
por muitas mudanças. Novas idéias começam a ser implantadas no Brasil e durante esse 
período as principais cidades do país passaram por uma série de reformas urbanas. Natal 
também passou por uma série de transformações na sua infra-estrutura. A elite natalense foi 
influenciada por novas idéias vindas da Europa. Durante o primeiro governo de Alberto 
Maranhão, começam as investidas no remodelamento da cidade. A "nova" cidade, 
precisava assumir a postura de uma cidade moderna. Os hábitos do natalense começam a 
mudar, os novos espaços lançados para o divertimento começam a exigir uma postura 
diferente dos natalenses. A nova cidade não tolera as antigas manifestações populares, que 
passam a ser consideradas vulgares e indecentes. A cidade se transforma aos poucos em 
palco dos conflitos entre o que seria popular e o que seria civilizado. Essa idéia de conflito 
entre o desejado e o indesejado pode ser percebida nos escritos dos jornalistas 
contemporâneos. Esse trabalho procura analisar essas mudanças das diversões populares 
para as novas formas de diversão, chamadas de civilizadas, que vão surgindo no início do 
século XX, reconstituindo o modo como noções de modernidade e civilização, forjadas 
num contexto europeu, serão absorvidas pela elite local.  

Palavras chave: Natal, século XX, lazer  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O principal objetivo desta pesquisa foi propor uma ação interventiva na escola, visando 
promover melhorias nas atividades docentes. Além disso, há um sentido aplicado, através 
do estudo do processo de ensino–aprendizagem no contexto escolar, comparando-o com o 
que presenciamos, estudamos e aprendemos nos textos especializados. A metodologia foi 
de tipo etnográfica (observação e descrição do contexto) e pedagógica (ação educacional), 
inspirada em autores como: Miras, Postic, Onrubia e Coll. Então, realizamos as 
observações em uma escola pública determinada e a partir delas analisamos e comparamos 
o cotidiano vivenciado com o que foi estudado e discutido na nossa base de pesquisa. 
Como forma de atuar na melhoria do sistema de ensino, organizamos uma oficina durante a 
semana pedagógica. Com isso, pretendemos ajudar as principais dificuldades teóricas e 
práticas dos docentes. Com a nossa observação, atingimos um dos nossos objetivos que foi 
o de refletir sobre a teoria educacional à luz de um cotidiano escolar que foi observado. E 
com isto pudemos intervir com a oficina pedagógica, o que proporcionou uma grande 
aceitação dos professores e corpo administrativo da escola, que ficaram satisfeitos e 
determinados em mudar sua atuação em sala de aula. No entanto, ao nos depararmos com a 
realidade, chegamos a conclusão de que seria necessário realizar regularmente outras 
oficinas didáticas, para que se atenda os anseios de uma boa educação voltada para a 
formação de cidadãos.  

Palavras chave: Cotidiano Escolar, Ensino-Aprendizagem, Etnografia Escolar  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
CO-AUTOR: VERGAS VITÓRIA (02604993406)  
 

  
 
Resumo:  
Em Extremoz, antiga missão jesuítica, encontramos na tradição oral, marcas de um passado 
colonial na presença de elemento indígenas na cultura material e na memória. As estórias 
contadas pelos moradores revela um passado reinterpretado à luz da realidade presente, 
integrando as representações simbólicas coletivas, inseridas no tempo e espaço 
determinado. Ao trabalhar com narrativas mitológicas em Extremoz, foi possível perceber 
não só como a história oficial nos apresenta, mas principalmente como seus moradores 
reelaboram o passado. Estes nos apresentam informações ressignificadas do passado vivido, 
que nos possibilitam assim, perceber os elementos constitutivos da memória local, via 
oralidade. Buscamos portanto, “resgatar” na mitologia marcas de um passado colonial, ou 
seja, buscamos a presença de elementos indígenas na cultura material, na memória e na 
cultura tradicional. As narrativas mitológicas constituem-se enquanto representações 
originais do passado, revelam a força criadora do povo que conhece suas histórias através 
das inúmeras estórias transmitidas de geração a geração e constróem portanto, suas 
memórias individuais e consequentemente a memória local (coletiva e histórica). Para tanto 
trabalhamos com coletas de narrativas orais fornecidas por moradores antigos residentes em 
Extremoz, utilizamos ainda fontes bibliográficas e documentais.  

Palavras chave: Jesuitas, História, Memória  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O estudo intitulado A história do rádio em Currais Novos, vinculado à Base de Pesquisa 
Cultura e Educação no Seridó Norte-rio-grandense, UFRN/CERES/DCSH/Campus de 
Currais Novos, tem como fulcro principal a investigação do processo de radiodifusão no 
âmbito desse município. Esse propósito está vinculado, principalmente, ao desejo da 
averiguar as contribuições e as influências trazidas e transmitidas pelo rádio desde o seu 
aparecimento. Para consolidação do estudo em foco, será feito um levantamento de 
informações referentes à criação de cada uma das emissoras curraisnovenses, considerando-
se os contextos: social, político, econômico e cultural nos períodos em que surgiram. Os 
resultados auferidos, nesta pesquisa, esboçarão as condições através das quais o processo de 
radiodifusão se originou e evoluiu na referida comunidade, além do perfil do público 
radiouvinte.  

Palavras chave: história, rádio,  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
O sistema de saúde no Brasil vem sofrendo modificações desde a década de 80 com a 
formulação do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual, no plano jurídico, abandona as 
práticas centradas numa visão assistencialista direcionadas, quase exclusivamente, à doença 
e enfatiza práticas combinadas e voltadas ao mesmo tempo para prevenção e a cura. Em 
pesquisa realizada com profissionais e usuários da rede básica de saúde de Natal, verifica-
se a distancia que ainda existe com relação às práticas mais voltadas para a prevenção e 
promoção da saúde. As informações foram obtidas a partir de realização de entrevistas 
semi-estruturadas com usuários e profissionais, observando-se nos discursos dos usuários, 
especialmente, uma supervalorização da medicalização, considerando o remédio como o 
único meio de se ter saúde e corroborando o conceito de saúde como ausência de 
doença/sintomas. Pôde-se observar também, que as intervenções dos profissionais podem 
estimular tal concepção, haja vista que estas são apoiadas no modelo curativo e nas práticas 
de caráter individual e medicalizador. Diante do exposto, surge a necessidade de uma 
análise mais detalhada acerca da problemática, de modo que se possa colaborar para uma 
mudança de paradigma entre profissionais e usuários e assim, promover uma ação e 
práticas de saúde mais abrangentes e conscientes, voltadas à participação preventiva.  

Palavras chave: saúde pública, promoção da saúde, medicalização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A Lingüística Funcional possui uma concepção social da linguagem, cujo pressuposto 
básico é que a forma da língua deriva do seu uso no processo real de comunicação. Os 
dicionários de Lingüística já publicados no Brasil se apóiam em uma outra concepção de 
linguagem e não contemplam as várias correntes lingüísticas contemporâneas. A 
Lingüística Funcional tem se desenvolvido em meio a essa tradição formalista dominante, o 
que tem gerado problemas para pesquisadores e estudantes com relação à terminologia e à 
conceituação de termos, e que seriam, pelo menos em parte, solucionados pelo Dicionário 
Básico de Lingüística Funcional. Na primeira etapa do trabalho demos início à produção de 
uma listagem preliminar de itens operacionais da Lingüística Funcional organizados em 
ordem alfabética, fazendo o levantamento dos verbetes através de leituras de textos teóricos 
e de consulta a dicionários de lingüística e glossários de livros teóricos de lingüística. Nos 
estágios seguintes, organizamos os itens de A a F. A etapa atual do trabalho concentrou-se 
nos itens lexicais iniciados pelas letras de G a M, dando destaque à consulta de livros e 
dicionários de Lingüística Funcional. A listagem conta atualmente com cerca de 280 
verbetes diferentes e 480 no total.  

Palavras chave: dicionário, lingüística funcional, termos técnicos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O objetivo dessa pesquisa foi examinar o cotidiano e as representações dos alfabetizadores 
numa escola pública municipal. A metodologia utilizada foi a partir da análise de uma 
entrevista com uma professora alfabetizadora de uma escola da rede pública situada na 
cidade de Natal/ RN, compará-la com a teoria “ideal” (construtivismo). Verificou-se que 
apesar do seu precário conhecimento teórico, sem um enfoque mais aprofundado a respeito 
de metodologias e práticas de ensino alfabetizadoras, é visível o interesse dela em inovar, 
utilizando juntamente com seus saberes tradicionais um pouco do construtivismo 
piagetiano. Mesmo com toda precariedade de recursos, chego a conclusão que alfabetizar 
na escola pública se torna também um ato de amor, um comprometimento daqueles que se 
interessam em melhorar as condições de vida dos menos favorecidos socialmente.  

Palavras chave: Alfabetização, Escola Pública, Metodologia de Ensino  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Este trabalho consiste num projeto de monografia e foi originado do projeto de pesquisa 
“Umbanda e sociedade: um estudo sobre práticas, representações e identidades”, o qual 
propiciou o conhecimento do campo a ser pesquisado e a escolha de um terreiro para a sua 
realização: o Centro Espírita Cabocla Anair, no bairro das Quintas, Zona Oeste de Natal. A 
partir da observação dos rituais, destacamos um elemento de caráter especial: a dança ou o 
“bailado” das divindades. Dançar reflete não apenas uma beleza estética, mas também 
comunica a passagem para um instante maior; a leveza ou a firmeza dos movimentos 
transporta espiritualmente os que dançam e os que assistem ao ritual. A dança dos caboclos 
se constitui numa prática repleta de significados, que refletem os sentimentos individuais e 
as representações coletivas existentes acerca dessas entidades. Seguimos dois eixos de 
pensamento: o primeiro diz respeito à relação entre fiel e divindade, buscando compreender 
através da dança pessoal dos médiuns qual o sentido desta prática vivida por eles; o 
segundo trata a dança como comunicação externa, refletindo sobre o que se pode apreender 
do simbolismo presente nos movimentos corporais dos filhos de santo. Utilizamos as 
técnicas da observação participante (aliada à etnografia) e das entrevistas abertas. A partir 
disso, seria possível perceber as concepções simbólicas que tecem a rede cultural do grupo 
religioso em questão.  

Palavras chave: Umbanda, Dança, Símbolo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O presente projeto, tem como objeto de preocupação, os trabalhadores rurais do município 
de São Paulo do Potengi no Rio Grande do Norte, enquanto sujeitos dos processos de 
Educação e Organização Popular, na perspectiva de perceber as particularidades desse 
movimento no município, a partir da compreensão das suas condições de vida e diferentes 
formas de lutas enfrentadas pela conquista da cidadania. Iniciamos nossos estudos através 
dos documentos existentes no município, tendo como referencial o Memorial Monsenhor 
Expedito considerando as experiências acumuladas pela Igreja Católica, pioneira na 
implantação do sindicalismo rural no RN. Utilizamos ainda, a produção acadêmica e dados 
coletados nas entrevistas realizadas com representações da Igreja Católica e pessoas da 
comunidade. Apoiamo-nos na Metodologia da Análise Compreensiva, adotando um plano 
de acompanhamento dos dados da pesquisa, que encontram-se em fase conclusiva. Nesse 
sentido identificamos nessa etapa dos estudos realizados, a contribuição do trabalho de 
Educação e Organização popular no município, bem como, a aceitação da pesquisa e apoio 
local para a realização desse trabalho que vem contribuindo para uma maior compreensão 
do nosso objeto de estudo, apontando resultados que vem subsidiando as discussões da 
academia e favorecendo aos sujeitos desta investigação, oportunidade de reconstituir a 
complexidade das suas práticas enquanto processo de construção de uma nova cultura.  

Palavras chave: Organização dos Trabalhadores Rurais, Memorial Monsenhor Expedito, 
Sindicalização  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Este trabalho investiga a construção de sentido do texto de literatura infantil a partir da 
interação das linguagens não-verbal e verbal, analisando como a articulação de linguagens 
contribui na formação do leitor. Toma como objeto de estudo as sessões de leitura 
realizadas na pesquisa O ensino de literatura: professores e aprendizes e a atuação na 
comunidade de intérpretes nas escolas da rede pública do Rio Grande do Norte – 2ª etapa 
(CNPq-PPPg), cujo objetivo foi conhecer a dinâmica que constitui a comunidade de leitura 
instaurada na escola; considerando a atuação do professor em atitude scaffolding 
(andaimagem), dos alunos e do texto literário acessível através da leitura oral e da 
discussão pós-leitura em situação experimental. A análise se detém nos registros da sessão 
de leitura do livro literário A bela borboleta de Ziraldo (1980), estruturada em etapas de 
pré-leitura, leitura e pós-leitura. O estudo apóia-se nas pesquisas de Amarilha (2003, 2001, 
2000); Santaella (1983), e Manguel (2001, 1997). Cada sessão foi registrada em áudio, 
vídeo com observação in loco. O uso das formas e cores do livro de Literatura Infantil 
como um texto complementar e paralelo ao verbal proporcionou maior envolvimento dos 
sujeitos da pesquisa com o texto lido, tornando evidente que os aspectos visuais propiciam 
a obtenção da leitura prazerosa, significativa e mais acurada, contribuindo para a leitura 
semiótica do texto e para a formação do leitor.  

Palavras chave: Imagem, Leitura, Leitor  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Este projeto integrado de pesquisa tem como centro de interesse a gramática da cláusula, 
mais especificamente a natureza da relação da transitividade – a gramática do verbo e seus 
argumentos ('argument structure', na literatura especializada). O objetivo geral do projeto é 
analisar as relações morfossintáticas e semânticas que se estabelecem entre um verbo e 
seu(s) argumento(s) em diferentes tipos de textos orais e escritos da fase contemporânea do 
português do Brasil. Nosso trabalho consiste em fazer o levantamento dos verbos 
transitivos no Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal. 
No atual estágio da pesquisa, estamos classificando os verbos coletados em transitivos 
diretos e transitivos indiretos para, em seguida, separar, com relação aos verbos transitivos 
diretos, aqueles que apresentam e os que não apresentam objeto. Pretendemos, com esse 
procedimento, detectar as motivações pragmáticas e cognitivas da não realização desse 
complemento.  

Palavras chave: Lingüística, Transitividade,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este projeto integrado de pesquisa tem como centro de interesse a gramática da cláusula, 
mais especificamente a natureza da relação da transitividade – a gramática do verbo e seus 
argumentos ('argument structure', na literatura especializada). O objetivo geral do projeto é 
analisar as relações morfossintáticas e semânticas que se estabelecem entre um verbo e 
seu(s) argumento(s) em diferentes tipos de textos orais e escritos da fase contemporânea do 
português do Brasil. Nosso trabalho consiste em fazer o levantamento dos verbos 
transitivos no Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal. 
No atual estágio da pesquisa, estamos classificando os verbos coletados em transitivos 
diretos e transitivos indiretos para, em seguida, separar, com relação aos verbos transitivos 
diretos, aqueles que apresentam e os que não apresentam objeto. Pretendemos, com esse 
procedimento, detectar as motivações pragmáticas e cognitivas da não realização desse 
complemento.  

Palavras chave: Lingüística, Transitividade,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0249  
TÍTULO: DICIONÁRIO BÁSICO DE LINGUÍSTICA FUNCIONAL  
ALUNO: ALYNE PEREIRA DUARTE (87600374404)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
 

  
 
Resumo:  
No Brasil, a abordagem funcionalista nas pesquisas lingüísticas vem ganhando espaço 
sobretudo a partir da década de 80 do século passado. Trata-se de uma perspectiva analítica 
que se opõe à tradição formalista por explicar a gramática de uma língua a partir do uso que 
fazemos dela. Ou seja, a partir do contexto comunicativo. Este projeto de pesquisa tem 
como objetivo produzir um dicionário – Dicionário Básico de Lingüística Funcional – que 
venha atender às necessidades de alunos e professores tanto dos cursos de graduação como 
os das pós-graduações no que diz respeito a essa abordagem. A metodologia por nós 
empregada consiste em pesquisar e analisar diferentes obras direta ou indiretamente 
vinculadas à visão funcionalista da linguagem. Inicialmente, foi feita uma lista inicial de 
verbetes iniciados pelas letras de A a C. Na etapa atual de nosso levantamento, estamos 
trabalhando com uma listagem de 76 verbetes referentes às letras de D a F e obtivemos 
mais onze novos. O próximo passo do projeto tem como meta a listagem dos verbetes 
iniciados pelas letras de G a M.  

Palavras chave: Linguística, dicionário, brasileiro  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
A pesquisa consistiu em identificar como a Internet está afetando os negócios da indústria 
turística, em especial a sua influência no veículo de intermediação “agências de viagem”. A 
metodologia focalizou-se num estudo exploratório. A amostra consistiu de 24 agências de 
viagem da cidade do Natal-RN. Para coleta de dados, foi utilizado um questionário que 
procurou conhecer a adoção da Web nessas agências, sua estrutura, quantidade de 
funcionários, tempo de mercado, iniciativa e razões para a adoção, desenvolvimento do 
web site, tempo do site na Internet, benefícios e dificuldades e monitoramento do site. Uma 
análise comparativa dos web sites das agências da amostra também foi realizada, tendo 
como objetivo validar os dados do questionário. Fez-se uma observação sistemática, através 
de um protocolo de análise adaptado de WAN (2002), estudando-se a interface com o 
usuário e a variedade de informação presentes nos websites. Os resultados obtidos com a 
análise de conteúdo dos questionários e com a análise qualitativa dos web sites demonstram 
que a maioria das agências ainda não utiliza todo o potencial da Internet, principalmente no 
que se refere às transações de negócios. A Internet é mais utilizada como canal de 
propaganda. Por fim, são colocadas perspectivas e recomendações para o adequado uso dos 
web sites, a fim de atingir maior competitividade frente ao mercado das agências de viagem 
de Natal.  

Palavras chave: Internet, Web sites, Indústria do turismo, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente trabalho trata do processo que desencadeou o surgimento dos Fóruns de 
Educação de Jovens e Adultos nos estados, além de esclarecer a importância destas 
instâncias para a área. Consiste, basicamente, na recuperação histórica de elementos 
significativos que fizeram parte das políticas desenvolvidas no campo da EJA, a partir da 
década de 1940; na exposição de alguns eventos nacionais e internacionais que integraram 
o contexto histórico-educacional dessa modalidade da Educação Básica e que foram 
relevantes para o processo; e, sobretudo, na descrição da trajetória de constituição dos 
primeiros fóruns. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfia e documental, análise 
de registros, oriundos da observação participante, e o estabelecimento de contatos 
eletrônicos, o que propiciou a obtenção de dados extremamente relevantes para a pesquisa. 
Dessa forma, consideramos ser de grande importância levar ao conhecimento da 
comunidade acadêmica, e demais interessados na área, a existência dos Fóruns de EJA, 
bem como sua importância e sistemática de trabalho.  

Palavras chave: Fóruns, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O estudo intitulado MARIA DO CÉU PEREIRA: UMA MULHER SERIDOENSE E A 
CULTURA DA MODERNIDADE, desenvolvido a partir das disposições do Projeto 
Currais Novos e os ideais progressistas dos galvanopolitanos (1920 – 1930), constituinte da 
Base de Pesquisa Cultura e Educação no Seridó Norte-rio-grandense, desenvolvida pela 
Departamento de Ciências Sociais e Humanas, da UFRN, busca compreender a 
modernidade que foi produzida no seridó norte-rio-grandense, nos anos 20 e 30 do século 
findo. Fundamentalmente, procura evidenciar o papel da mulher MARIA DO CÉU 
PEREIRA como divulgadora e produtora cultural, por considerar o quanto se empenhou 
para a consolidação do novo ideário marcado pela liberdade de expressão. Possui, como 
base empírica, jornais e revistas como O Porvir, O Galvanópolis e O Ninho das Letras, que 
circularam em Currais Novos no referido período, por constituírem-se dispositivos 
discursivos permeados de informações e significação sobre novos valores culturais e 
morais. Privilegia, particularmente, O Galvanópolis, por ter esse jornal se mantido sob a 
direção de Maria do Céu Pereira. Trabalhando as práticas culturais e discursos desta 
intelectual, a presente pesquisa tanto destaca o seu caráter contraditório, no que diz respeito 
à modernidade, como dá relevância à posição que ocupou nos cenários jornalístico e 
político locais, do que lhe resultou o conceito de mulher atuante e inovadora.  

Palavras chave: Modernidade, Seridó, cenários jornalísticos  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Partiu-se da idéia de que a concepção de saúde-doença é construída em função do contexto 
social sendo permeada pela cultura dos sujeitos que vivenciam esse processo e diz respeito, 
sobretudo, ao significado pessoal experienciado no processo do adoecer. Dessa forma, 
objetivou-se estudar o sentido pessoal do processo saúde-doença tanto dos usuários quanto 
dos profissionais da rede básica de saúde de Natal. Para tanto, analisamos 39 questionários 
aplicados a profissionais e 41 aos usuários dos quatro Distritos Sanitários. Ambos 
continham itens que questionavam a visão de saúde, de doença e os fatores que contribuem 
para o surgimento de doenças. Após a coleta de dados, e transcrição das entrevistas, os 
discursos foram categorizados no SPSS para processamento de estatísticas descritivas. Na 
análise dos dados, pudemos observar que grande parte das idéias acerca do processo saúde-
doença dos profissionais apresenta uma relação direta com a situação econômica sendo 
mencionada em 39% das respostas à questão sobre saúde, 38% na referência à doença, e 
50% das repostas sobre os fatores de surgimento da doença. O conceito da OMS de saúde 
como “perfeito estado de bem-estar biopsicossocial” está presente em 26% das respostas. 
Saúde e doença, para a maioria dos usuários, não são referidas como um conceito 
trabalhado, mas sim, contendo forte carga valorativa em suas vidas, sugerindo a 
importância de uma maior consideração à subjetividade dos usuários por parte dos 
profissionais da saúde.  

Palavras chave: processo saúde-doença, saúde pública, contexto social  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
A moderna doutrina penal define o instituto medida de segurança como uma forma de 
sanção de natureza preventiva e reabilitadora, destinada a ser aplicada ao chamado 
inimputável e ao semi-imputável que são aqueles que, por motivo de doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, têm ausência de capacidade intelectiva e 
volitiva ao tempo do crime. O presente trabalho tem como finalidade elaborar uma análise a 
respeito da aplicação do instituto medida de segurança no nosso sistema penal como forma 
diferenciada da pena. Por tratar-se de um assunto polêmico, será feito um confronto do 
pesquisado na doutrina e na jurisprudência com o constatado em visita feita a uma das 
instituições de nosso Estado, a Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento do 
Complexo Penitenciário Dr. João Chaves, responsável, na capital, pelo tratamento e 
custódia dos portadores de doença mental que cometeram práticas delituosas. A pesquisa 
foi orientada de modo a elaborar um quadro comparativo entre realidade e teoria, tentando 
apontar meios e soluções para que a medida de segurança cumpra a sua real finalidade. Foi 
verificada a necessidade de combate ao abandono do inimputável por parte dos familiares, 
que atinge 70% nesta instituição, e o apoio financeiro do Estado, no que diz respeito à 
assistência aos familiares, combatendo o preconceito e a falta de informação, resgatando a 
importância do convívio familiar.  

Palavras chave: Medida de segurança, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este projeto encontra sua justificativa mais relevante na multiplicidade de ângulos que a 
área de pesquisa em Letras e em Literatura Comparada desenvolvem. Parte-se do 
reconhecimento de que a literatura não é fechada nos tentáculos da auto-referencialidade, 
mas constitui-se num discurso de trânsitos e traduções culturais,articula-se para além de 
fronteiras disciplinares, renovando os ares epistemológicos que as questões emergentes 
hoje produzem.A crise da mercadoria e a da verdade, das quais derivarão a própria crise das 
artes, da literatura, remetem ao questionamento do poder da representação e abrem caminho 
para a retomada da compreensão transcendental da linguagem, da arte, do mundo, do 
tempo,busca-se pensar a literatura na sua relação com a filosofia, pretende-se empreender 
uma leitura da poesia brasileira moderna e pós-moderna, procurando refletir e mostrar na 
produção de poetas como Murilo Mendes, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade 
(modernistas),Adélia Prado, Orides Fontela,pós-modernistas,a ancoragem numa tradição 
literária intimamente vinculada a uma visão metafísica. A designação tomada para textos 
modernos e pós-modernos baseia-se na História Concisa da Literatura Brasileira, de 
Alfredo Bosi, que toma a poesia de 45 para cá como divisor de águas. Também nesta 
pesquisa tem-se o cuidado de sublinhar que, nas análises dos textos, não se subestima a 
natureza dialógica, tensional e crítica desses discursos, nas suas crises de gênero e 
representação.  

Palavras chave: imagens poéticas, sentido metafísico, literatura brasileira  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo discutir o papel da emoção e dos afetos 
manifestados no leitor e na significação do texto de literatura. Como a leitura é carregada 
de emoções e afetos, utilizaremos neste trabalho o conceito de Vonderahe (1944) e estudos 
de Piaget (1970) que especificam que a afetividade influi na construção do conhecimento. 
O estudo toma como objeto de análise a 3a sessão de leitura realizada na pesquisa “O 
ensino de literatura: professores e aprendizes e a atuação na comunidade de intérpretes nas 
escolas da rede pública do Rio Grande do Norte (CNPq/PPPg, 2001). A análise se detém 
nos registros em áudio e vídeo das sessões de leitura do texto literário “Bicho de pé de 
estimação” de Sylvia Orthof, numa turma do 2o ciclo (4a série), dividida em 3 sessões: 
leitura, releitura e pós-leitura . O estudo fundamenta-se na Estética da recepção, formulada 
por Jauss (1979) e Iser (1991) e Wallon (1972) sobre a relação entre afetividade e o 
processo de aprendizagem/desenvolvimento humano. A emoção é um estado afetivo que se 
instala na consciência e se impõe, permitindo que o leitor faça associações da leitura com 
sua própria experiência de vida, facilitando assim a sua compreensão. Este trabalho vem a 
contribuir com a leitura, revelando que essa é um componente importante para a vida 
escolar ou não, favorecendo o desenvolvimento intelectual, social e emocional das nossas 
crianças leitoras e produtoras de emoções.  

Palavras chave: leitura, emoção, conhecimento  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Na década de 1990 a formação de professores adquiriu centralidade na agenda 
governamental por meio da promulgação de todo um conjunto de dispositivos legais. Em 
conformidade com as diretrizes nacionais o Estado do RN organizou sua política de 
formação de professores a qual foi materializada inicialmente pelo PROBÁSICA. Este 
trabalho tem como objetivo analisar as contribuições e limites da atuação deste Programa 
tomando como base a percepção de seus coordenadores pedagógicos. Os dados foram 
coletados por intermédio de um levantamento bibliográfico da literatura pertinente a 
política de formação de professores e entrevistas com 5 coordenadores pedagógicos. O 
estudo constatou que os coordenadores reconhecem a importância do PROBÁSICA no 
desenvolvimento da criticidade e da auto-estima dos alunos, no redimensionamento de sua 
prática, desenvolvimento da escrita, leitura e expressão de idéias e na participação em 
eventos científicos. Dentre as dificuldades explicitadas destacam-se: o coordenador 
pedagógico exerce atividades administrativas, a realização dos cursos em espaços não 
universitários; o aligeiramento dos cursos, excesso da carga horária, falta de repasse da 
Prefeitura e FUNPEC.  

Palavras chave: política educacional, formação de professores, PROBÁSICA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Como aluna de Iniciação Científica, participo da Base de Pesquisa: Gênero e Praticas 
Culturais: abordagens históricas, educativas e literárias. As atividades realizadas fazem 
parte do Projeto Integrado História dos Impressos e a formação das leitoras / CNPq. A 
referida Base visa configurar e analisar perfis de mulheres que contribuíram para a 
formação da sociedade letrada brasileira e norte-riograndense, enfocar a prática docente de 
professoras componentes da Escola Normal de Natal, e reconstituir as práticas de leituras 
femininas do século XVIII. Os estudos desenvolvidos me proporcionam uma maior 
compreensão do referencial teórico – metodológico da História Cultural, em relação as 
práticas de mulheres professoras que contribuíram para a formação da sociedade letrada. 
Assim venho desenvolvendo este trabalho, cujo objetivo é investigar a prática educativa da 
professora Noilde Pessoa Ramalho no período de 1940 a 1950, e que teve sua trajetória na 
Escola Doméstica de Natal, como aluna, docente e diretora daquela instituição desde 1945, 
contribuindo para a formação de várias gerações até os dias atuais. Para essa pesquisa, 
venho realizando um levantamento de dados, procurando reconstituir os caminhos 
percorridos pela educadora. Esta pesquisa se justifica pela importância que é analisar o 
papel que a sociedade de sua época havia estabelecido para a mulher, e a maneira pela qual 
dentro dessa construção social, ela pôde se destacar, dando significado a sua tarefa 
educativa.  

Palavras chave: Mulher, história cultural, construção social  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A atividade da carcinicultura se configura como o principal segmento econômico do estado 
do Rio Grande do Norte, tendo ao longo de toda sua cadeia produtiva, inúmeras ações que 
causam ou potencializam danos ao meio ambiente, e que em sua maioria estão a mercê do 
descaso das fiscalizações ou sanadas por licenciamentos maleáveis. Diante de todos os 
problemas ativos nessa atividade, os danos aos manguezais estão entre os principais. Esses 
danos, em sua maioria, são gerados pelo descarte errôneo dos efluentes de despesca, que 
em sua composição apresentam: restos de animais, dejetos, antibióticos, bactero-estáticos e 
outras sujidades. Para a qualificação e dimensionamento dos processos se faz necessário o 
conhecimento da caracterização dos parâmetros envolvidos a esse material. Nesse ponto, 
esse trabalho apresenta os resultados preliminares da caracterização do efluente de despesca 
de uma fazenda de produção de camarões, locada no litoral sul do estado. Os parâmetros 
foram determinados mediante normas analíticas preconizadas pela APHA (American 
Public Health Association), nos seguintes métodos: pH, Oxigênio Dissolvido, 
Condutividade, Temperatura, DBO, DQO, Sólidos Sedimentáveis, Nitrogênio Total, 
Fósforo e Sólidos Fixos. Os resultados das coletas foram tratados mediante metodologia 
matemática e estatística, obtendo-se a caracterização preliminar dos índices em estudo.  

Palavras chave: Carcinicultura, Efluentes, Despesca  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A ordem econômica aparece na história constitucional brasileira a partir de 1934, junto com 
a ordem social. Até então o constituinte ocupava-se apenas com a organização política do 
Estado. Sob influência da Constituição alemã de Weimar a Carta de 1934 passa a conter os 
princípios fundamentais do ordenamento econômico para dar raízes, também no plano 
econômico e social, à democracia política. O objetivo deste trabalho é avaliar a evolução 
das normas sobre a ordem econômica nas Constituições brasileiras, verificando a 
conjuntura nacional em que estiveram inseridas e relacionar os dispositivos constitucionais 
com a Carta de 1988. Para tanto, fez-se uma pesquisa comparativa do Texto das 
Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967/69 e 1988, juntamente com uma pesquisa 
bibliográfica sobre o tema. Foi possível verificar que desde 1934 a ordem econômica 
constitucional não é senão uma ordem capitalista, e a aplicação dos seus princípios torna-se 
frustrada pela incompatibilidade entre livre iniciativa e apropriação dos meios produção, 
típicos do capitalismo, e a realização da justiça social, possível somente através da 
distribuição eqüitativa da riqueza. Não obstante, em todas as Constituições analisadas os 
valores sociais do trabalho têm prioridade sobre os demais valores econômicos, o que 
orienta a intervenção do Estado na economia a fim de afirmar a supremacia do interesse 
público.  
 

Palavras chave: Constituições brasileiras, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O trabalho Desbravadora Infância, é fruto da pesquisa realizada no projeto Leitura de 
Imagens em Gaston Bachelard, orientado pela prof.a Ana Laudelina Ferreira Gomes. Esse 
projeto como o nome já diz, tem como objetivo fazer leituras de imagens, em obras 
literárias a luz das teorias do pensador Gaston Bachelard. No conto Cem Anos de Perdão da 
autora Clarice Lispector, foi feita uma leitura de imagens a luz das teorias dos pensadores 
G. Bachelard e de C. Jung, esse segundo foi adicionado ao trabalho graças ao livro 
Mulheres que Correm Com os Lobos que é de autoria da psiquiatra Clarice Estés, que 
contribui sistematizando a obra de Jung. O conto traz a história de uma menina moleca que 
começa a descobrir sua feminilidade, á partir de uma rosa que rouba, e lhe traz sensações 
jamais sentidas. Essas sensações e as descobertas causadas por elas é o foco principal da 
nossa leitura de imagens.  

Palavras chave: Imagens, obras literárias, Gaston Bachelard  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O turismo foi visto e ainda o é como atividade exclusiva do espaço urbano, mas devido a 
grande dinâmica das atividades econômicas desenvolvidas no meio rural não devemos 
caracterizá-lo apenas como agrícola. Os anos 80 e 90 marcam uma nova configuração do 
espaço rural, que passa a desenvolver outras atividades econômicas além da agricultura e da 
agropecuária. Neste sentido surgem as novas atividades rurais não agrícolas como 
alternativa de ocupação e renda. O Lajedo de Soledade se insere nesse contexto. Localizado 
no Município de Apodi, o Lajedo de Soledade contém a maior concentração de arte 
rupestre do Nordeste. Sendo assim o trabalho pretende dar continuidade a um levantamento 
de atividades econômicas já realizado no Lajedo de Soledade. Iremos perceber de acordo 
com a análise dos questionários aplicados as mudanças socioeconômicas que essa atividade 
trouxe para as famílias rurais. As informações adquiridas neste trabalho foram obtidas 
através de uma coleta de dados realizada em instituições com IBGE; IDEMA-RN; 
SEBRAE; Secretaria de Turismo. Realizamos entrevistas com os guias do Lajedo, artesãos, 
artistas plásticos, a presidente da fundação amigos do lajedo do soledade e comerciantes 
envolvidos com esta atividade turistica. Os nossos resultados mostram que há um descaso 
do poder público e que esta comunidade não dipõe de o mínimo de infra-estrutura que seria 
fundamental para o desenvolvimento da atividade turística e para a geração de emprego e 
renda na região.  

 

 

Palavras chave: Turismo rural, Pluriatividade e sustentabilidade, Atividades rurais não-
agrícolas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente trabalho de pesquisa apresenta como foco de estudo a Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre combustíveis. 
Preliminarmente, definir-se-ão os principais aspectos tributários dessa espécie tributária, 
como: contribuintes, fato gerador, base de cálculo e alíquotas etc, para, em seguida, poder-
se discutir a polêmica acerca de sua constitucionalidade. A metodologia consiste na análise 
dos diplomas legais que a instituíram: CF/1988, Lei 10.336/2001 e EC n.º 33/2001, a fim 
de se verificar se há realmente incongruências com o texto constitucional. A primeira diz 
respeito ao fato de inexistir lei complementar, exigida pela Constituição (art. 146, inciso 
III), estabelecendo as normas gerais sobre o tributo. A segunda se refere à falta de controle 
sobre os recursos obtidos com sua exação que deve obedecer à destinação determinada pelo 
art. 177, §4º, II, da Lei Maior. Desse modo, pode-se concluir que há razões plausíveis 
acerca da inconstitucionalidade desse tipo de contribuição, todavia, tal discussão não foi 
ainda resolvida pelo Supremo Tribunal Federal.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
O estudo vincula-se à Base de Pesquisa Cultura e Educação no Seridó Norte-rio-grandense, 
desenvolvida pelo DCSH da UFRN, inserindo-se no Projeto de Pesquisa Currais Novos e 
os ideais progressistas dos galvanopolitanos (1920/1930), que objetiva conhecer e 
compreender a Modernidade que foi produzida em Currais Novos/RN entre os anos 
1920/1930, identificar seus autores e idealizações, analisando as práticas culturais e os 
modos como construíram representações e instituíram mudanças. Possui como base 
empírica jornais e revistas que circularam no Município na época: O Porvir, O 
Galvanópolis e Ninho das Letras, selecionados para análise por constituírem-se dispositivos 
discursivos permeados de significação. Particularmente, este texto trata das representações 
produzidas pelo médico Mariano Coelho, que elaborou, através da coluna Sugestões 
Sanitárias na Revista Literária Ninho das Letras, um discurso de reconhecimento da 
Higiene, da Medicina e do Saneamento como condições necessárias à instalação do 
progresso na cidade. Portanto, pode ser considerado um dos intelectuais responsáveis pela 
elaboração de um ideal de modernidade para o município. Sua atuação torna-se mais 
relevante uma vez que esse tipo de discurso permaneceu circunscrito, quase sempre, aos 
grandes centros urbanos, não obtendo notável repercussão nas cidades interioranas. Assim, 
em última instância, essas representações concorrem para a legitimação da participação do 
município na configuração da Modernidade no Brasil.  

Palavras chave: modernidade, intelectuais, impressos  
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Resumo:  
O estudo vincula-se à Base de Pesquisa Cultura e Educação no Seridó Norte-rio-grandense, 
desenvolvida pelo DCSH da UFRN, inserindo-se no Projeto de Pesquisa Currais Novos e 
os ideais progressistas dos galvanopolitanos (1920/1930), que objetiva conhecer e 
compreender a Modernidade que foi produzida em Currais Novos/RN entre os anos 
1920/1930, identificar seus autores e idealizações, analisando as práticas culturais e os 
modos como construíram representações e instituíram mudanças. Possui como base 
empírica jornais e revistas que circularam no Município na época: O Porvir, O 
Galvanópolis e Ninho das Letras, selecionados para análise por constituírem-se dispositivos 
discursivos permeados de significação.Particularmente, este texto trata das representações 
produzidas pelo médico Mariano Coelho, que elaborou, através da coluna Sugestões 
Sanitárias na Revista Literária Ninho das Letras, um discurso de reconhecimento da 
Higiene, da Medicina e do Saneamento como condições necessárias à instalação do 
progresso na cidade. Portanto, pode ser considerado um dos intelectuais responsáveis pela 
elaboração de um ideal de modernidade para o município. Sua atuação torna-se mais 
relevante uma vez que esse tipo de discurso permaneceu circunscrito, quase sempre, aos 
grandes centros urbanos, não obtendo notável repercussão nas cidades interioranas. Assim, 
em última instância, essas representações concorrem para a legitimação da participação do 
município na configuração da Modernidade no Brasil.  
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Resumo:  
O artigo proposto abordará a problemática dos Direitos Humanos.Tratar-se-á de seu 
conceito, enfocando os aspectos da indivisibilidade e da universalidade. Averiguar-se-á 
também que a cristalização de tais direitos em âmbito internacional a partir de 1945, com 
sua inclusão na Carta das Nações Unidas, teve como decorrência a necessidade de cada 
Estado de possuir na sua estrutura jurídica respaldo sobre estes direitos, sendo isto uma 
exigência da democracia plena e de suma importância para a avaliação dele frente à 
comunidade internacional. Especificamente dentro do sistema jurídico brasileiro, analisar-
se-á os meios e métodos de sua proteção, abordando os principais problemas que abarcam a 
sua efetivação. Além disso, o presente trabalho visa responder às seguintes questões: em 
nível nacional, quem protege, isto é, existe algum órgão específico de guarida dos Direitos 
Humanos? De alguma maneira a inclusão de tais Direitos no Texto constitucional contribui 
para a sua maior efetividade? Concatenando diversas pesquisas bibliográficas, o que inclui 
o exame de livros, periódicos e internet; constata-se que existe sim um órgão protetor que 
garante a titularidade desses direitos aos cidadãos que se encontram no território nacional e 
que seu encarte pela Constituição se apresenta extremamente importante para sua plena 
eficácia.  
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Resumo:  
Uma das funções do profissional da saúde é promover o bem-estar das pessoas. Para 
desempenhar bem essa missão é fundamental que ele tenha noções de Psicologia, pois o ser 
humano não é apenas fisiológico: engloba, necessariamente, o psicológico. Mas será que os 
estudantes de saúde compreendem o que é a Psicologia? Para responder essa pergunta foi 
aplicado um questionário a 141 alunos do 5o e 6o períodos dos cursos do Centro de 
Ciências da Saúde da UFRN, com ênfase no objeto de estudo e nas abordagens da 
Psicologia. Comportamento humano (93%), personalidade (82%) e distúrbios 
comportamentais (71%) foram os objetos de estudo mais reconhecidos. A maioria dos 
respondentes (87%) afirmaram que psicólogos, psicanalistas e psiquiatras são profissões 
diferentes, porém não souberam distinguí-las. Comparando terapia e psicoterapia, 69% 
afirmaram que diferem e 11% disseram ser sinônimos. A Psicanálise (96%) e a Terapia 
Corporal (60%) foram as abordagens mais conhecidas por eles e, demonstrando 
desconhecimento da área, 45% apontaram Freud como o "Pai da Psicologia". Quanto ao 
uso das abordagens terapêuticas no tratamento, 80% pensam que ela depende do paciente, 
enquanto 17% dizem variar de acordo com o profissional. Em termos gerais, mesmo 
demonstrando um conhecimento superior ao esperado, a maioria dos estudantes não 
percebem a importância do psicólogo e da psicoterapia para o bem-estar físico e 
psicológico do indivíduo, o que indica a necessidade de ampliar-se essa discussão.  

Palavras chave: Psicologia, estudantes, área de saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O artigo proposto analisa a pertinência da diminuição da idade penal de 18 para 16 anos. 
Constata-se o fato de a criminalidade juvenil estar crescendo num ritmo frenético e, com 
ela, o clamor da sociedade por uma resposta do Estado. Tal resposta é o que constitui o 
cerne do presente trabalho. Este pretende investigar uma solução aos seguintes 
questionamentos: o problema da criminalidade entre crianças e adolescentes poderia ser 
resolvido com uma simples norma que reduz a idade penal? Ademais, tendo em vista a 
atual situação do Sistema Penal Brasileiro, será a submissão de um jovem a uma cela 
superlotada e degradante, o melhor caminho? Entretanto, não será a inimputabilidade uma 
forma de impunidade? Utilizando diversas fontes doutrinárias, além de pesquisa nos órgãos 
vinculados à aplicação de medidas sócio-educativas no município de Natal; conclui-se, 
baseando-se nas novas perspectivas Criminológicas e da Política Criminal, que a redução 
da imputabilidade penal não deve ser adotada, já que configura uma saída simbólica frente 
a um problema que não se resume à seara jurídica, mas permeia todas esferas da vida 
social. Portanto, a penalização, principalmente no que concerne aos jovens, deve ser 
utilizada como última ratio.  
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Resumo:  
O PROCESSO DE DECISÃO NA ESCOLA PUBLICA ATRAVES DA GESTÃO 
DEMOCRATICA E DO PDE  
 
VIVIANNE SOUZA DE OLIVEIRA  
ROSALIA DE FATIMA E SILVA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
E-mail: viviufrn@yahoo.com.br  
 
 

 
O processo de decisão está presente no dia- a- dia de todo o indivíduo. De forma consciente 
ou inconsciente tomar decisões é parte natural do nosso cotidiano. Apesar de não podermos 
viver sem tomar decisões, muitas pessoas fazem o possível para evita- las, estando esta 
motivada por sentimentos de medo, comodismo, ou até mesmo pelo peso que pode haver 
em assumir as conseqüências de uma decisão tomada. O objetivo deste trabalho é iniciar a 
compreensão do significado de decidir no cotidiano escolar. Tentamos compreender o 
processo de decisão em escolas onde o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) é 
desenvolvido. Para isto, partimos de três questões que nortearão este trabalho: 1. O que é 
decidir?, 2. Quais os fatores norteadores no processo de decisão? 3. De que forma o PDE 
pode ampliar o espaço de decisão no interior da escola? Para desenvolver tais questões, 
utilizamos da análise compreensiva do discurso de Jean Claude Kaufmann (1996). Partimos 
das falas de sujeitos implicados no desenvolvimento do PDE visando compreender e 
reconstruir, por meio destas, a lógica presente no conjunto das argumentações sobre o ato 
de decidir no cotidiano da escola.  
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Resumo:  
O trabalho proposto aborda um estudo acerca da evolução constitucional no que tange à 
família. Esta configura-se encartada desde a primeira Constituição Política Brasileira, a de 
1824, embora restrita ao âmbito imperial. Abordar-se-ão os avanços relacionados ao 
reconhecimento do Casamento Religioso para efeitos civis, bem como da União Estável, 
estendendo-se, inclusive, à questão da União entre homossexuais. Além disso, alude-se aos 
direitos e deveres na sociedade conjugal e ao fim desta. Ademais, trata-se do 
desenvolvimento dos direitos e garantias dos filhos, culminando com a equiparação 
daqueles havidos fora do casamento e dos adotivos aos concebidos dentro da união 
matrimonial. Concatenando diversas pesquisas bibliográficas, o que inclui o exame de 
livros, periódicos e internet; conclui-se que a família é a base da sociedade e que por isso 
recebe especial proteção do Estado, portanto, deve sempre estar inclusa dentre as 
discussões jurídicas, haja vista as transformações pelas quais passam a sociedade.  
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Resumo:  
Mediante a inexistência de uma tendência única e clara em relação ao fenômeno do 
voluntariado, a presente pesquisa visou compreender as diversas manifestações do 
voluntariado e suas conseqüências para a instauração de um Modelo de Desenvolvimento 
Social Sustentável para a Região do Seridó do RN. A pesquisa foi realizada de acordo com 
os moldes da investigação exploratória. Inicialmente, ocorreu a descrição dos municípios e 
das atividades que contam com a atuação de voluntários. A partir daí, procedeu-se a 
delimitação de um grupo, promovendo a análise qualitativa dos dados. Proposta por 
BARDIN (1977), a análise categorial foi a técnica utilizada para a obtenção dos resultados. 
Através dos resultados obtidos foi possível comprovar que, mesmo com os avanços nos 
estudos sobre o trabalho voluntário, ainda é notória a necessidade de instrumentos que 
popularizem a questão. Constatou-se que cerca de 90% do municípios da Região Seridó do 
RN contam com a ação voluntária na prestação de serviços nas áreas de saúde, educação e 
bem-estar social. A região possui, também, organizações voltadas para a defesa dos direitos 
de grupos específicos da população. A pesquisa comprova a necessidade de elaboração de 
uma base sustentável para o desenvolvimento da região. Percebe-se a necessidade de uma 
maior integração da sociedade civil no desenvolvimento de múltiplas experiências que 
garantam sustentabilidade às ações voluntárias, proporcionando, uma melhoria na 
qualidade de vida da sociedade civil.  
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Resumo:  
Muitos estudos geofísicos, particularmente utilizando o método gravimétrico, foram 
realizados no Rio Grande do Norte. Uma parte significativa dos dados gravimétricos desses 
trabalhos se constitue, atualmente, no Banco de Dados Gravimétricos do Grupo de 
Geofísica da UFRN. Este conta, atualmente, com mais de 10000 medidas de campo 
gravimétrico cobrindo os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Piauí. O 
objetivo principal deste trabalho foi o de reorganizar esse banco de dados e elaborar a carta 
gravimétrica do Rio Grande do Norte e adjacências.Utilizando os programas “Surfer for 
Windows” e “Grapher for Windows”, que são utilitários gráficos que permitem a 
elaboração de mapas/perfis a partir de arquivos de dados construídos pelo usuário, em 
conjunto com os programas Calculag, Bouguer e Seleção para o tratamento de dados 
gravimétricos, foi inicialmente construído o mapa das estações gravimétricas na escala 
1:500000 (escala do mapa geológico disponível), a fim de visualizar a distribuição espacial 
das mesmas (importante, inclusive, para futuros levantamentos). Em seguida, construiu-se 
os mapas Bouguer, Regional e Residual, como também, foram retirados dos mesmos alguns 
perfis gravimétricos perpendiculares à costa Potiguar com o intuito de que sirvam de base 
para o modelamento das estruturas em subsuperfície. Os mapas traçados permitiram a 
identificação das principais anomalias gravimétricas e elaborar interpretações qualitativas 
das assinaturas gravimétricas mais importantes.  

Palavras chave: Banco de dados, Gravimetria, Rio Grande do Norte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0339  
TÍTULO: TÉCNICAS CORPORAIS, CULTURA DE MOVIMENTO E O 
CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: JOÃO CARLOS NEVES DE SOUZA E NUNES DIAS (03396636422)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 

 

  
Resumo:  
Como as técnicas corporais constituem-se objetivações da Cultura de Movimento? Quais as 
relações entre o conceito de técnica corporal e o conhecimento da Educação Física? Como 
objetivos da investigação destacamos a reflexão sobre a articulação entre os saberes e as 
práticas materializada na Cultura de Movimento e o conhecimento da Educação Física. O 
método utilizado segue a orientação da Fenomenologia e da Hermenêutica. Na descrição da 
gestualidade da capoeira, consideramos imagens de encontros realizados pelo grupo de 
capoeira Cordão de Ouro através das técnicas de análise de imagem e análise do 
movimento. Como resultados da pesquisa, destacamos os núcleos de sentido: o corpo como 
um território biocultural; a gestualidade como um campo de comunicação; as técnicas 
corporais como conhecimento que revela e esconde as tradições e o habitus de uma 
sociedade; os usos sociais do corpo. A estruturação do campo da Educação Física, norteado 
pela racionalidade científica e pedagógica, guiou-se pela intervenção e utilização de 
técnicas corporais. Nessa norma, histórica e epistêmica, a área tem se apropriado de 
algumas manifestações da Cultura de Movimento, caracterizando-se como instituição social 
que divulga e produz determinadas compreensões de corpo. Tal referência constitui-se 
como um indicador epistemológico significativo para a organização acadêmica e 
profissional da área.  
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Resumo:  
Movido pela necessidade de compreensão das ações desenvolvidas pelo Estado que visam a 
promoção social em acordo com os instrumentos de qualidade de vida, elegeu-se o objetivo 
da pesquisa: "como os programas sociais implementados e/ou geridos pelo poder público 
local interferem na qualidade de vida da população do município de Currais Novos?" A 
pesquisa foi desenvolvida mediante investigação exploratória, delineada por um enfoque 
qualitativo. O instrumento utilizado para a coleta foi a entrevista aberta, contando com a 
técnica de associação livre de palavras, o que reduziu os efeitos limitativos. A partir daí os 
dados foram registrados e analisados, seguindo a técnica de análise categorial proposta por 
BARDIN (1977). Como resultado, foi possível confirmar a atuação do Estado no 
oferecimento de políticas públicas que visam a minimização das desigualdades sociais. De 
acordo com os atores envolvidos, as atividades desenvolvidas pelos programas sociais 
contribuem para a satisfação e influenciam as variáveis que condicionam a qualidade de 
vida dos indivíduos; variáveis de educação, saúde e trabalho promovem uma mudança 
constante no cotidiano dos grupos atendidos; o registro da atuação de todas as Secretarias 
Municipais ressalta a efetiva participação das políticas públicas a fim de promover a 
melhoria dos quadros de saúde, educação e assistência social, sendo essas, variáveis que 
formam a base valorativa e que acabam por influenciar na qualidade de vida da população.  
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Resumo:  
Atualmente, podem ser encontrados programas de ensino superior direcionados 
especialmente para membros do MST, vistos por eles mesmos como oportunidades que não 
devem ser descartadas. No entanto um dos problemas que estes programas vêm 
enfrentando, é a evasão de alunos, experiência citada com certa frustração pelos 
organizadores. Dada sua relevância para os assentamentos e os benefícios que estes trazem 
aos integrantes do MST, em nosso caso, da região nordeste e do Estado de Espírito 
Santo;esta pesquisa visou analisar a dinâmica e tensões de um grupo de alunos com o 
intuito de evitar, ou minimizar, essa evasão a fim de que o Programa "Pedagogia da Terra", 
especificamente, mantenha-se, ou justifique-se, como instrumento de qualificação e 
benefício aos integrantes dessa região de assentados. Os dados obtidos nos mostram, ainda 
que não de forma definitiva devido ao caráter subjetivo da dinâmica ser de difícil análise, 
que esta problemática não se deve simplesmente a estrutura disponibilizada, ao caráter 
intensivo e/ou afastamento destes alunos de suas famílias, mas, sim, à questões estruturais 
da dinâmica no movimento que acabam por gerar uma série de outras tensões que 
acumuladas as do próprio curso, se tornam fator de decisão destes alunos quanto a sua 
continuidade no mesmo.  

Palavras chave: MST, Pedagogia da Terra, Dinâmica de Grupo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CO-AUTOR: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476)  
 

 
 
Resumo:  
Diante do uso inadequado do conceito de responsabilidade social por algumas empresas, e, 
consequentemente, de sua prática, o presente estudo elegeu o seguinte problema de 
pesquisa: “qual o significado do termo ‘Responsabilidade Social Empresarial’ para os 
gestores da Cooperativa de Crédito Rural do Seridó (Crediseridó) e de que forma se realiza 
a experiência da organização nesse campo de atuação?”. A pesquisa foi orientada por um 
enfoque qualitativo, mediante estudo de caso. Para a coleta de dados, foi utilizada a 
entrevista aberta, contando-se com a gravação do conteúdo e registro dos dados para 
posterior análise. O tratamento dos dados coletados ocorreu a partir da análise categorial 
que constitui uma das técnicas de análise de conteúdo proposta por BARDIN. Obteve-se, 
como resultado, a constatação de várias incoerências, entre o discurso e a prática, 
particularmente nos seguintes aspectos: entre a postura dos gestores afirmando o 
compromisso social com a comunidade e a ausência de ações efetivas e permanentes para a 
mesma; entre a declaração da Crediseridó como sendo uma empresa socialmente 
responsável e a inexistência de ações relacionadas com esse modelo de gestão; entre a 
preocupação com o meio ambiente e a ausência de atividades de conscientização ambiental 
da população; e entre a compreensão da importância dos stakeholders na prática da 
responsabilidade social e a falta de um relacionamento efetivo com os mesmos.  

Palavras chave: Fagner Farias de Lima, Ivanilson Dantas dos Santos, Josenilton de 
Medeiros Lopes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)  
CO-AUTOR: JANAÍNA MIKARLA DANTAS (94138346449)  
 

  
 
Resumo:  
A autogestão e a participação são elementos intrínsecos à prática cooperativista. Todavia 
estudos empíricos mostram que as cooperativas enfrentam alguns desafios oriundos do 
modo de produção capitalista, elegeu-se assim o seguinte problema de pesquisa: “Até que 
ponto o princípio cooperativista de autogestão e a participação estão presentes na 
Unimed/Currais Novos?”. Utilizamos como metodologia o estudo de caso, com enfoque 
qualitativo, porém sem desprezar algumas técnicas estatísticas na apresentação e análise de 
resultados relativos a questões que necessitaram ter seu caráter quantitativo realçado. A 
amostra foi do tipo intencional. Para a coleta de dados, recorremos à entrevista 
padronizada. Os dados qualitativos foram analisados e interpretados através de análise de 
conteúdo segundo a proposta de BARDIN.O estudo deixou claro que, apesar de algumas 
ressalvas, a Unimed/Currais Novos é autogerida por seus cooperados.Constatamos que a 
cooperativa estudada não oferece curso preparatório, a cerca dos valores e princípios 
cooperativistas, ao médico pré associado, o que pode estar contribuindo para o não 
envolvimento pleno do cooperado com a sua cooperativa. Quanto a participação, essa é 
mais significativa em eventos comemorativos do que em reuniões e assembléias. Dentre os 
motivos alegados pelos entrevistados para justificar a não participação nos eventos estão a 
falta de tempo e a falta de democracia nas reuniões.  

 

Palavras chave: jana, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A resposta dos tecidos biólogicos à Lesão muscular, constitui o evento inflamatório que 
inicia com uma fase aguda e evolui para uma fase crônica caracterizada pela substituição de 
tecido necrosado por um tecido de granulação contituído principalmente por fibroblastos e 
neo-vasos. O presente trabalho, teve como objetivo, investigar os efeitos do Laser He-Ne 
terapêutico no processo de aceleração da formação do tecido de granulação do músculo 
gastrocnêmio lesionados de ratos.Essa pesquisa tere um caráter verdadeiramente 
experimental, do tipo pré teste-pós teste com grupo controle.Os animais deste experimento 
foram divididos em 2 grupos: controle e experimental composto cada um por 4 animais 
submetidos a mecanismo de contusão muscular. O grupo experimental foi exposto à 
irdiação do laser He-Ne de baixa intensidade diariamente e ao fim de 5 dias, todos os ratos 
foram sacrificados e levados a análise histopatológica onde verificou-se um aumento do 
número de fibroblastos e angiogênese,a análise estatística, apontou resultados muito 
significativos .Podemos concluir que o equipamento terapeutico utilizado foi eficiente para 
acelerar a formação do tecido de granulação.  

Palavras chave: Lesão muscular, Fibroblastos, neo-vascularização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público ganhou uma nova 
roupagem no ordenamento jurídico nacional, estando vocacionado para a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
consoante apregoa o art. 127 do texto constitucional. Por conseguinte, o Parquet se libertou 
da incumbência de representação judicial e consultoria das entidades públicas, passando a 
tutelar o chamado interesse público primário, o qual se refere ao bem-geral da coletividade. 
Após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, a instituição também foi incumbida 
da defesa dos interesses individuais homogêneos nos termos do art. 82 do referido diploma 
normativo. Tal dispositivo suscitou polêmicas doutrinárias, vez que a Carta Magna, em seu 
art. 129, inc. III, não se refere a essa modalidade de direitos. Neste cenário, o escopo do 
presente trabalho se delineia no sentido dirimir as controvérsias existentes quanto à 
atribuição do Ministério Público para a tutela dos interesses individuais homogêneos, 
comprovando-se ao final, como resultado da pesquisa empreendida, a legitimidade do 
órgão ministerial para esse fim. No tocante à metodologia, foi empregado o método 
dedutivo, aliado a pesquisas de ordem jurisprudencial, doutrinária e legislativa.  

Palavras chave: Ministério Público, legitimidade, Código de Defesa do Consumidor  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
Trata-se de um projeto de pesquisa acerca da sociabilidade e percepção da violência pela 
juventude do bairro de Mãe Luiza, localizado na zona leste da cidade do Natal, 
caracterizado pelos baixos indicadores sociais e econômicos. A proposta tem como 
categorias centrais violência, juventude e sociabilidade, compreendidas na perspectiva de 
Diógenes (1997), Minayo (1999), Arce (1997), Magnani (2003) e Simmel (1987). O seu 
objetivo é traçar uma cartografia da violência do bairro de Mãe Luiza a partir do sentido 
que lhe é dado pela juventude; considerada no seu contexto familiar, escolar e de 
sociabilidade. A pesquisa tem como questão, a ser respondida, apreender o que a juventude 
de Mãe Luiza concebe como violência e que lugar ela ocupa no cotidiano da mesma. Desta 
questão decorre a identificação do perfil desses jovens: quem são? Quantos são? Como se 
organizam? O que pensam? Como vivem? Que atividades desenvolvem? O método 
utilizado na pesquisa será o método quali-quantitativo a partir de uma abordagem extensiva 
e compreensiva, procurando articular os resultados de ambas com vista a superar as 
limitações de cada uma delas, quando utilizadas individualmente. Como resultado espera-se 
obter dados capazes de subsidiarem efetivamente na proposição de políticas publicas 
voltada a juventude.  

Palavras chave: Violência, grupos jovens, Mãe Luiza  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ALUNO: ALÍRIO MACIEL LIMA DE BRITO (01156467446)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho desenvolve uma análise sobre a atuação da Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) no âmbito da defesa do consumidor. Discute-se, em particular, as medidas que vêm 
sendo adotadas pela ANP no combate às irregularidades na revenda de combustíveis, 
focalizando o controle de qualidade dos derivados de petróleo. Para tanto, realizou-se uma 
análise dos dispositivos legais que conferem a ANP a prerrogativa de efetivar a defesa do 
consumidor (Lei 9478/1997), bem como da doutrina concernente ao tema. Dentre as 
medidas adotadas pode-se destacar no âmbito da normatização (portarias) um acentuado 
esforço da ANP com o intuito de traçar as condutas a serem seguidas pelos agentes 
econômicos em todos os setores da indústria petrolífera. Estas portarias enumeram uma 
série de obrigações aos revenderes varejistas com o intuito da proteção dos consumidores e 
assentadas em princípios basilares da defesa do consumidor. Outra grande contribuição da 
ANP no campo da defesa do consumidor deu-se com a criação do Centro de Relações com 
o Consumidor da ANP (Portaria nº 111 de 28 de junho de 2000) que possibilitou um canal 
direto de contato do consumidor com a ANP. No âmbito fiscalizatório, podemos destacar a 
Lei Federal nº 9.847/99, que dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao 
abastecimento nacional de combustíveis, que é realizado diretamente pela ANP ou 
mediante convênios por ela celebrados. Assim, a ANP vem cumprido o seu papel na defesa 
do consumidor.  

Palavras chave: Combustíveis, ANP, defesa do consumidor  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
O presente estudo destina-se a realizar uma análise acerca da constitucionalidade do 
disposto no artigo 3º, inciso III, última parte, da LC 87/96, que estabelece uma limitação 
expressa à imunidade prevista no artigo 155, X, b da Constituição Federal. A importância 
do referido estudo deve-se ao fato de que, tratando-se de norma constitucional vedatória de 
eficácia plena (tal característica também será justificada como matéria preliminar à análise 
da constitucionalidade do dispositivo da LC 87/96), a qual prescinde de regulamentação 
infraconstitucional para ter eficácia, não poderia o legislador ordinário utilizar-se de lei 
complementar para limitar o âmbito de atuação de uma imunidade específica, já com uma 
abrangência perfeitamente delimitada. Procurar-se-á para tanto, por meio de pesquisa em 
abalizada doutrina, demonstrar que as normas constitucionais vedatórias ou proibitivas, nas 
quais se encaixam as imunidades tributárias, são auto-aplicáveis (self-executing), 
prescindindo, via de regra, de regulamentação posterior. Finalmente, será perquerida a 
razão da auto-executoriedade da imunidade tributária, em função desta ser um direito 
fundamental do contribuinte (cidadão), sendo, portanto, auto-aplicável, por força do art. 5º, 
par. 1º da constituição federal.  

Palavras chave: Norma constitucional, análise, doutrina  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
O presente trabalho consiste em um esforço para analisar a questão da crescente 
uniformização do direito privado face ao fenômeno da globalização mundial em especial 
nas últimas décadas. Primeiramente nos deteremos em uma breve análise histórica dos 
principais institutos do direito privado. Atenção especial será dada ao esforço de 
positivação uniforme do direito privado. Em seguida, faremos uma análise do cenário atual, 
verificando quais as principais forças que atuam para a uniformização do direito privado no 
âmbito internacional. Caberá ainda em nosso trabalho uma análise dos avanços e crescente 
utilização da Lex Mercatoria para os contratos comerciais internacionais. Em razão do 
exposto, discutiremos quais dos ramos do direito privado tem mais avançado em direção a 
uma uniformização internacional, focalizando os Direitos Comercial, Trabalhista e Civil. 
Uma atenção especial será dada aos desenvolvimentos na Europa, por se tratar esse 
continente de ser verdadeiro “laboratório da globalização do direito”, com a União 
Européia. Concluiremos afirmando que o direito privado “nasceu para ser uniforme”, e 
esses avanços são mais do que expressões e consequências do fenômeno moderno da 
globalização, pois a lógica do direito privado, baseada nas relações interpessoais, é que a 
relação deve se pautar por normas iguais entre todos, ao contrário do direito público, que 
deve manter sempre algum grau de autonomia, derivada da soberania estatal e auto-
determinação dos povos.  

Palavras chave: Globalização, Direito Privado, Uniformização  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
Dentre as tendências verificadas na Indústria do Petróleo, uma das mais acentuadas é a da 
expansão das atividades offshore. Nos anos recentes, o desenvolvimento da produção em 
águas profundas (consideradas como sendo de profundidade acima de 50 metros) abriu em 
definitivo as perspectivas do que até então era uma mera potencialidade. Para tais 
atividades, as empresas se encontram submetidas à autoridade do estado que possui 
soberania sobre essa Zona Econômica. Tal regime jurídico é particular de cada nação, e em 
seus fundamentos não difere da exploração em terra. Entretanto, a Plataforma Continental 
representa apenas aproximadamente 7% da extensão dos oceanos. Dada a importância 
crucial do Petróleo para a sociedade moderna, o subsolo marinho do mar internacional é o 
próximo passo na exploração. Contudo, essa região, denominada de “Área”, é “patrimônio 
comum da humanidade”, e não está submetido ao mesmo regime de “liberdade dos mares” 
que vigora na superfície do alto mar. A internacionalização da Área é uma realidade 
confirmada por tratados internacionais. Isso implica em um regime jurídico totalmente 
diferente para essa futura atividade, partindo de concepções inexploradas, que questionam 
nossos conceitos tradicionais de regulação, vinculados a idéia de um estado nacional ou de 
um particular possuidor do território explorado. Aqui a detentora da posse é toda a 
humanidade. É justamente para desvendar esse regime jurídico que nos propomos a realizar 
o presente trabalho.  

Palavras chave: Direito do Petróleo, Direito Marítimo, Fundos Marinhos  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
Não resta dúvidas de que um dos grandes embates doutrinários na seara jurídica é a 
discussão acerca da viabilidade das Súmulas Vinculantes para o sistema recursal brasileiro, 
o qual indubitavelmente enfrenta uma grave crise. Sendo assim, com este trabalho 
científico tentar-se-á fomentar o debate sobre os pontos negativos e positivos da utilização 
deste instituto jurídico, o qual na verdade já está sendo utilizado parcialmente em nosso 
ordenamento, haja vista que, com o advento da Emenda Constitucional nº 3, a qual alterou 
o art. 102, §2º da nossa Carta Magna, passou-se a atribuir força vinculante às decisões 
definitivas de mérito proferidas pelo STF em ações declaratórias de constitucionalidade 
(Adins) de leis ou atos normativos federais, em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e ao Poder Executivo. Por muitos é considerada como uma forma clara de 
contrariar o princípio da separação de poderes, por outro lado, advoga-se que com a 
viabilidade deste instituto jurídico, estar-se-ia impedindo, por exemplo, a impetração de 
recursos meramente protelatórios. Desta maneira, não há como negar que o tema fomenta, 
no mínimo, um grande debate, o qual nesta oportunidade certamente será retomado.  

Palavras chave: Sistema jurídico, súmula vinculante,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Nesta pesquisa buscou-se fazer uma reflexão sobre como a memória pode explicar o 
passado através das narrativas orais, mais particularmente acerca de um importante 
monumento histórico, conhecido como a casa de pedra, situada nas proximidades da 
margem direita do Rio Pirangi, no município de Nísia Floresta-RN. Para tanto, utilizou-se 
uma abordagem pluri-disciplar, aproximando-se as disciplinas da História e da 
Antropologia, em que se procurou bibliografias históricas referentes a essa construção para 
uma comparação com uma outra fonte considerada viva, isto é, a oralidade. Desse modo, a 
metodologia da história oral possibilitou, através da técnica da entrevista (semi-diretiva, 
mas preferencialmente aberta), a coleta de relatos narrados pelos moradores mais antigos 
do povoado de Pium, este localizado entre os municípios de Nísia Floresta e Parnamirim-
RN, sendo bem próximo à construção. Conseguiu-se encontrar nos relatos dos nossos 
narradores uma rica memória oral e local que, ao atravessar gerações, busca entender e 
explicar a presença desse monumento, sendo, contudo, tais representações, diversas da 
explicação da historiografia oficial. Essas representações encontradas nos relatos de nossos 
entrevistados é tanto uma outra forma interpretativa de conceber o passado quanto um 
importante elemento identitário do grupo.  

Palavras chave: Reflexão, memória, passado  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A gestão, a produção e o trabalho solidários têm se apresentado com crescente destaque nas 
discussões acadêmicas, especialmente nas Ciências Sociais e Humanas. O presente trabalho 
procura compreender a natureza e representação do trabalho solidário para os atores sociais 
da Casa do Pobre, instituição curraisnovense que a presta serviço à população carente da 
cidade e de seu entorno. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, destacando-se 
com técnica de pesquisa a representação social. A técnica de coleta de dados empregada foi 
à associação livre, sendo do tipo objeto indutor- frase resposta. Foi utilizado como objetos 
de associação meios de transporte e cor, procurando , desta forma, compreender os valores 
solidários presentes em cada um dos membros. Assim, verificou-se a predominância de 
valores solidários entre os membros da organização, como também, constatou-se, a 
predominância da racionalidade substantiva como ordenadora das práticas administrativas 
da instituição. Os atores sociais envolvidos mostraram-se satisfeitos e comprometidos com 
o ideal solidário, apesar da organização vivenciar diariamente dificuldades para a sua 
manutenção. Assim, as práticas administrativas ganham outro cunho, marcadas pela 
autonomia, entendimento, valores emancipatórios, dentre outros, em oposição aos fins, 
cálculo e interesse no ganho tão comuns nas organizações ditas formais.  

Palavras chave: Joselly, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O trabalho discute o uso do RPG (Role Playing Game) como estratégia lúdico-pedagógica 
no desenvolvimento de um ambiente educacional rico nos aspectos sócio-comunicativo, 
tendo em vista a formação do leitor mediada pelo professor. Compreende uma pesquisa 
bibliográfica, com observações participativas e discussões de duas seções de jogo do grupo 
By Night, desenvolvidas em setembro de 2002, na cidade de Natal-RN. O grupo 
caracteriza-se pela sua heterogeneidade escolar e etária (entre 15 e 20 anos), sendo formado 
por estudantes de escolas estaduais e privadas. Parte-se do princípio de que o RPG 
contribui na formação do indivíduo, nos aspectos cognitivo, lingüístico, literário e social. 
Durante o jogo, o aluno tem possibilidade de trabalhar com conceitos de personagem, foco 
narrativo, enredo, familiarizando-se com a sintaxe da narrativa e seus componentes. 
Portanto, o RPG propicia espaço para o indivíduo explorar o mundo ficcional, constituindo-
se ferramenta de auxílio à formação de leitores.  

Palavras chave: RPG, estratégia, ambiente educacional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Esta pesquisa é uma breve análise da cartilha “Eu Gosto de Ler e Escrever” e uma reflexão 
sobre a sua função e a maneira como ela é utilizada durante o processo de alfabetização. A 
fim de que possamos nos conscientizar e tentar mudar um pouco a realidade em que es 
crianças se encontram no atual processo de ensino-aprendizagem. É comum que o mundo 
da escrita seja apresentado a elas através da cartilha, só que muitas destas limitam a sua 
aprendizagem, pois estão restritas ao ensino de uma técnica de leitura e decifração do 
sistema gráfico em sonoro, preocupando-se somente com a memorização do alfabeto, das 
sílabas através de exercícios mecanicistas. Um exemplo disso é o objeto de estudo deste 
trabalho. A cartilha é um importante recurso didático, no entanto ela deve levar em 
consideração os aspectos cognitivos, culturais e lingüísticos da criança. Ela deve ser 
utilizada como um suporte da aprendizagem do aluno e não como orientação metodológica 
do professor.  

Palavras chave: EDUCAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO, CARTILHA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A presente pesquisa evidencia a originalidade do pensamento plotiniano em sua concepção 
estética de Beleza como Bem transcendente, desenvolvida nas Enéadas: I.6 “Sobre o belo” 
e I.7 “Do bem primeiro e dos outros bens”. Provando a inconsistência da beleza harmônica, 
Plotino estende a beleza não ao todo simétrico, mas a cada uma de suas partes; valendo-se 
dos ensinamentos platônicos da participação e das idéias, ele nos demonstra a existência da 
beleza que se refugia atrás de uma multiplicidade dispersa, revelando a essência da beleza 
com a correlação entre Forma (eîdos) e pensamento (logos) no campo da Inteligência, que 
por participação abarca a todos os gêneros. A beleza se revela através daquilo que há de 
comum em nós, a participação, e as virtudes como realizações configuram o caminho para 
o encontro dessa comunhão. Nestas considerações, o belo consiste na participação 
espiritual da beleza do primeiro ser, que a comunica à inteligência e mediante esta aos 
demais seres. O desenvolvimento argumentativo de Plotino conduz para conscientização do 
individuo na importância da virtude como elemento condicionante à transcendência, ao 
Belo em sua essência Com este caminho virtuoso que conduz ao exercício da 
transcendência, Plotino legitima sua concepção metafísica e mística apresentando uma 
estética ontológica objetivada no sujeito enquanto agente.  

Palavras chave: belo, bem, virtude  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0372  
TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DE MORTE: A VISÃO DOS GRADUANDOS DE 
PSICOLOGIA DA UFRN  
ALUNO: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
CO-AUTOR: TATIANA PIMENTEL DE PAULA (60212039253)  
CO-AUTOR: ILANA QUEIROZ PEREIRA (00937321478)  
 

 
 
Resumo:  
Falar na morte, comumente vincula-se ao fim do corpo, contudo não é só a perda da vida 
que afligi, mas também as mortes simbólicas trazendo perda e separação. Quer seja 
simbólica ou física, ao sujeito elas são sempre uma possibilidade. Assim, o profissional que 
lida diretamente com o homem, enfrenta também a possibilidade da morte em seu ambiente 
de trabalho. Para o psicólogo é importante saber manejar situações de luto e perda 
independente da área de atuação, pois se considera entre suas competências, ajudar a 
elaborar tais situações. A amostra final deste trabalho foi composta por 14 graduandos do 
Curso de Psicologia da UFRN, entrevistados com um questionário semi-estruturado. A 
coleta de dados realizou-se em duas fases, sendo a primeira cumprida com os alunos antes 
do estágio (8º período), utilizando-se, além do questionário, um desenho sobre a 
representação da morte. A segunda fase ocorreu com os mesmos alunos no 9º período. Os 
resultados apontam para dois tipos de representação da morte. Uma referindo-se aos 
aspectos negativos atribuídos à morte e ao morrer, enquanto que a outra aludir a visões 
positivas, principalmente as vinculadas ao pós-morte e à religião. A maioria dos alunos não 
se consideravam preparados para trabalhar essa questão em profissionalmente. Isso condiz 
com as próprias representações destes alunos, conforme a morte é vista ou como dor e 
sofrimento, ou como parte de uma crença. Mas sendo pouco observada como parte da vida 
ou do desenvolvimento humano.  

Palavras chave: Representação da Morte, Psicologia da Morte, Psicologia da Saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Sabe-se que a morte tem início a partir do momento da própria concepção, independente de 
doenças ou traumas, e que a sua manifestação mais objetiva pode ocorrer em qualquer 
momento da trajetória de vida do indivíduo. Portanto, este tema torna-se relevante para a 
prática do psicólogo, que independente de sua área de atuação, irá deparar-se com questões 
relativas a perdas e luto. A amostra final deste trabalho foi composta por 14 graduandos do 
Curso de Psicologia da UFRN e 3 supervisoras de estágio. A coleta de dados foi realizada 
em duas fases, usando-se um questionário semi-estruturado. A primeira etapa ocorreu com 
os alunos no 8º período, antes do estágio, utilizando-se além do questionário, um desenho 
sobre a representação da morte. Enquanto que a segunda fase realizou-se com os mesmos 
alunos no 9º período, mais seus supervisores. Os resultados obtidos apontam para a 
negligência com que esta questão é abordada durante a graduação, não há disciplinas 
suficientes que abordem este tema, o que resulta na falta de preparo dos graduandos. Sendo 
assim, a formação acadêmica é percebida pelos graduandos como precária no tocante a 
temática morte. Em relação aos supervisores, apesar de considerarem o tema morte 
relevante para a formação profissional, estes acreditam que cada graduando deve buscar 
investir em sua própria formação pessoal, para que possa ter subsídios para lidar com tais 
situações que emergem na atuação do psicólogo.  

Palavras chave: Formação acadêmica, Psicologia da Morte, Psicologia da Saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Maria Ildérica de Castro (CNPQ/PIBIC)  
Maria Joelma Libório de Lima (auxiliar)  
 
Orientadora: Maria Célia Correia Nicolau  
 

 
A pesquisa tem como objeto as demandas postas ao trabalho do assistente social na área 
sócio jurídica da criança e do adolescente, em natal/ RN. Objetiva pesquisar as demandas 
postas ao Serviço Social e relaciona-las com a aceitação dos profissionais e a maneira como 
tem desempenhado suas atividades. A metodologia incluirá levantamento bibliográfico e 
documental do objeto em questão envolvendo estudo, revisão e análise. Constará entrevista 
com profissionais e observação sistematizada. Sua efetivação destacará a articulação dos 
dados coletados: observação, diário de campo, entrevistas e análises posteriores ao 
processo, incluindo a fundamentação teórica e relatório. Encontra-se em fase de coleta e 
análise dos dados, podendo-se destacar como demandas postas: institucionais, 
profissionais, individuais e advindas de outras instituições/profissionais, que envolvem 
coordenação, supervisão, representação do Serviço Social e da instituição, incluindo a 
orientação e encaminhamentos para a concretização dos objetivos da 
profissão/profissionais. As relações que se estabelecem entre os profissionais são de 
aceitação das demandas que lhes são postas.  

Palavras chave: ASSISTENTE SOCIAL, INSTITUIÇÃO, DEMANDAS  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Refletir sobre as atitudes das pessoas que nos cercam requer um olhar atento, o simples 
modo de andar, o modo de escrever e até mesmo o olhar do outro pode revelar novas 
concepções de corpo e representações de mundo. O presente estudo buscou entender os 
reais significados que evocam as manifestações do corpo brincante de crianças do ensino 
fundamental da rede publica de ensino, em Natal/RN. O objetivo nos dirigiu a algumas 
questões de estudo que baliza a pesquisa: a)Onde as crianças aprenderam as manifestações 
da cultura de movimento que expressam na escola? b)Com quem e de que forma elas 
aprenderam estas manifestações da cultura de movimento? c)O significa para elas ou qual a 
importância? A pesquisa foi do tipo descritiva, tendo a observação e os registros 
fotográficos como instrumentos de coleta de dados. O método utilizado foi o 
interacionismo simbólico, que buscou compreender o comportamento social a partir dos 
significados que os indivíduos atribuem as situações e os lugares onde ocorreu. Concluímos 
que as brincadeiras foram repassadas por amigos e/ou familiares como meio de transmissão 
entre gerações. Em nenhum momento foi citado um ensino didático destas brincadeiras, 
sempre foi enfatizado as vivências com seus companheiros mais velhos o que evidencia que 
nenhum destes jogos foi tematizado em aulas de educação física e que por isto mesmo 
acreditamos a aprendizagem é caracterizada como sendo não sistematizada.  

Palavras chave: Cultura de movimento, Usos do corpo, Aprendizagem  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo verificar de que forma as irmãs salesianas influenciaram na 
formação da mulher natalense no período de 1960. Período este que o colégio, onde as 
irmãs salesianas realizam sua prática pedagógica deixou de ser feminino. A metodologia 
para análise dessa influência foi entrevistas, arquivos do colégio, fotografia, bibliografia 
pertinente ao tema. E os resultados obtidos foram que as irmãs salesianas chegaram ao Rio 
Grande do Norte, em 1951, e exerceram sua prática pedagógica no Instituto Maria 
Auxiliadora. Teve uma grande influência na formação da mulher natalense seja de forma 
intelectual seja na sua formação moral. Analisando a influência dessas religiosas na 
formação da mulher natalense no período já citado, estarei contribuindo assim, para 
historiografia da educação do Brasil em destaque no Rio Grande do Norte.  

 

 

Palavras chave: Irmãs salesianas, prática pedagógica, historiografia da educação no RN  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Levantamento de dados sobre as marcas de representações textuais da oralidade em "Clã do 
jabuti", de Mário de Andrade, com vistas a questionar como tais representações se 
integraram ao texto literário e adquiriram uma forma poética, uma vez que tal procedimento 
se tornou um dos cernes das pesquisas modernistas do decênio de 20. Procedeu-se a uma 
leitura da obra e análise concomitante a uma reflexão sobre o Modernismo, relacionando-o 
à prática da produção literária de Mário de Andrade. Verificou-se a presença de expressões 
da cultura popular, representadas de diversas formas em 7 dos 22 poemas da referida obra, 
indicando uma tendência presente em outros livros publicados na mesma década. Tal 
resultado demonstra a tradicional relação entre a moderna poesia brasileira e a cultura oral, 
bem como significa uma configuração artística das pesquisas marioandradinas acerca da 
brasilidade como um valor a ser perseguido pelo Modernismo brasileiro. "Clã do jabuti" 
surge enquanto representação do ideal modernista, anunciando o sentido do moderno 
dominante na década seguinte da literatura brasileira, através da poesia e mesmo do 
romance.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0380  
TÍTULO: MÚSICA DESVELANDO AS IMAGENS DE HOMOAFETIVIDADE E AIDS 
NA OBRA DE CAIO FERNANDO ABREU  
ALUNO: MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO (03428042433)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400)  
 

 
 
Resumo:  
Nosso trabalho tem como objetivo analisar a ocorrência da intertextualidade entre as 
citações musicais, os sentimentos em relação à AIDS e as memórias homoafetivas dos 
personagens na obra do escritor brasileiro Caio Fernando Abreu (1948-1996), revelando a 
importância da música para a compreensão da metáfora do armário na narrativa.Para chegar 
aos resultados pretendidos utilizamos como metodologia a leitura dos contos de Caio 
Fernando Abreu amparando-se em estudos sobre gênero e sexualidade na Literatura, em 
especial na sistematização teórica feita por Eve Kosofsky Sedgwick sobre a metáfora do 
armário em Epistemology of the Closet (1990) além de estudos sobre AIDS e literatura em 
Histórias positivas: a literatura (des)construindo a AIDS de Marcelo Secrom Bessa (1997). 
Discussão e escritura de artigos sobre a obra estudada. Com a nossa pesquisa constatamos 
que em alguns contos de Caio Fernando Abreu a temática da AIDS está relacionada à 
sentimentos homoafetivos e questões identitárias dos personagens desvelados através de 
citações de fragmentos de algumas canções, funcionando como canal de expressão para 
seus sentimentos.Dessa forma, concluímos que as referências musicais nos contos 
estudados estão ligadas aos conflitos da AIDS e às memórias homoafetivas. Assim sendo, 
essas referências serão fundamentais para a constituição do espaço homoafetivo na 
narrativa, no qual detectamos a metáfora do armário.  

 

Palavras chave: Homoafetividade, Música, AIDS  
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Resumo:  
O estudo teve como objetivo identificar o modo como as empresas do Rio Grande do Norte 
calculam o preço dos seus produtos e serviços. Trata-se de uma pesquisa exploratória 
realizada com objetivo acadêmico, mediante aplicação de questionários pelos alunos da 
disciplina Análise de Custos 2003.1 da UFRN. Sua relevância está na oportunidade de 
consolidar a aprendizagem dos conceitos da disciplina associados às necessidades dos 
usuários da informação contábil. Tendo em vista se tratar de uma amostra reduzida, os 
resultados não poderão ser extrapolados para o universo das empresas potiguares. No 
entanto, constitui-se um importante referencial para novos e aprofundados estudos. Os 
dados obtidos revelaram as dificuldades que os pequenos empresários possui para formação 
e gerenciamento dos preços dos seus produtos e serviços.  

Palavras chave: Preços, Custos, Resultados  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O estudo da terciárização nos municípios que compõem a bacia hidrográfica do Piranhas-
Açu caracteriza-se pela análise dos processos de produção e reprodução do espaço, na área 
de 126 municípios localizados no Rio Grande do Norte e Paraíba, que demonstram 
características similares e díspares no que concerne à questão do terciário. As condições da 
produção e reprodução da existência social dos homens têm como motor básico as 
condições de trabalho, que são determinadas pela luta de classes, expressando a contradição 
interna do modo-de-produção capitalista. A organização espacial dos municípios em foco 
tem na pecuária, posteriormente a cotonicultura algumas de suas primeiras atividades 
desbravadoras, seguidas, mais recentemente, pela terciarização que cresce no sentido da 
geração de empregos, crescimento do setor informal da economia, modernização de alguns 
serviços, ligados aos setores público e privado, com destaque para municípios como: Caicó, 
Patos, Currais Novos, Sousa e Cajazeiras. O setor de serviços está atravessando uma fase 
de profundas transformações, em virtude das inovações tecnológicas, com a inserção, 
dentro deste, de atividades antes ligadas ao setor agropecuário ou industrial. Essas 
atividades são anexadas ao terciário em função da difusão dos serviços e do fornecimento 
do conhecimento especializado chave por parte deste, havendo crescente integração entre 
manufatura e serviços, tornando tênue a linha divisória.  

Palavras chave: Reestruturação produtiva, terciarização,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Estamos vivendo num processo de globalização vislumbrado por um mercado cada vez 
mais competitivo que aliado a um momento econômico de retração se torna cada vez mais 
difícil para as empresas se manterem competitivas. Nesse sentido, o cliente o passa a ser 
um bem cada vez mais difícil de se manter, e mais caro para se conquistar. Explora-se aqui 
o tipo de relacionamento empresa/cliente que vem sendo mantido pelas empresas de 
Currais Novos como fator de competitividade como: a existência de algum tipo de serviço 
específico de atendimento ao consumidor (SAC). Foram selecionadas 31 empresas das mais 
representativas em número de empregos gerados e/ou volume de vendas dos setores 
industrial, comercial e serviço, dos quais todos os seus gestores responderam a entrevista. 
Utilizou-se portanto, metodologia qualitativa, gravando-se, posteriormente, transcrevendo-
se as entrevistas. A análise dos dados ocorreu pelo valor do conteúdo da fala. Constatou-se 
que dos 31 gestores entrevistados, apenas 9 afirmam adotarem algum tipo de SAC (Serviço 
de Atendimento ao Consumidor) como: serviço de entrega a domicílio; tele-atendimento 
destinado a receber criticas e sugestões ; acompanhamento pós-venda e assistência técnica. 
Já a maioria dos gestores (14) não adotado nenhum SAC nas suas empresas. Finalizando 
percebe-se que a maioria dos empresários locais deixam a desejar no que tange ao 
relacionamento e valorização dos seus clientes como fator de competitividade 
organizacional.  

Palavras chave: Globalização, SAC, competitividade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0394  
TÍTULO: RESPONSABILIZAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL: DA 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44, INCISO V, DA LEI DO PETRÓLEO  
ALUNO: JOSÉ AIRTON BRAGA PONTE JÚNIOR (01048271498)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
O escopo do presente estudo é analisar a questão da responsabilização civil da empresa 
concessionária de exploração de petróleo e gás natural sob a luz da Constituição Federal. 
Como introdução, discorre-se a respeito da concepção de responsabilidade civil em nosso 
direito pátrio, enfocando precipuamente a teoria objetiva do risco administrativo, 
consagrada pela nossa Lei Maior em seu artigo 37, § 6º. Outro ponto abordado foi a 
confrontação entre o que preconiza a Lei 9.478/97, a Lei do Petróleo, em seu artigo 44, 
inciso V, que versa acerca da responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária, 
com o que dispõe a nossa Carta Magna acerca da matéria. No que tange ao método, 
utilizou-se o empírico-dedutivo, com consulta à doutrina, legislação e jurisprudência 
pertinentes. Como resultado obtido, verificou-se que a norma ordinária apresenta-se como 
inconstitucional, considerando que a Constituição confere a responsabilização civil objetiva 
à empresa privada apenas quando da prestação de serviço público. Como a exploração de 
petróleo e gás natural configura-se como atividade econômica, não se caracteriza na espécie 
como concessão de serviço público, mas sim como concessão de exploração de bem 
público. Nesta esteira de pensamento, deve a empresa concessionária responder, na esfera 
cível, de forma subjetiva aos danos ocasionados pela atividade de exploração de petróleo e 
gás natural, ou seja, somente quando se verificar que esta agiu com dolo ou culpa.  

Palavras chave: Direito ambiental, responsabilidade civil, pessoa jurídica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0395  
TÍTULO: CONTROLE INTERNO NAS ORGANIZAÇÕES:EVIDENCIAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO CONTÁBIL EXIGIDA E ESPONTÂNEA  
ALUNO: DÉBORA CRISTINA DA COSTA MARTINS (00881170496)  
ORIENTADOR: JOSE VICENTE DE ASSIS (19092490415)  
 

  
 
Resumo:  
A presente contribuição tem como escorpo identificar o perfil dos dirigentes das Fundações 
de Apoio às IFES no Nordeste do Brasil, bem como volume de recursos financeiros que 
administraram. Para isso se utiliza do questionário com perguntas fechadas. O resultado 
indica que há tendência de qualificação adequada na direção dessas atividades. Quanto aos 
recursos, administraram aproximadamente 2 bilhões de Reais entre 1997 e 2002.  

Palavras chave: Organização, controle interno, fundação de apoio às IFES  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0397  
TÍTULO: O RELACIONAMENTO ENTRE VALORES ORGANIZACIONAIS E 
SÍNDROME DE BURNOUT: UMA ANÁLISE DE SUA EVOLUÇÃO TEMPORAL 
ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA.  
ALUNO: ROSIAN GÊNESIS DOS RAMOS BEZERRA (04354368480)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: MARIA CHRISTINA SANTOS BARKER (01039616402)  
 

  
 
Resumo:  
Estudos anteriores sobre o desenvolvimento da síndrome de burnout (reação ao estresse 
crônico, manifesto em três fatores: exaustão emocional, diminuição da realização pessoal e 
despersonalização) têm dado relevante importância à associação da incidência dessa 
síndrome aos valores organizacionais (valores atribuídos às organizações pelos empregados 
nos níveis ideal e real), considerando que tal atribuição depende da configuração geral da 
cultura organizacional. Desenvolveu-se, então, uma pesquisa em uma maternidade pública 
(349 funcionários) em 2003, replicando uma pesquisa anterior realizada em 2000. 
Aplicaram-se o Inventário de Valores Organizacionais (IVO) e o Inventário de Maslach 
sobre burnout (MBI), numa amostra de 51 profissionais de saúde, submetendo os dados a 
análises quantitativas. Na dimensão ideal, a ordem dos valores repete a situação anterior 
(2000), apontando as maiores médias nos conjuntos de valores referentes à conservação e à 
autonomia, pólos de um mesmo eixo. Na dimensão real também se mantém a situação 
anterior, com maior ênfase dada pela organização à conservação e hierarquia e menor 
ênfase ao pólo de estrutura igualitária. Os resultados obtidos quanto ao nível de burnout 
entre os profissionais de saúde apresentam uma distribuição de freqüência com forte 
concentração no nível baixo (70%) e ausência da síndrome no seu nível alto. Em 
comparação com os dados de 2000, percebe-se que um número maior de pessoas 
apresentou a síndrome no estágio médio superior.  

Palavras chave: burnout, valores organizacionais, estudo comparativo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0399  
TÍTULO: PRODUÇÕES TEXTUAIS INFANTIS: ARGUMENTOS DISTINTOS  
ALUNO: MARILIANE DELMIRO FILGUEIRA DA SILVA (03559703417)  
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)  
 

  
 
Resumo:  
O trabalho aborda questões relativas ao ensino da Língua Portuguesa, produção textual 
escrita, desenvolvido durante nossa participação como aluna bolsista CNPq/PIBIC na Base 
de Pesquisa “Formação de Conceitos na Escola Elementar”, na pesquisa “Formação de 
Conceitos como Elemento Constitutivo dos Saberes Docentes no Ensino Fundamental”, em 
uma escola pública de Natal-RN. Esse trabalho ocorreu em uma turma do 2ª nível do Ciclo 
de Sistematização dessa escola e contou com a presença de 22 alunos, através de 
observações sistemáticas. A professora propôs uma situação de aprendizagem que motivou 
os alunos e a partir da leitura de um texto, em sala de aula, foi pedido para que eles 
continuassem, em forma de diálogo, onde a tartaruga, personagem da história, podia falar 
com o menino e convencê-lo a não matá-la. Como exemplo, apresentamos três produções 
textuais, com argumentos distintos, por parte da tartaruga, que consegue o seu intento. 
Analisando a orientação dada pela professora, percebemos que, na sua mediação, está 
implícita a construção do sentido, principal conceito trabalhado, e o princípio básico para 
que uma produção seja um texto. Concluímos, portanto, que a produção de texto representa 
um momento importante para a produção e apropriação de conhecimentos, pois envolve o 
encadeamento coerente de idéias, o que implica no desenvolvimento das funções mentais 
superiores: atenção deliberada, pensamento, percepção e processos volitivos.  

Palavras chave: Ensino, Língua Portuguesa, funções mentais  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0403  
TÍTULO: EXAUSTÃO EMOCIONAL NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE 
HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE NATAL  
ALUNO: VIVIANE FÉLIX DA SILVA (03077061414)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
 

  
 
Resumo:  
O presente estudo teve por objetivo verificar se os profissionais de Saúde que atuam em 
hospitais da cidade de Natal percebem seu trabalho como desgastante e desumanizante e se 
tal condição está associada à vivência de exaustão emocional. O mesmo foi realizado como 
parte de um projeto de pesquisa mais amplo, no qual foi utilizada a escala MBI (Inventário 
de Maslach de Burnout), que pode aferir a ocorrência de Exaustão Emocional e o IMST 
(Inventário de Motivação e Significado do Trabalho), que na escala de atributos descritivos 
do trabalho inclui um fator indicando a percepção do indivíduo sobre desgaste e 
desumanização. A amostra constou de 152 profissionais de Saúde, distribuídos em sete 
profissões e em cinco hospitais da cidade de Natal.. As respostas foram registradas na 
forma de banco de dados do SPSS for Windows, no qual foram desenvolvidas as análises 
estatísticas. A percepção de desgaste e desumanização no trabalho e a vivência de exaustão 
emocional ocorreu em todos os níveis, o que nos permite afirmar que apenas para uma parte 
dos profissionais de saúde a percepção do trabalho como desgastante e desumanizante está 
associada a vivência de exaustão emocional. A vivência de exaustão varia em 
conformidade com a instituição hospitalar. O índice de correlação (Pearson = 0,21, p< 0,05) 
indica haver variação conjunta entre exaustão emocional e desgaste e desumanização, mas 
que os dois fenômenos apresentam-se de formas diferentes.  

Palavras chave: Profissionais de Saúde, Instituição Hospitalar, Exaustão Emocional  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0404  
TÍTULO: PELA NOITE: A FOTOGRAFIA COMO IMAGEM-MEMÓRIA NA 
NARRATIVA DE CAIO FERNANDO ABREU.  
ALUNO: FLÁVIA BATISTA DE LIMA (00826517447)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400)  
 

  
 
Resumo:  
Vinculada ao projeto O armário de Caio: homoerotismo no cinema interior da narrativa, 
coordenado pelo prof.Dr. Antonio Eduardo de Oliveira ( Depto.de Letras,UFRN) , está 
pesquisa tem como objetivo contribuir com um estudo a respeito das relações entre a 
memória homoafetiva e a metáfora do “armário” na narrativa de Pela noite do autor 
brasileiro Caio Fernando Abreu. O método comparativo é utilizado para estudo das 
produções do escritor Caio Fernando Abreu. Deste modo, a pesquisa toma como base os 
elementos teórico-bibliográficos, os recentes estudos sobre gênero, identidade e 
sexualidade homoafetiva na área da literatura comparada, estética da arte, dentre outros 
para investigar o uso temático da fotografia e do cinema como recursos sensibilizadores do 
olhar leitor-personagem na narrativa. A análise crítica também está presente na 
metodologia empregada. Os resultados da pesquisa são bastante relevantes já que 
esclarecem e reafirmam os estudos teóricos de Eve Kosofski Sedgwick (1990) referentes à 
“representação subjetiva da metáfora do armário” e a homoafetividade. Assim também são 
apresentadas novas possibilidades de leitura quanto à memória homoafetiva e suas 
representações pelo cinema-fotografia na novela de Caio Fernando Abreu. 

 

Palavras chave: matrix, ,  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0406  
TÍTULO: DIRECIONAMENTO MODAL NO COMPORTAMENTO 
RENASCENTISTA: TRÊS MOTETOS COMO EXEMPLO  
ALUNO: SIBELLE GIOVANNA DE LUNA LATTMANN (47447133434)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
 

  
 
Resumo:  
Um estudo sobre regras e opções em harmonia. Por que compositores da Renascença e do 
Barroco seguiam regras harmônicas e contrapontísticas semelhantes e obtinham resultados 
sonoros diferentes? Três motetos de Giovanni Palestrina, Orlando de Lassus e Tomás Luíz 
de Victoria ajudam a elucidar a questão. A dinâmica adotada neste trabalho é a 
conceituação e exemplificação dos encadeamentos harmônicos de direcionamento modal, 
não comuns no discurso musical atual (erudito ou popular) que privilegia o direcionamento 
oposto, tonal. Essa exemplificação é feita com a análise comparativa entre fragmentos 
retirados dos motetos. Este conceito de direcionamento modal e tonal é relativamente 
recente e mereceu atenção de poucos teóricos dos estudos de base em música. Assim sendo, 
o estudo serve bem para esclarecer ao estudante de História da Música ou Composição uma 
das importantes distinções entre o discurso tonal e o modal, diferenciados geralmente do 
ponto de vista histórico simplesmente.  

Palavras chave: Renascença, Modalismo, Composição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0408  
TÍTULO: DEMOCRATIZAÇÃO DAS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS NO 
GOVERNO JUVENAL LAMARTINE DE FARIA NO RIO GRANDE DO NORTE 
(1928-1930  
ALUNO: CRISTIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (00853651493)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
 

  
 
Resumo:  
Inserido na temática da Modernidade Pedagógica da Educação Escolar, este estudo de 
caráter histórico,objetiva analisar as ações socioeducacionais do governo do Juvenal 
Lamartine de Faria, com relação à educação primária,secundária,normal e profissional,no 
período de 1928 a 1930.A década de 1920 é considerada por estudiosos como sendo uma 
época de inovações culturais e educacionais,na qual intelectuais estavam empenhados na 
reconstrução da sociedade brasileira,onde a ciência,a técnica,a indústria e uma educação 
moderna dariam suporte a esse intento.No período em que governou o Rio Grande do 
Norte,Lamartine elaborou um programa de ações socioeducacionais que destinava maiores 
investimentos para a educação e promovia a ampliação das oportunidades 
educacionais.Durante seus dois anos e dez meses de governo,Lamartine em consonância 
com o princípio de igualdade das oportunidades educacionais,ampliou o número de 
matrículas,construiu novos prédios escolares,subvencionou estabelecimentos particulares 
de ensino e destinou mais verbas à educação escolar.Como resultado teve-se a expansão da 
escolarização por meio do aumento do número de matrículas,de 20.853 alunos 
matriculados,em 1928,para 31.987,em 1930.Lamartine,nesse sentido,pode ser considerado 
um dos intelectuais potiguares,empenhados em modernizar o Rio Grande do Norte por 
meio de uma educação renovada,proposição que vinha acompanhada da estratégia de 
democratização do conhecimento pela equalização das oportunidades educacionais.  

Palavras chave: Modernidade Pedagógica, Educação Escolar, Juvenal Lamartine de Faria  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0411  
TÍTULO: PROFISSÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: AS 
REPRESENTAÇÕES QUE POSSUEM OS PROFESSORES (AS).  
ALUNO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (03501697481)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
 

  
 
Resumo:  
As novas exigências e as transformações mundiais modificam o pensamento humano sobre 
o mundo que o cerca, bem como, a escola e os docentes, focalizando uma discussão na 
formação do professor que, baseada no modelo da “racionalidade técnica” com elementos 
do modelo academicista matem o ensino de forma “tradicional”. Para possibilitar um 
avanço na formação dos professores o estudo se fundamenta na perspectiva da 
profissionalização docente (RAMALHO, NUÑEZ E GAUTHIER, 2003). Objetivando 
apreender as representações sobre profissão e profissionalização docente a pesquisa 
realizou-se com três turmas de professores que cursam Licenciatura em Pedagogia. 
Utilizou-se para o levantamento de dados o teste de “Associação Livre de Palavras” e o 
questionário, apreendendo as palavras evocadas com maior freqüência, explicitando o 
campo semântico utilizado pelos(as) professores(as), inferindo, então, as representações 
dos(as) mesmo(as) acerca da profissão e da profissionalização docente. Os(as) 
professores(as) compreendem a profissão como um compromisso, responsabilidade, 
dedicação, amor e respeito. E à profissionalização consideram a capacitação, 
responsabilidade, ser profissional e ter compromisso. As representações dos professores(as) 
limita-se ao senso comum, por atribuir à profissão palavras com características inerentes às 
ocupações, não possuindo elementos das discussões atuais no campo da profissionalização 
docente para uma reflexão crítica na busca de uma nova identidade profissional.  

Palavras chave: profissão, profissionalização docente, representações  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0412  
TÍTULO: A SONORIDADE ARMORIAL NA MÚSICA BRASILEIRA NORDESTINA.  
ALUNO: LUIS ANTONIO DE PAIVA (42294169468)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
 

  
 
Resumo:  
O que faz a Música Armorial possuir a sonoridade que a caracteriza? Nesse estudo, as 
peculiaridades mais marcantes da atmosfera musical armorial são analisadas através da 
comparação entre os exemplares musicais mais significativos do primeiro momento desse 
movimento. As dimensões mais significativas da linguagem musical (melódica, harmônica 
e rítmica) servem, neste estudo, como campos de investigação dos detalhes contidos nas 
obras. Reiterações melódicas, modalismo, padrões rítmicos repetitivos, explicitados através 
da comparação entre “Mourão”, de Guerra Peixe, “Galope”, de Clóvis Pereira e “Revoada”, 
de Antônio José Madureira conduzem a uma caracterização maior do movimento armorial, 
uma das mais importantes realizações musicais do nordeste brasileiro, tema de vários 
estudos acadêmicos, e que recebe, neste trabalho, uma contribuição a mais para sua 
compreensão por estudantes dos níveis básico e médio.  

Palavras chave: Armorial, Nordeste, Composição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0413  
TÍTULO: USO DE UM SGI NA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO 
PIRANGI-RN  
ALUNO: JOSEMBERG PESSOA BORGES (04957779430)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS L RAMALHO (16017765434)  
 

  
 
Resumo:  
A bacia hidrográfica do rio Pirangi encontra-se localizada em uma região de intensa 
ocupação humana sujeita aos impactos que usos inadequados podem trazer. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar as condições ambientais dessa área. Para isso tivemos como base 
à utilização de um Sistema Geográfico de Informação – SAGA/UFRJ no intercruzamento 
de mapas temáticos – geomorfológico, hipsométrico, pedológico e de uso e ocupação, para 
a confecção de um mapa de riscos de erosão, onde pode se perceber que em 37 % da área 
da bacia há existência de riscos à erosão. A região mais exposta devido ás alterações 
antrópicas, corresponde principalmente aos locais de areias quartzosas em altitudes de 20 a 
60 m, que coincidem com encostas, dunas e áreas de uso em sítios e granjas. Desse 
resultado pode-se concluir que nas áreas onde as condições físicas são propicias a 
ocorrências de erosão, devem ser preservadas e livres de qualquer praticas de uso.  

Palavras chave: Geoprocessamento, Análise ambiental, Erosão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0414  
TÍTULO: CONTRAPONTOS IMPLÍCITOS NAS SUÍTES PARA VIOLONCELO DE J. 
S. BACH.  
ALUNO: PRISCILA GOMES DE SOUZA (01145810454)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
 

  
 
Resumo:  
Uma análise comparativa feita com o intuito de demonstrar as estruturas contrapontísticas 
inseridas no discurso aparentemente linear das obras para instrumentos melódicos, como o 
violoncelo, feitas pelo compositor alemão Johann Sebastian Bach. O contraponto, arte de 
combinar duas ou mais melodias simultaneamente, é uma técnica geralmente dissociada da 
escritura para instrumentos melódicos (como a flauta, trompete ou violino, por exemplo), 
teoricamente incapazes de realizar as simultaneidades características dos instrumentos 
harmônicos (como o piano ou o violão). No caso das suítes para violoncelo, objeto do 
presente estudo, a pretensão é fazer uma seleção de fragmentos que apresentam 
contrapontos implícitos na aparente linearidade escritural e explicitá-los numa escrita e 
audição alternativas. O estudo pretende ser também uma contribuição para a compreensão 
tanto do estilo composicional do Barroco muiscal, do estilo de J. S. Bach e da técnica do 
contraponto.  

Palavras chave: Bach, Violoncelo, Contraponto  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0415  
TÍTULO: A REINCIDÊNCIA MOTÍVICA NO DISCURSO CLÁSSICO: UMA IDÉIA 
ATRAVESSA OS CONCERTOS PARA VIOLINO DE W. A. MOZART.  
ALUNO: FERIS TEIXEIRA NAGIB IZIDIM (01091445460)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
 

  
 
Resumo:  
Um estudo sobre o processo composicional de Wolfgang Amadeus Mozart, revelando 
procedimentos comuns e padrões estruturais não aparentes ao ouvinte, e que pode 
demonstrar que a criatividade do gênio, diferentemente do que supõe o senso comum, não 
se compõe exclusivamente de elementos de pura inspiração, mas impregna-se de 
componentes processuais anteriores. Apoiando-se na observação detalhada de um simples 
motivo original e suas formas derivadas (formas do motivo) nas dimensões rítmica e 
melódica, o estudo traça a trajetória de uma idéia simples, que perpassa conpletamente a 
construção de obras diferentes, o que leva à conclusão de que o processo criativo não pode 
ser dissociado ou independente da experiência composicional anterior, mas é influenciado 
pelos conflitos, tentativas e soluções dessa experiência. O trabalho ajuda a ampliar o campo 
de investigação da criatividade e composição musical, além de permitir a apreciação mais 
detalhada do processo de criação do genial compositor da primeira escola de Viena.  

Palavras chave: Mozart, Análise, Criatividade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0418  
TÍTULO: INFLUÊNCIAS MOURAS E IBÉRICAS NAS MANIFESTAÇÕES 
TRADICIONAIS FÚNEBRES NORTE-RIO-GRANDENSES: AS INCELENÇAS DE 
TIBAU DO SUL.  
ALUNO: FERNANDA CRISTINADA COSTA FERREIRA (00790425467)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
 

  
 
Resumo:  
Uma investigação das tradições fúnebres registradas na praia de Tibau do Sul (RN), tendo 
por base as prováveis fontes medievais dessas práticas e fundamentada no estudo das 
particularidades estruturais reveladas pela análise comparativa entre exemplares. Traçando 
um paralelo entre os componentes estruturais apresentados na literatura a respeito das 
fontes medievais trazidos ao nordeste pela tradição ibérica (Canto gregoriano e Música 
Árabe), e na transcrição dos exemplares de Tibau do Sul, o estudo expõe semelhanças e 
derivações (cadências melódicas, estruturação modal, âmbito estrito), que ajudam a 
compreender este interessante fenômeno cultural, que atravessa séculos e continentes e 
preserva quase intactos remanescentes estruturais significativos de sua concepção original.  

Palavras chave: Incelenças, Medieval, Nordeste  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0420  
TÍTULO: DERIVAÇÕES HISTÓRICAS DA FORMA-SONATA: DO CLASSICISMO 
AO MODERNISMO.  
ALUNO: FRANKLIN ROOSEVELT S. MUNIZ (87600340410)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
 

  
 
Resumo:  
A comparação entre as obras de compositores de momentos históricos diferentes, feitas 
tendo por base a forma-sonata, o mais bem elaborado princípio formal da música, é a 
estratégia adotada neste estudo, que pretende mostrar como interferências pessoais, desde a 
simples manifestação de individualidade até a caracterização psicológica dos elementos 
contidos no discurso musical, ajudaram a estabelecer os caminhos para a revitalização da 
forma no decorrer da história. Como delimitação deste trabalho foram escolhidas sonatas de 
Joseph Haydn, W. A. Mozart, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Frederic Chopin 
e Sergei Prokofieff para considerações acerca dos princípios formais, harmônicos e 
temáticos de que trata o estudo. O universo composicional e pessoal envolvido, além de 
representar bem o recorte histórico proposto, está em sintonia com o repertório adotado na 
perspectiva prático-interpretativa em piano, adotada pela maioria dos conservatórios.  

Palavras chave: Forma-sonata, Análise, Piano  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0421  
TÍTULO: LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS 
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ALUNO: LILIANE AZEVEDO ALCANTARA (01009791494)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  
 

  
 
Resumo:  
O presente trabalho versa sobre o tema da legitimidade do Ministério Público na defesa de 
direitos individuais homogêneos. Tal questão ainda é muito controvertida, seja no âmbito 
doutrinário, seja na será dos tribunais brasileiros. Essa polêmica deve-se à relevância do 
processo coletivo, como também da entidade do Ministério Público. O estudo que será 
realizado diz respeito à possibilidade ou não deste ente atuar em juízo, visando a tutela 
dessa espécie o de direitos coletivos, expressão esta aqui empregada em sentido lato. Isso 
porque segundo a atual Constituição Federal, o Ministério Público tem como uma de suas 
funções institucionais a defesa dos direitos coletivos e difusos. Analisar-se-á, assim, o 
alcance dessa expressão, se abrangeria os direitos individuais homogêneos. Faz parte dessa 
discussão teórico-prática a previsão legal do Código de Defesa do Consumidor, já que esta 
lei é a principal disciplina normativa acerca de direitos coletivos no Direito brasileiro. As 
interpretações acerca de ambas as normas aqui mencionadas são diversas, o que desperta o 
interesse pela análise mais detida deste tema, que possui reflexos não apenas de ordem 
doutrinária, mas igualmente de ordem prática. Com relação à metodologia utilizada para a 
produção deste trabalho, a pesquisa bibliográfica será a fonte de informações utilizada, 
através da análise de obras doutrinárias, como também da apresentação e crítica sobre o 
atual entendimento das cortes judiciais pátrias.  

Palavras chave: Legitimidade, Ministério Público, direitos individuais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0423  
TÍTULO: A VOZ DO MOVIMENTO E O MOVIMENTO DA VOZ: MAHALIA 
JACKSON E A IMPROVISAÇÃO VOCAL NOS PRIMÓRDIOS DO JAZZ.  
ALUNO: CLÊNIA DA SILVA RIBEIRO (26191857420)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
 

  
 
Resumo:  
Uma análise comparativa entre estruturas internas em uma única obra, o spiritual “Roll, 
Jordan, roll”, registrado na década de 50 pela cantora americana Mahalia Jackson, pretende 
revelar um pouco o universo da improvisação vocal, que caracteriza a linguagem jazzística. 
Partindo da análise da partitura com a notação das diferenças e variações da improvisação, 
grafada durante o estudo, este trabalho traça uma comparação consistente entre caracteres 
dinâmicos e estáticos do discurso musical da cantora, principalmente no que diz respeito à 
dimensão melódica, o que representa uma importante contribuição para quem pretende 
compreender melhor o idioma da música vocal associada ao Jazz.  

Palavras chave: Mahalia Jackson, Jazz, Improvisação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0424  
TÍTULO: CHENET E A QUESTÃO DA ALTERNATIVA NEGLIGENCIADA POR 
KANT  
ALUNO: EVELYSE MONTEIRO HERMÍNIO (01070450448)  
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  
 

  
 
Resumo:  
É sabido que desde a primeira edição da Crítica da Razão Pura (1781) a teoria kantiana do 
espaço e do tempo recebeu severas críticas, por opor-se às teorias de Newton e Leibniz. 
Kant estabelece na segunda edição da obra (1787), por meio da exposição metafísica e 
transcendental, um esclarecimento à teoria. Com efeito, Kant sustenta que espaço e no 
tempo não podem existir em si nem dizem respeito as coisas como elas são em si mesmas, 
mas são somente condições subjetivas de nossa percepção; ao passo que a crítica em 
questão sustenta que entre as hipóteses de Newton (objetividade) e a Kant (subjetividade), 
existe uma terceira, que é a de Leibniz (relativista), na qual existe a possibilidade que 
espaço e tempo fossem subjetivos e objetivos ao mesmo tempo. A possibilidade de uma 
“lacuna demonstrativa” certamente compromete a teoria do idealismo trascendental e, 
consequentemente, as pretensões de Kant. Também chamada “questão da alternativa 
negligenciada”, inicialmente posta por Pistorius, Mass, Feder e Reinhold e retomada, um 
século mais tarde, pela célebre polêmica entre Tredelenburg e Fischer vêm a confirmar tal 
embate. A questão subsiste até hoje, e recentemente foi retomada por comentadores 
contemporâneos. Assim, nosso propósito é mostrar a posição de Chenet, bem como sua 
resposta à questão, no seu trabalho “L’assise de L’ontologie critique: L’Esthétique 
transcendantale” (1994).  

Palavras chave: Chenet, alternativa negligenciada, Kant  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
CO-AUTOR: SAULO MEDEIROS DINIZ (02996884450)  
 

  
 
Resumo:  
O estudo teve como objetivo identificar a prática metodológica utilizada nas disciplinas de 
Contabilidade de Custos do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Trata-se de uma pesquisa exploratória realizada com objetivo acadêmico, 
mediante aplicação de questionários aos alunos das disciplinas Análise de Custos e 
Contabilidade Gerencial 2003.1 da UFRN. Sua relevância está na oportunidade de verificar 
as tendências metodológicas empregadas na sala de aula como forma de contribuir para a 
melhoria do aprendizado dos alunos. Os dados obtidos revelaram que na sua grande maioria 
os professores utilizam apenas aulas expositivas, demonstrando a dificuldade na 
implementação de técnicas inovadoras de ensino na UFRN.  

Palavras chave: Contabilidade, aprendizagem, metodologia de ensino  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0428  
TÍTULO: O NASCIMENTO DE SUBVERSIVOS E HEREGES: UMA ANÁLISE DO 
DISCURSO PROTESTANTE BRASILEIRO  
ALUNO: DANIEL DANTAS (02587744440)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho aborda a relação do discurso oficial das igrejas protestantes brasileiras com 
leituras e formações discursivas não comprometidas com a ideologia dominante, 
marcadamente no período pós-1964. A igreja protestante brasileira assumiu, durante o 
Regime Militar, o papel de legitimadora do Estado, em substituição à igreja católica que, 
com os movimentos de igreja popular, partiu para a ação crítica. Por tais motivos, torna-se 
relevante a análise dessas relações do discurso oficial do protestantismo brasileiro com 
outras possíveis visões, surgidas em seu ambiente interno. A técnica adotada na pesquisa, 
ora em andamento, é a Análise do Discurso, conforme os teóricos da Escola Francesa. 
Nossa intenção é perceber como se posiciona o discurso religioso diante da produção 
textual que se lhe opõe e, assim, procurar entender como se dá a leitura desses textos por 
parte da classe dominante. A pesquisa pretende descobrir o processo de classificação de 
determinados textos como subversivos e heréticos por parte das igrejas, bem como esses 
textos foram e são lidos pelas comunidades religiosas.  

Palavras chave: Leitura, Discurso, Religião  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Um estudo das características marcantes do discurso musical do compositor Antônio Carlos 
Jobim, tendo por base um universo delimitado pelas músicas dedicadas às suas musas, 
sozinho ou em parceria com outros compositores. A análise de “Ângela”, “Gabriela”, 
“Luíza” e “Bebel”, entre outras, pretende demonstrar como se processa a estruturação 
harmônica, melódica e formal da obra do genial compositor brasileiro, quando se trata de 
homenagear a mulher no seu ideal particular. Para isso, o trabalho apresenta uma 
comparação entre as características estruturais das músicas, para revelar procedimentos 
composicionais como a construção modular (melódica e harmônica) e a associação entre 
uma melodia estática e uma harmonia dinâmica, procedimentos não usuais na época da 
composição das primeiras obras da Bossa-nova e que colaboram efetivamente para uma 
compreensão maior do universo criativo jobiniano e sua importância no cenário 
composicional da música popular brasileira.  

Palavras chave: Tom Jobim, Bossa-nova, Composição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este projeto está fundamentado numa pesquisa realizada pela UNESCO – Organização das 
Nações Unidas para a Educação – que constatou que 34,8% dos estudantes do ensino 
fundamental e do ensino médio tomam bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Diante do 
avanço dos entorpecentes, os pais vêem a bebida alcoólica como um mal menor, entretanto, 
estudos mostram que o álcool serve de porta de entrada para drogas maiores. O presente 
projeto visa pesquisar junto às instituições de ensino público o nível de compreensão e 
experiência dos estudantes a respeito das conseqüências sociais e da saúde que o álcool traz 
para a sua vida. A amostra está sendo constituída em um universo de 200 estudantes do ano 
letivo de 2003, da quinta a oitava série, com idades entre 10 a 14 anos, matriculados nas 
escolas públicas do município do Natal. A aplicação do questionário se deu de forma direta 
abordando-os na própria escola. Este está constituído a partir de perguntas elaboradas no 
intuito de perceber qual a visão e a forma do estudante se relacionar com a família, com os 
amigos, com a escola e os professores. Será observada qual a bebida mais consumida entre 
eles e qual sua forma de acesso. O projeto tem como objetivo identificar os problemas e 
fatores que levaram os estudantes a consumirem o álcool, assim como, auxiliar na formação 
de equipes de formadores dentro da própria escola para implementar ações juntos aos 
estudantes para prevenir e combater o consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens.  

Palavras chave: Prevenção, UNESCO, álcool  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Sendo o contrato de trabalho, cujas prestações repetem-se sucessivamente ao longo do 
tempo e onde há constante estado de sujeição do empregado em relação ao empregador, é 
comum que, no campo do direito individual do trabalho, ocorram situações de dano moral e 
do direito de exigir a respectiva reparação. Do mesmo modo, no caso do empregado causar 
prejuízos morais ao empregador, caberá àquele a obrigação indenizar o dano sofrido por 
este. A obrigação de indenizar no direito do trabalho resulta, também, do nexo de 
causalidade entre o dano moral sofrido e a conduta comissiva ou omissiva. O fundamento 
de tal obrigação encontra validade no art. 5º, incisos V e X, da CF/88; nos arts. 186 e 927, 
do CC/02; e no art. 8º, parágrafo único, da CLT. A reparação do dano moral, que 
normalmente é pecuniária, tem dupla natureza jurídica: a de pena e a de compensação. Por 
fim, aos pedidos de dano moral no direito individual do trabalho e na hipótese de 
competência jurisdicional da Justiça do Trabalho (tendo em vista o dano causado no 
decorrer do contrato de trabalho ou após extinção deste, mas vinculado à relação de 
emprego), o prazo prescricional é o mesmo dos direitos trabalhistas em geral, ou seja, cinco 
anos, e limitados a dois, quando contado da extinção do contrato de trabalho, com base nos 
arts. 7º, inciso XXIX e 114, ambos da CF/88.  

Palavras chave: Indenização, dano moral, direito individual  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
De acordo com art. 225 da nossa Constituição Federal de 1988, o Estudo Impacto 
Ambiental é um instrumento através do qual será aplicado o princípio da precaução. Tendo 
em vista que este tem por escopo fazer com que a Política Ambiental Nacional atue não só 
na reparação de danos ambientais concretos, mas, principalmente, na prevenção destes, o 
EIA apresenta-se como requisito essencial para o licenciamento de empresas cujas 
atividades são poluidoras ou potencialmente poluidoras. Dentre tais empresas temos as 
exploradoras e produtoras de petróleo e gás natural, reguladas, atualmente, pela Lei n.º 
9.478/97 que, em seu art. 1º, IV, aponta a proteção do meio ambiente como um dos 
princípios e objetivos da política energética nacional. Desta forma, através de pesquisas 
bibliográficas e da análise da legislação atinente ao assunto, o presente estudo visa a 
abordar alguns aspectos do Licenciamento Ambiental, como por exemplo, o conceito, o 
órgão competente para conceder a licença, o procedimento licenciatório, destacando quem 
seria o responsável se, porventura, em decorrência de um EIA elaborado com falhas pela 
equipe multidisciplinar e aprovado pelo Poder Público, o empreendedor viesse a causar 
danos ao meio ambiente.  

Palavras chave: licenciamento, responsabilidade, petróleo  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
O presente trabalho, parte da pesquisa intitulada “Metáforas da ordem: o discurso 
‘legítimo’ sobre a educação” , tem como objetivo analisar o discurso ideológico presente no 
“Relatório Subversão no RN”, decorrente do IPM instaurado pelo governo do Estado, pós 
golpe de 1964. Tal material, após identificação, levantamento e tratamento tem 
possibilitado uma nova leitura dos movimentos sociais que surgiram no contexto dos anos 
60, a partir da visão dos agentes da ordem que atuaram no país após 1964, com destaque 
para o discurso produzido sobre a Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, 
cerne da referida pesquisa. Busca observar, também, como fragmentos da Ideologia de 
Segurança Nacional está presente na linguagem do referido documento, através da acusação 
contra os considerados “subversivos” e “comunistas”, participantes do movimento de 
educação popular e como o discurso contém termos que evidenciam a presença da 
Ideologia de Segurança Nacional para designar e reprimir as atividades dos acusados de 
“ameaçar a ordem estabelecida”, justificando, assim, a atuação dos militares como 
mantenedores da ordem política e social. O estudo, a partir de um referencial teórico 
centrado nas obras de Germano, Comblin, Trevisan, Galvão, Góes entre outros, vem 
possibilitar a compreensão de que a linguagem dos documentos em questão é utilizada 
como estratégia tanto para repressão dos participantes desses movimentos, quanto para a 
justificação da deflagração do golpe de Estado de 1964.  

Palavras chave: Ideologia de Segurança Nacional, Campanha De Pé no Chão, Regime 
Militar  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
São inúmeros os desafios enfrentados pelos professores para trabalharem segundo o Novo 
Ensino Médio. Dentre eles podemos destacar a contextualização dos conteúdos. 
Fundamentado em Lopes (1999) e Ramalho e Nuñez (2001), este estudo objetiva 
diagnosticar necessidades formativas de professores em exercício, para trabalhar a 
contextualização dos conteúdos, segundo o Novo Ensino Médio. Foram pesquisados 78 
professores, das 3 áreas do conhecimento definidas pelo MEC, de 2 escolas de Natal: uma 
federal e uma estadual. Foi aplicado um questionário, referente às necessidades formativas 
para contextualizar os conteúdos e para trabalhar estes segundo os diversos tipos de 
saberes: científico, senso-comum e popular (já que este item pressupõe uma relação 
pertinente entre os conteúdos e o cotidiano). Nos resultados observamos um expressivo 
percentual de professores que afirmam ter necessidades formativas tanto para 
contextualizar o conteúdo quanto para trabalhar com os vários saberes. Dentre estes, os da 
área de CNMT formaram o maior grupo: 77% e 67% nas 1ª e 2ª escolas, respectivamente, 
para o item contextualizar; para o item dos saberes, 85% na 1ª e 100% na 2ª. Desta forma, 
podemos concluir que há uma possível fragilidade no ensino contextualizante, o que é 
evidenciado pelo maior percentual de professores com dificuldades para trabalhar com os 
vários saberes (científico, senso-comum, popular). Tal constatação indica a necessidade de 
novos processos formativos para estes docentes.  

Palavras chave: Contextualização dos Conteúdos, Ensino Médio, Formação de Professores  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A categoria competência é um dos pilares essenciais para concretização da Política do 
Novo Ensino Médio, portanto, faz-se necessário que o professor tenha claro o conceito do 
que é competência, para que serve e porque forma -las nos alunos. Assim, o objetivo deste 
estudo é detectar as necessidades formativas dos professores em serviço com relação à 
formação de competências nos alunos do Ensino Médio sob a ótica dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Para a produção deste estudo, foi 
realizada uma revisão bibliográfica sobre categoria competência, além da leitura dos 
PCNEM no intuito de investigar o sentido do termo no presente documento. Fizemos um 
cruzamento entre as bibliografias estudadas e o discurso contido no documento. A noção 
deste termo, adotada pelo PCNEM tem uma série de ideologias que podem ter como 
conseqüência à manutenção de uma tradição ou gerar expectativas de mudanças ou falsos 
resultados de novos sentidos para categoria. Como explicitam Nuñez e Ramalho (2002) o 
termo competência possui uma polissemia, retratada na literatura, com diversos sentidos. 
Formar competências nos alunos é uma tarefa complexa e que exige uma atenção especial 
das Agências Formadoras, portanto a preparação de professores para a construção e 
compreensão das competências é um desafio emergente e imprescindível nos cursos, tanto 
de formação inicial quanto continuada, para que os docentes possam enfrenta as novas 
exigências impostas por sua profissão.  

Palavras chave: Competência, Ensino Médio, Formação de Professores  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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SUAS FAMÍLIAS”  
ALUNO: MIRIAN ANSELMO DE LIMA (00832436402)  
ORIENTADOR: ANTONIA AGRIPINA ALVES DE MEDEIROS (05685893434)  
 

  
 
Resumo:  
O projeto integrado de pesquisa ”A vida e o lixo: O trabalho das crianças, adolescentes e 
suas famílias” vem sendo operacionalizado em Natal e João Pessoa, através de estudantes e 
professores de Serviço Social da UFRN e da UFPB. Este articula quatro sub-projetos, 
sendo dois desenvolvidos em Natal: “A violação dos direitos: O cotidiano e o trabalho dos 
adolescentes que sobrevivem direta ou indiretamente do lixo” e “Análise das Políticas 
Públicas direcionadas a erradicação do trabalho infantil”,vinculados à base de pesquisa: 
“Trabalho e Proteção Social”. Os resultados aqui analisados tratam sobre o trabalho, 
situando a questão do trabalho infantil. Os dados foram coletados a partir de entrevistas 
semi-estruturadas aplicadas a 76 catadores que trabalham no Aterro Sanitário de Cidade 
Nova,bem como através de pesquisas a revistas, bibliografia especializada e jornais locais. 
Dos 76 entrevistados 64,46% (49) têm uma renda atual entre ½ a 1 salário mínimo. Ao 
serem perguntados se exerciam atividades anterior a cata do lixo 41,38% apontou ter 
desenvolvido atividades domésticas. Em relação à ação dos órgãos governamentais 21,12% 
(15) apontaram o Tributo à Criança como uma das ações realizadas pela Prefeitura para a 
erradicação do trabalho infantil, seguido pelo PETI e Bolsa Escola. Verifica-se que as 
quantias pagas por esses programas e a renda dos catadores não são suficientes para o 
atendimento das reais necessidades das crianças, adolescentes e seus familiares.  

Palavras chave: Trabalho, Trabalho Infantil,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente projeto de pesquisa analisa se o trabalho infantil compromete o processo de 
escolarização de crianças e adolescentes com idade máxima de quatorze anos, de ambos os 
sexos, residentes e estudantes na zona norte da cidade do Natal, matriculados nas Escolas 
Municipais: Maria Alexandrina Sampaio e Professor Amadeu Araújo, localizadas 
respectivamente no conjunto Parque das Dunas e Nova Natal. Tal estudo procura identificar 
os motivos específicos intrínsecos e extrínsecos que fazem com que os menores precisem 
trabalhar, bem como os efeitos deste trabalho no processo de desenvolvimento escolar, 
visto que uma jornada de trabalho de oito horas diária mostra-se prejudicial ao 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor tornando-se desta forma incompatível com o 
processo de escolarização que se constitui num dos direitos assegurados pelo ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).A metodologia empreendida consiste na utilização 
de técnicas de observação direta intensiva: entrevistas e observação não-participante. As 
entrevistas foram realizadas pelas autoras nos estabelecimentos acima citados, em turnos 
distintos, englobando um universo de 20 alunos. Considerando o aumento de famílias 
cadastradas no programa bolsa-escola, a omissão ou falta de veracidade nas respostas 
desenvolvidas pelos entrevistados e o aumento do número de trabalho nos fins de semana, 
concluímos que a hipótese de incompatibilidade entre o trabalho infantil e o processo de 
escolarização foi refutada.  

Palavras chave: Trabalho infantil, escolarização, desenvolvimento cognitivo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O mundo vivido na infância é diferente do adulto pelo foto de as crianças representarem e 
manifestarem suas vontades a partir da espontaneidade e formas próprias de expressar-se. 
Assim, cabe discutir acerca das propostas pedagógicas que a Educação Física deve 
considerar para o contato com a realidade infantil, preocupando-se com o significado e a 
importância do seu gesto espontâneo, bem como as suas capacidades de representar, criar, 
devem aliar-se ao fazer e saber fazer pedagógicos dos profissionais; os aspectos abordados 
na pesquisa dizem respeito às manifestações da cultura de movimento, às propostas 
pedagógicas, bem como aos elementos motores presentes no movimento infantil. Para tanto 
fizemos uma incursão pelo universo infantil de brinquedos a partir da observação em 
escolas da rede estadual de ensino da cidade do Natal, precisamente na Zona Norte. A 
amostra foi constituída por sessenta (60) alunos do 1º Ciclo do ensino fundamental, sendo a 
pesquisa caracterizada como estudo exploratório. Levantamos dados sobre como se 
relaciona a criança no espaço escolar, a partir da observação das brincadeiras e jogos 
infantis, demonstradas nas horas livres da escola – intervalo das aulas. Observou-se na 
escola uma grande diversidade de manifestações culturais trazidas pelas crianças, tais como 
“polícia e ladrão, carrinho, pula corda, bafo”, entre outras que podem orientar a ação 
pedagógica da educação física escolar.  

Palavras chave: Cultura de movimento, Criança, Educação Física  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Quais as relações entre gesto, técnicas corporais e cultura de movimento? O que autoriza a 
Educação Física assumir uma educação do corpo, utilizando-se de técnicas corporais como 
a dança? O objetivo da pesquisa foi refletir sobre esses elementos como indicativos para 
pensar a configuração epistemológica da Educação Física, tanto na pesquisa acadêmica 
quanto nas intervenções profissionais. O método segue a orientação da Fenomenologia e da 
Hermenêutica. A técnica de pesquisa utilizada foi a análise de imagens e a análise de 
movimento das coreografias do Grupo Araruna. Evidenciamos, a partir dos núcleos de 
sentido, a proposição estética com a possibilidade da criação de um logos sensível; a 
proposição filosófica como interrogação contínua de conceitos, saberes e práticas e a 
proposição pedagógica, a partir do redimensionamento das manifestações corporais 
presentes na cultura de movimento e da atitude educativa do profissional da área. Desta 
forma, elaboramos os seguintes meta-argumentos: o corpo como um território biocultural; a 
gestualidade como um campo de comunicação; as técnicas corporais como conhecimento 
que revela e esconde as tradições e o habitus de uma sociedade; além dos usos sociais do 
corpo. A pesquisa coloca-se como possibilidade de aprofundar os estudos do corpo, 
considerando-se a Educação Física como um campo de produção cultural atravessado por 
diferentes áreas do conhecimento, por diferentes técnicas corporais e por princípios 
políticos, éticos e estéticos.  

Palavras chave: Epistemologia;, Educação Física;, Cultura de Movimento  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
VIVÊNCIAS E SOBREVIVÊNCIAS NA FORMAÇÃO DAS FRONTEIRAS  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
Janio Gustavo Barbosa (janioguga@yahoo.com.br)  
Maria Emília Monteiro Porto (orientadora)  
 

 
Entre os séculos XVI e XVII, a América Portuguesa foi palco de uma série de expedições 
com o intuito de demarcar o território pertencente à metrópole e fixar “passo a passo” suas 
respectivas fronteiras. Os expedicionários, no entanto, viam-se forçados a desconstruir sua 
próprias barreiras, limites, ou seja, destituir suas fronteiras culturais. Entender as 
especificidades deste processo é o objetivo deste trabalho, pois esses expedicionários, 
conhecidos como Bandeirantes, durante aproximadamente dois séculos foram, em si, as 
próprias fronteiras, contribuindo para a formação étnica, política e geográfica da América 
Portuguesa. Para realizar este trabalho serão utilizados documentos de época, fontes 
secundárias, imagens, relatos de viagem, que elucidam e respaldam tal. Assim portanto, 
espera-se que se perceba a parcela dos homens que se viram na necessidade de se adaptar 
ao novo meio, bem como se espera elucidar de forma mais nítida, a figura dos Bandeirantes 
quanto a sua presença atual na historiografia brasileira.  

Palavras chave: América Portuguesa, documentos, fronteira  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO 
ESSENCIAL DE ORIGANUM GLANDULOSUM COM CO2 PRESSURIZADO  
 
Alunos: Ana Paula Costa Câmara (bolsa PIBIQ); Auberan Varela de Souza (voluntário); 
Wallace Costa Albuquerque (bolsa monitoria)  
Profª orientadora: Dra Elisa Maria Bittencourt. Dutra de Sousa  
 

Processos que empregam como solvente de extração, fluidos sob altas pressões (CO2), são 
conhecidos como processos limpos, pois seus produtos estão isentos de resíduos tóxicos, e 
tendem a substituir os métodos tradicionais de extração. Este trabalho tem como objetivo, 
avaliar de forma preliminar o processo de extração do óleo essencial de Origanum 
Glandulosum com CO2 pressurizado. Esta espécie, da família Labiatae, é originária da 
África e usada na fitoterapia contra males de estômago e na alimentação como condimento. 
A granulometria das amostras utilizadas nos experimentos foi uma mistura de partículas de 
28 mesh (42%), 35 mesh (42%) e 48 mesh (16%). As extrações foram realizadas a 15º C e 
66,7 bar. A vazão de CO2 adotada foi de 1g CO2/min. Para fins comparativos, realizou-se 
extração com técnica convencional (extração com etanol). Os resultados apresentaram um 
rendimento de extração de 2,74% com CO2 pressurizado e mostraram que a composição 
química do óleo é rica em carvacrol. A curva cinética de extração apresentou três etapas 
distintas e a solubilidade do óleo em CO2 foi de 8,91x10-3 g óleo/ gCO2.A técnica se 
apresentou viável para a extração do óleo estudado.  

Palavras chave: Extração de óleo, origanum,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0465  
TÍTULO: LÉRY E OS TUPINAMBÁS  
ALUNO: PATRÍCIA KARINA GOMES DA CÂMARA (01244335452)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  
 

  
 
Resumo:  
A relevância dos relatos dos cronistas do século XVI é sempre um tema discutido e 
utilizado para se compreender melhor o universo cultural indígena. Vários foram os 
homens que deixaram sua descrições sobre os costumes indígenas, sendo cada um 
influenciado por uma série de fatores que determinou a sua visão sobre a cultura indígenas. 
Conseqüentemente a circulação destes escritos pela Europa acabou por construir a imagem 
do homem americano. Objetivamos, analisar o ponto de vista de Jean de Léry, um francês 
calvinista, sobre os Tupinambás em seu livro Viagem à Terra do Brasil. O contato com os 
cronistas deu-se a partir do grupo de estudo destes, coordenado pelo professor Roberto 
Silva, no qual esses autores são lidos e discutidos, buscando-se desenvolver trabalhos com 
temas de interesses dos alunos. Percebe-se assim, uma certa moderação no discurso de Léry 
frente a maioria dos outros relatos, principalmente quanto aos católicos.  

Palavras chave: Indígena, cultura, homem americano  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A Companhia de Jesus foi uma das ordens religiosas que atuou no Brasil, sendo aqui a mais 
importante, participou ativamente no processo de colonização e aculturação dos ameríndios 
em solo Rio Grandense. Para esta análise apresentaremos dados referentes à “Guerra dos 
Bárbaros, das cartas Jesuíticas do Rio Grande e analisaremos o discurso sobre este evento 
através da leitura e compilação dos dados, buscando a descrição do conflito. Entendemos 
que para traçar a História do Rio Grande do Norte, faz-se necessária esta análise, pois 
compreende uma das visões sobre o conflito no Rio Grande e fornece elementos sociais 
(políticos econômicos, religiosos e culturais).  

 

Palavras chave: Religiosas, Brasil, ameríndios  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade, 
sendo viabilizado através da instituição de liberdades políticas, econômicas, sociais e 
culturais. Neste sentido, a presente pesquisa visa compreender os efeitos econômicos, 
sociais, políticos e educacionais da implantação e gerenciamento dos programas sociais 
destinados à população carente do município de Currais Novos (RN). A pesquisa foi 
inicialmente desenvolvida por meio de uma investigação exploratória junto à Secretaria 
Municipal de Assistência Social para obter informações gerais sobre os programas sociais. 
O procedimento metodológico utilizado na definição do grupo de atores assemelha-se à 
proposição de MANSON (1996) quando trata da definição de uma amostra intencional. 
Também utilizou-se, para reduzir os efeitos limitativos da entrevista, a associação livre de 
palavras. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista aberta, no qual foram gravadas 
para posterior análise. O tratamento dos dados ocorreu a partir da análise categorial que 
constitui uma das técnicas de análise de conteúdo proposta por BARDIN (1977). Obteve-se 
os seguintes efeitos econômicos, sociais, políticos e educacionais: a não ampliação da renda 
familiar dos beneficiários; da melhoria da relação social entre as pessoas da terceira idade; 
a preocupação dos entrevistados com a fome e a miséria, porém enfrentando esse problema 
de forma emergencial; e uma maior preocupação com a educação dos seus filhos.  

 

Palavras chave: Ivanilson Dantas dos Santos, Josenilton de Medeiros Lopes,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Introdução: O fato de se constituir como capitania periférica, contribuiu para que toda 
produção historiográfica sobre o Rio Grande colonial fosse relegada a um patamar 
secundário, por parte dos historiadores que publicaram obra sobre o período focalizado, o 
que ocasionou uma escassez bibliográfica sobre a temática. A partir daí se iniciou a 
construção de um banco de imagens digitalizadas sobre o nosso patrimônio artístico e 
histórico. Objetivos: Facilitar a compreensão da história colonial, partindo do conhecimento 
das manifestações artísticas e religiosas empreendidas, pelos colonos buscando apreender 
as relações criadas entre o projeto colonial e a Igreja Católica. Metodologia: Coletar a 
documentação referente ao processo de consolidação do catolicismo na capitania do Rio 
Grande; selecionar as fotografias, desenhos e documentos para a organização do banco 
digital de imagens; analisar o material coletado e digitalizado a partir do quadro referencial 
em que foi montada a estrutura artística e cultural da capitania do Rio Grande. Conclusão: 
Tal trabalho permitiu o resgate de uma parcela significativa da história do RN através das 
imagens religiosas destacando o papel desempenhado pela Igreja Católica, como um dos 
principais agente dessa política de fixação do colono português.  

Palavras chave: COLONIZAÇÃO, CATOLICISMO, ARQUITETURA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0472  
TÍTULO: INTRODUÇÃO À HERMENÊUTICA JURÍDICA  
ALUNO: RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO (00980782406)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
O presente trabalho destina-se a estudar as técnicas e formas de interpretação que os 
operadores do direito devem valer-se para realizar a exegese normativa. Consoante 
postulados da Hermêutíca Jurídica, visa-se abordar o tema sob a égide Jusfilosófica. Assim, 
busca-se atingir a tópicos de destaque que ficam esquecidos em sede de graduação 
universitária como a norma enquanto transmissão do pensamento, a construção científica 
dos ordenamentos, o poder de violência simbólica, o Desafio Kelseniano, a dicotomia entre 
a "mens legis" e "mens legislatoris", os tipos de interpretação, a extensão que deve ser dada 
à norma, os princípios que devem envolver a exegese, tudo com o fito de enriquecer o 
público alvo de um saber desaraigado do positivismo jurídico. A metodologia de pesquisa 
será o estudo aprofundado na renomada doutrina que aborda o tema, recorrendo-se à 
jurisprudência dominante no país, bem como a exemplificação do discorrido através de 
casos concretos.. Desta forma, intenta-se obter uma nova postura crítica dos operadores 
face ao sistema jurídico, almejando volver os olhos dos estudantes àquilo que fora 
construído pelos Doutos para que a nova geração retorne a construção científica ora 
esquecida.  

Palavras chave: Hermenêutica jurídica, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A responsabilidade penal da pessoa jurídica se encontra entre os temas mais tormentosos do 
meio jurídico, pois além de ser uma idéia relativamente nova tem ainda a capacidade de 
romper com determinadas idéias que já estavam consolidadas na doutrina penalista 
tradicional. No Brasil o tema tomou grande repercussão com o advento da lei 9605/98, a 
chamada lei dos crimes ambientais, que disciplinou a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica nos crimes ambientais. Apesar de a constituição de 1988, em seu artigo 225, 
parágrafo 3º já prevê expressamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica , a edição 
da lei supracitada iniciou uma gama de debates acerca do assunto, despertando opiniões 
extremamente controversas. O presente trabalho objetiva fazer uma análise acerca da 
presente situação da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais no 
meio jurídico brasileiro e em comparação com o cenário jurídico mundial. Para tanto, 
utiliza-se de pesquisa bibliográfica abrangendo a doutrina e jurisprudência brasileira e de 
outros paises, bem como da legislação disponível concernente ao tema.  
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Resumo:  
Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa: COM QUANTAS PRÁTICAS SE 
ALFABETIZA NO RIO GRANDE DO NORTE. Entendemos que a forma como acontece 
o ensino da língua materna é determinante na formação de cidadãos verdadeiramente 
alfabetizados e que pratiquem a Linguagem em suas funções sociais. A forma como os 
professores concebem a Linguagem iram influir decisivamente em seu trabalho, irá orientá-
lo, ainda que ele não tenha o conhecimento deste fato. Os exercícios propostos em sala, a 
forma como verá o desenvolvimento de seus alunos em termos de alfabetização, entre 
outros. A posição assumida pelo professor sobre Linguagem é tão importante quanto sua 
postura no que diz respeito à Educação.Fizemos uma breve análise empírica através de 
entrevistas feitas com professores alfabetizadores das primeiras séries do ensino 
fundamental, a partir das respostas dadas, podemos perceber quais as concepções que estão 
orientando seus trabalhos. Fizemos ainda, uma apresentação rápida das concepções sobre 
linguagem existentes.  
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Resumo:  
Desde há décadas, as empresas familiares têm sido alvos de muitas críticas, a julgar pela 
imprensa e pelos consultores da área. Acerca da expressão “empresa familiar”, ela é tida 
como um aspecto negativo no meio citado. Para alguns, a empresa familiar — tão bem 
sucedida até a década de 80 — não consegue se manter no estágio de desenvolvimento 
atual em que o mundo se encontra, sendo este fato inverídico, haja vista exemplos de 
empresas bem sucedidas no Brasil, como o Grupo Votorantin e o Grupo Gerdau. Buscou-se 
verificar este fato em Currais Novos, sendo utilizada uma metodologia qualitativa, 
mediante estudo de caso, com base nas palavras dos gestores. O universo da pesquisa se 
deu a partir da indicação do SEBRAE e do CDL local, chegando-se ao universo de 54 
empresas, dentre as mais representativas no volume de vendas e geração de emprego. Para 
a coleta de dados, foi utilizada a entrevista aberta, contando-se com a gravação do conteúdo 
e registro dos dados para posterior análise. Sendo que só houve a efetiva transcrição de 31 
delas. Como resultados, sobressai o fato de que um elevado número de gestores possuem 
familiares seus trabalhando na empresa (num total de 25 gestores), sendo que praticamente 
todos (17 gestores) estão satisfeitos com o desempenho apresentados por esses familiares, 
ficando evidenciado aspectos como afinidade, confiança e fidelidade para explicar o nível 
de satisfação. Percebeu-se também, a presença de três empresas totalmente familiar.  
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Resumo:  
Este trabalho faz uma análise da fotografia do sul-africano Kevin Carter, realizada no 
povoado de Ayud, no sul do Sudão, em 1993, na qual uma menina agoniza de fome 
enquanto um urubu a espreita no solo árido. O fotógrafo esperou a ave se aproximar da 
criança para conferir à imagem uma maior carga de dramaticidade. Depois de fotografar, 
limitou-se a espantar o pássaro dali. Mais tarde, a imagem percorreria o mundo inteiro, 
estampando as capas dos principais jornais e servindo como tema principal de campanhas 
filantrópicas. Carter, no ano seguinte, ganharia o Prêmio Pulitzer pela fotografia, 
adquirindo status de celebridade internacional. No mesmo ano, no entanto, o fotógrafo se 
suicidava, depois de ser constantemente acusado de não prestar nenhum socorro à criança. 
Carter fazia parte de um grupo denominado “O Clube do Bang-Bang”, que registrava 
imagens de violência na África e parecia possuir uma vocação pelo perigo de morte. O 
trabalho se propõe a analisar os dilemas éticos e morais que perpassam a profissão dos 
fotojornalistas que, como Carter, estão acostumados a cobrir cenas de guerra e de terror. Os 
resultados consistem em um aprofundamento teórico acerca dos impasses morais inerentes 
à profissão, tendo sido obtidos a partir de estudos das principais críticas feitas a esses 
profissionais, bem como de seus depoimentos e justificativas.  
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Resumo:  
Versa, o presente trabalho, sobre o instituto do “estado de sítio”, analisando sua evolução 
histórica a partir de um estudo comparado das Constituições brasileiras que até então 
vigeram. Para tal, utilizam-se os métodos comparativo, bibliográfico e documental. 
Demonstra-se que, apesar da finalidade do “estado de sítio” ser reestabelecer a ordem 
constitucional (perturbada por situações de anormalidade), a partir da suspenção de um 
mínimo de garantias constitucionais, o seu uso e normatização estiveram sujeitos, ao longo 
da história, às mais variadas intenções políticas. Demonstra-se, como consequência, que o 
instituto sofreu, ao longo do tempo, sucessivos avanços e retrocessos, recebendo enfoques 
diversos conforme a vontade -autoritária ou democrática- governamental, levando a 
reflexão se os dispositivos constitucionais realmente se prestam a seus fins de tutelar a 
nação e seus cidadãos, estimulando a promoção da harmonia e dignidade humana, ou por 
vezes se perdem nos caminhos do poder, gerando conflitos e exclusões sociais. Mostra, por 
fim, como a atual Constituição tratou o instituto de uma maneira mais transparente, 
coerente e legítima em relação às Constituições anteriores, fruto da maior valorização da 
dignidade humana.  

Palavras chave: Direito Constitucional, Estudo comparado, Estado de Sítio  
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Resumo:  
A arbitragem como meio de solução de conflitos vem sendo uma prática constante nos 
contratos comerciais. Quando se fala em contratos celebrados no setor petrolífero destaca-
se a utilização da cláusula arbitral em dois tipos de contratos: 1) os contratos de concessão 
para a exploração e produção de petróleo, celebrados entre o Estado, diretamente ou através 
da ANP e as companhias petrolífera, e 2) as joint ventures, em que duas ou mais empresas, 
que celebram com o Estado um contrato para exploração, desenvolvimento e produção de 
petróleo, regulam entre si direitos e obrigações, objetivando unificarem esforços para a 
realização desse contrato. Diante das convenções de arbitragem surge o questionamento 
referente a escolha da lei aplicável, ou seja, até que ponto pode atuar a autonomia da 
vontade nos contratos internacionais da indústria do petróleo? Para responder tal 
questionamento foi utilizado o método dedutivo e descritivo, partindo das relações 
internacionais como um todo para analisá-las comparativamente com o que ocorre no 
Brasil. Utilizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica e documental nas bibliotecas locais, 
além da Internet e análise dos contratos de concessão celebrados no Brasil. A conclusão 
que se chega é que ainda não há um posicionamento pacífico da doutrina sobre o tema, mas 
que a autonomia da vontade é sempre limitada a ordem pública interna dos países onde tais 
contratos serão executados.  
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Resumo:  
As organizações buscam vários meios para a redução de seus custos, aumento da qualidade 
e concomitante aumento da produtividade. Isto se deve ao fato principalmente do aumento 
da concorrência, já que as empresas estão inseridas num mercado extremamente 
globalizado. Vários aspectos favorecem esse aumento na busca por competitividade, entre 
eles: o desenvolvimento dos sistemas de transportes e de comunicações, além da Internet, 
que propicia um mercado sumariamente competitivo, sem fronteiras e nem limite de tempo 
e espaço. Buscou-se verificar o nível de concorrência percebido pelos gestores de Currais 
Novos, sendo utilizada uma metodologia qualitativa, mediante estudo de caso, com base 
nas palavras dos gestores. O universo da pesquisa se deu a partir da indicação do SEBRAE 
e do CDL local, chegando-se ao universo de 54 empresas, dentre as mais representativas no 
volume de vendas e geração de emprego. Para a coleta de dados, foi utilizada a entrevista 
aberta, contando-se com a gravação do conteúdo e registro dos dados para posterior análise. 
Sendo que só houve a efetiva transcrição de 31 delas. Os resultados são bastante 
heterogêneos. Pouco mais da metade, vêem a sua concorrência a nível local, sendo as 
demais respostas se alternando em nível regional, estadual e até nacional. Em relação a 
preocupação com a concorrência, 18 gestores responderam neste sentido. Ficando 
registrado o fato de que, apesar da preocupação, há o entendimento de que a concorrência 
pode sim ser saudável.  
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Resumo:  
Este trabalho visa fazer um levantamento estatístico sobre o posicionamento dos alunos dos 
cursos de Pedagogia e de Direito da UFRN a respeito do sistema de cotas para negros e 
pardos no acesso às Instituições de Ensino Superior, delimitando o perfil socioeconômico e 
étnico dos entrevistados, fazendo uma relação das opiniões de ambos os cursos e 
demostrando o resultado com relação ao tema em foco. Para efetivação deste trabalho foi 
realizada pesquisa no mês de junho/2003, direcionada aos alunos dos cursos citados, a 
partir de preenchimento de formulários com questões abertas e fechadas sobre o tema. A 
amostra foi composta de 84 entrevistados, (48 do curso de Pedagogia e 36 do curso de 
Direito). A análise dos dados revelou que os entrevistados são contrários ao sistema de 
cotas, apesar de demonstrarem preocupação com relação ao pequeno número de negros e 
pardos nas universidade públicas, como também a possível estigmatização que esta 
proposta possa trazer aos beneficiados, causada pela falta de apoio ao ensino de base e 
fundamental. Conclui-se que a questão do sistema de cotas, está longe de ser considerada 
plausível, pois acredita-se que a ausência de um número maior de estudantes negros e 
pardos nas universidades é mais uma questão de ordem social do que de raça, logo, as cotas 
não contribuiriam para minimizar o quadro social que se apresenta atualmente, pelo 
contrário, aumentaria a discriminação.  
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Resumo:  
As mudanças ocorridas na economia brasileira a partir do início da década de 90, 
caracterizadas principalmente pela abertura do mercado interno ao exterior, obrigaram o 
empresariado nacional a celebrar contratos de joint ventures como forma de sobrevivência 
das suas empresas frente à competitividade sem fronteiras que vigora no atual mundo 
globalizado. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 09/95 justificou o estabelecimento de 
joint ventures no setor petrolífero nacional, uma vez que solapou o monopólio exercido 
pela Petrobrás, abrindo à iniciativa privada a possibilidade de atuar nas atividades dantes 
reservadas àquela empresa. O presente trabalho propôs-se a estudar as joint ventures da 
indústria do petróleo e sua inserção no ordenamento jurídico nacional, abordando-se 
questionamentos de imensurável importância relativos às cláusulas constantes desse 
instrumento de cooperação interempresarial. Utilizou-se do método dedutivo, porquanto se 
partiu dos aspectos gerais da joint venture para estudá-la no contexto da indústria 
petrolífera, bem como do método comparativo, verificando-se os pontos convergentes e 
divergentes com os institutos jurídicos locais. Mercê de o risco ser inerente à atividade 
petrolífera, concluiu-se pela necessidade desses contratos como forma de minimizar os 
prejuízos advindos dessa atividade perigosa, observando-se ainda que o legislador pátrio 
aproximou essa modalidade associativa à previsão legal dos consórcios.  
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Resumo:  
A participação é vista hoje dentro do cotidiano das organizações, como uma ferramenta 
importante de vantagem competitiva. A capacidade que o colaborador (antes funcionário) 
tem de participar das decisões é bastante valorizada por essas organizações. Claro que essas 
participações se restringem a nível operacional e estratégico, não alcançando o nível da alta 
gerência. Para Habermas, participação significa que todos podem contribuir, em igualdade 
de oportunidades, nos processos de formação discursiva da vontade. Buscou-se verificar o 
grau de participação existente nas empresas de Currais Novos, sendo utilizada uma 
metodologia qualitativa, mediante estudo de caso, com base nas palavras dos gestores. O 
universo da pesquisa se deu a partir da indicação do SEBRAE e do CDL local, chegando-se 
ao universo de 54 empresas, dentre as mais representativas no volume de vendas e geração 
de emprego. Para a coleta de dados, foi utilizada a entrevista aberta, contando-se com a 
gravação do conteúdo e registro dos dados para posterior análise. Sendo que só houve a 
efetiva transcrição de 31 delas. Com resultados, se percebeu que nas empresas 
selecionadas, o processo decisório é centralizado, tornando difícil à participação do 
funcionário nas decisões da empresa. Mas, segundo os gestores, há espaço para 
participação dos colaboradores, sendo que quando falam de participação, utilizam termos 
que denotam cobranças, como por exemplo “descobrir defeitos”, “alcançar metas” e 
“trabalhar mais”.  
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Resumo:  
 
 
O filósofo alemão Friedrich Nietzche (1844-1900) é bastante conhecido como veemente 
crítico das idéias Cristãs. Em contrapartida, Guimarães Rosa (1908-1967) não é um 
reconhecido crítico do Cristianismo, pelo contrário, a apreciação de suas obras revela uma 
constante presença de personagens que têm fé em Deus e são conduzidos na vida pela 
moral Cristã. Entretanto, a partir da comparação das idéias defendidas por Nietzsche como 
formadoras do ser superior que transgride o que a religião possa permitir, e o conto de 
Rosa, A hora e vez de Augusto Matraga, observa-se que o personagem central do conto, 
apesar de suas ambições ascéticas, transvaloriza a moral Cristã, equiparando-se à idéia 
Nitzscheana do ser humano que está além do bem e mal. Portanto, pretende-se estabelecer 
aqui, até que ponto o personagem, Augusto Matraga, aproxima-se das características 
defendidas por Nietzsche em suas obras, Além do Bem e do Mal; Genealogia da Moral e O 
Anticristo.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0497  
TÍTULO: GLOBALIZAÇÃO, REGULAÇÃO E LIVRE-CONCORRÊNCIA: UMA 
ABORDAGEM JURÍDICA  
ALUNO: RONALD CASTRO DE ANDRADE (03212330422)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
A globalização econômica, aliada a outros fatores, deu origem a um novo paradigma acerca 
da atuação do Estado na órbita privada. O novo perfil de organização da produção 
capitalista levou ao surgimento de um novo modelo estatal: o Estado regulador. Este 
modelo decorre do gradativo abandono dos mecanismos de controle e direção sócio-
econômicos e das concepções de segurança nacional predominantes no período 
compreendido entre o pós-guerra e fins da década de 70, sem, contudo, incorrer nos 
excessos do Estado liberal. A transição do modelo intervencionista – o Welfare State, ou 
Estado de bem-estar social – ao modelo regulador é uma forte tendência mundial que vem, 
com efeito, sendo seguida pelo Brasil. Caracteriza-se o Estado regulador por delegar a 
prestação de determinados serviços públicos e atividades econômicas à iniciativa privada, 
exigindo, contudo, garantias quanto à oferta, acesso e qualidade dos mesmos, buscando 
manter o equilíbrio social e econômico. O presente trabalho se propõe, pois, a analisar tais 
transformações, com enfoque eminentemente jurídico, justificando-se plenamente face à 
ainda incipiente doutrina na presente temática.  
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Resumo:  
As cidades atualmente são assoladas por vários problemas sociais, responsáveis por 
reconfigurações que abalam sobremaneira suas estruturas. Neste clima de remodelagem 
estrutural, as chamadas regiões metropolitanas aglutinam problemas novos e antigos. No 
Brasil, a partir da Constituição Federal de 88, a questão metropolitana foi relegada a 
segundo plano. Na tentativa de redemocratização da sociedade, a referida Constituição 
passou a dar mais atenção aos municípios, e, mesmo valorizando a cooperação 
intergovernamental, incentiva um municipalismo autárquico e isolacionista. O presente 
trabalho objetiva identificar e compreender a construção de mecanismos de cooperação 
intergovernamental no âmbito da Região Metropolitana de Natal (RMN). Análise 
bibliográfica, levantamento de dados secundários, leitura de documentos e realização de 
entrevista foram os recursos metodológicos empregados na pesquisa. O Trabalho está 
estruturado em três capítulos: o primeiro aborda o processo de instituição de regiões 
metropolitanas no Brasil e a concepção de Pacto Territorial; o segundo expõe a 
caracterização geral da RMN; e o terceiro sistematiza o processo de formação do 
Parlamento Comum, experiência de cooperação intergovernamental tida como objeto de 
estudo deste trabalho. Como conclusão, observamos, a partir da atuação do Parlamento 
Comum, um potencial de mobilização de atores sociais e políticos importante à 
concretização de um Pacto Territorial no âmbito da RMN.  

Palavras chave: Problemas sociais, cooperação, intergovernamental  
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Resumo:  
O referido artigo objetiva expor um estudo sistematizado acerca dos temas recorrentes nos 
folhetos de cordel produzidos no município de Currais Novos, haja vista a variedade 
temática explicitada nessa espécie literária. Para a realização desse estudo, adotou-se como 
paradigma de classificação o esquema proposto por Manuel Diégues Jr. (1986), em seu 
artigo “Ciclos temáticos na literatura de cordel”, que favorece uma visão sistêmica acerca 
do tema em perspectiva. Realizada essa classificação face aos títulos de cordel coletados 
para análise, observou-se que o poeta popular figura como uma espécie de representante-
repórter do povo, visto retratar com dada pertinência, nos folhetos que escreve, fatos e 
acontecimentos da vida cotidiana. Não há, portanto, limite na escolha dos temas para a 
criação de um folheto, o qual pode conter desde assuntos corriqueiros e pessoais, até os 
fatos de repercussão social a níveis nacional e de mundo (por exemplo, a “Queda das 
Torres Gêmeas”, registrada por um dos nossos cordelistas), dentre outros assuntos. No que 
pese o caráter universal de alguns temas arrolados nos folhetos de cordel, ressalte-se que 
este se mantém fiel à sua posição de literatura de cunho regionalista, visto haver, no caso da 
produção local, uma recorrência de temas ligados ao homem no seu meio físico-social, num 
contexto em que o elemento sertanejo figura como pólo aglutinador de subtemas que a ele 
estão direta ou indiretamente atrelados (flora, fauna, topografia, etc.).  

Palavras chave: Folhetos de cordel, literatura regionalista, Currais novos  
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Resumo:  
A degradação ambiental proveniente da pressão antrópica se configura como um dos 
principais problemas encontrados no bioma Amazônia, causados por uma ocupação 
desordenada e sem planejamento, que começou com a colonização nos primeiros anos do 
século XVII e se intensificou a partir da segunda metade do século XX, com os programas 
governamentais de desenvolvimento e povoação da Amazônia. Entendendo 
desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento econômico que permita a 
preservação dos recursos naturais para as gerações futuras e, observando a maneira como se 
dar a ocupação humana na Amazônia, inferimos que este conceito, na atualidade, não se 
remete ao referido ecossistema. Diante da grande extensão do bioma em questão, 
pretendemos identificar alguns padrões de ocupação humana nele presentes. A partir daí, 
analisaremos os impactos sócio-ambientais que ocorrem, apresentaremos alternativas ao 
desenvolvimento desses padrões e discutiremos as perspectivas para o desenvolvimento 
sustentável do bioma Amazônia a partir dos impactos por ele sofridos em face da 
intervenção antrópica. Um dos exemplos dos impactos causados pelo homem nesse bioma é 
a área conhecida como “arco do desmatamento”, onde grandes faixas da floresta foram 
devastadas para dar lugar a pecuária e a agricultura extensiva, causando diversos problemas 
sócio-ambientais, como desmatamento, erosão do solo, assoreamento dos cursos d’água, 
concentração de terras, uso reduzido de mão-de-obra dentre outros.  
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Resumo:  
É cediço que o homem é um ser social. Seguindo tal instinto, ele criou novos meios de 
associação, das quais destaca-se a pessoa jurídica. Esta se mostra como um ente coletivo 
que se desprende de quem a constitui, recebendo nome e patrimônio próprios, que com o 
tempo foi sendo desvirtuada de seu propósito original dando margem à ação inescrupulosa 
de entes não comprometidos com o seu fito. Para coibir este fato surgiu a Teoria da 
Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo adentrado em nosso ordenamento 
jurídico com o art. 28 do CDC. O presente ensaio exsurge em meio à ausência de 
pacificação quanto à aplicação da teoria em apreço. A pesquisa partiu do tripé fundamental 
ao estudo jurídico: incursão doutrinária, análise de textos legais e jurisprudenciais. A 
doutrina foi interpretada de forma dialética com a contraposição dos argumentos 
expendidos. Deu-se também o estudo da jurisprudência nacional e da lei 8.068/90 (CDC). 
Destarte, pôde-se constatar que a disregard em nosso país ainda é aplicada com ressalvas 
infundadas. Admite-se que texto legal só se encontra dentro do CDC e de outros poucos 
diplomas legais. Todavia, a escusa não parece válida, já que o direito é bem mais que um 
conjunto de regras escritas, personificadas em um código ou em uma lei. É preciso que os 
operadores do direito sejam mais destemidos no sentido de emprestar a real conotação à 
teoria aqui apreciada, buscando sempre evitar que um instituto criado para fins de 
desenvolvimento social seja deturpado.  

Palavras chave: DESCONSIDERAÇÃO, ,  
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Resumo:  
A Diretiva 85/374/CEE, editada em 25 de Julho de 1985, consiste em um conjunto de 
normas e diretrizes que devem ser transformadas em leis ou orientar mudanças na 
legislação de cada Estado-Membro da U.E. de modo a torná-las homogêneas e harmônicas 
no tocante à responsabilidade civil do fabricante pelo produto defeituoso. Acontece que 
essa influência ultrapassou os limites europeus, chegando a refletir na legislação 
consumeirista de vários países em todo o mundo, dentre os quais destacamos o Brasil. 
Assim, vigente desde 1991, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, seguindo os 
parâmetros fixados na Diretiva 85/374/CEE, trata, em seu Título I - Capítulo IV, da 
responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Tendo em vista tal disciplina legal, o 
presente trabalho tem por escopo estudar, através da bibliografia atinente ao assunto, as 
relações existentes entre o CDC e a Diretiva, apontando os pontos que ambos possuem em 
comum e ressaltando os tópicos em que o nosso CDC foi omisso, dos quais podemos 
apontar desde já, como resultados da pesquisa, a questão do risco do desenvolvimento. Por 
fim, gostaríamos de afirmar apenas que o tema abordado neste trabalho é objeto de um 
projeto de iniciação científica.  

Palavras chave: consumidor, responsabilidade, Diretiva  
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Resumo:  
Esta pesquisa tem como objetivo estudar como era o ensino de história nos grupos escolares 
no Rio Grande do Norte, especificamente, durante os anos de 1930 a 1935. Podemos 
verificar que até o ano de 1935 o ensino de história nos grupos escolares era voltado para a 
história pátria e ao mesmo tempo para algumas características da história do Estado. O 
professor proferia palestras, as quais, de modo sugestivo, narravam os fatos principais tanto 
da História Pátria como do Rio Grande do Norte. Por se tratar de uma investigação de 
caráter histórico, a análise desenvolvida optou pela seleção de fontes documentais, tendo 
como principais suportes Mensagens Governamentais, Leis e Decretos, artigos de jornais e 
o Regimento Interno dos Grupos Escolares. Podemos constatar que apesar da história ser 
ensinada de um modo fantasioso, por meio de gravuras e retrato de heróis, era, naquele 
período, a maneira mais fácil de instruir o aluno sobre os grandes nomes da revolução de 
1930, e também sobre os que fizeram a história do Brasil até o presente momento, além de 
transmitir os ideários revolucionários para os jovens e crianças.  

Palavras chave: Ensino de História, Grupos Escolares, Rio Grande do Norte  
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Resumo:  
As estimativas populacionais tem fundamental importância para o cálculo de indicadores 
sociodemográficos, bem como alimentam as bases de informações de Ministérios e 
Secretarias Estaduais e Municipais da área social para a implantação e a posterior avaliação 
de seus respectivos programas. O presente trabalho elabora as estimativas das populações 
dos bairros de Natal, através do Método de tendência de crescimento demográfico. No 
processo de estimação, subdividiu-se a área maior em quatro grupos: dois com taxas de 
crescimento positivas maior e menor que a taxa mediana e dois grupos com taxas de 
crescimento negativas maior e menor que a mediana. Para cada grupo foi calculado o 
coeficiente de proporcionalidade (ai) e o coeficiente linear de correlação (bi), e para cada 
bairro a sua respectiva freqüência relativa. Após a determinação destes coeficientes foi 
estimada a população do ano t ( t = 2001, 2002 , 2003, 2004 e 2005) dentro de cada grupo 
e, posteriormente, a estimativa da população de cada bairro. Com isso, se pode verificar que 
a região Norte é a que mais aumenta em Natal com taxa de crescimento 4,29%, enquanto 
que a região Leste cresce com apenas 0,36%. O bairro de Guarapes na região Oeste, tem a 
maior taxa de crescimento populacional igual a 12,28% ao ano no período 1996-2000, 
enquanto que o bairro de Salinas na região Norte, tem a menor taxa de crescimento entre os 
bairros de Natal (-3,75%).  

Palavras chave: projeção populacional, População dos Bairros de Natal,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0516  
TÍTULO: A NATUREZA DO DISCURSO AMOROSO EM SAGRAÇÕES AO MEIO  
ALUNO: JOÃO ANTÔNIO BEZERRA NETO (00968857426)  
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  
 

  
 
Resumo:  
Atualmente, tornou-se cada vez mais difícil a escritura de textos poéticos que abordem de 
maneira mais condizente com as formas de ser/amar contemporâneas, e distante de 
qualquer pieguismo, os elementos fundamentais de uma tradição conhecida pelo nome de 
“lirismo amoroso”. No entanto, Raimundo Leontino Filho, um dos mais jovens poetas do 
Rio Grande do Norte, embora nascido em Aracati, antiga cidade do Ceará, vem se 
destacando, desde os anos 80, na produção literária norte-rio-grandense, conseguindo ainda 
engendrar poemas de rara fatura, que funcionam como aforismos da temática lírica 
amorosa, esquecendo os adornos estilísticos, sem titubear na mesmice do vulgar. Dentre o 
conjunto da obra poética do autor, destaca-se como um bom exemplo desse lirismo o livro 
Sagrações ao meio (1993), detentor de uma série de poemas curtos, isto é, composições 
fixas distribuídas entre a quintilha e o terceto, configurando metáforas com forte teor 
imagético. O seu discurso, por meio de uma linguagem elíptica e um vocabulário simples, 
muitas vezes regional, nos revela uma certa cumplicidade amorosa em meio a uma 
atmosfera quase sempre erótica e sensual, embora não explicite o corpo da mulher amada. 
O propósito deste trabalho é apresentar a poesia de Leontino Filho, levando em conta os 
aspectos de seu lirismo contido nos poemas de Sagrações ao meio.  
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Resumo:  
Considerando-se, através de sua voz lírica, uma “sombra” e um “monstro de escuridão”, 
Augusto dos Anjos é um dos mais sublimes poetas brasileiros. Por ter um estilo singular e 
um tanto enigmático, seu único livro, Eu, não foi compreendido por muitos críticos de sua 
época. Porém, sabe-se hoje que Augusto dos Anjos, embora utilizasse vocábulos e 
metáforas que causam um certo tipo de repugnância, é um poeta de indiscutível qualidade 
estética que influenciou muitos poetas além de seu tempo. Este trabalho pretende estudar a 
“escuridão” que essa “sombra enorme” causou nas frontes de muitos poetas e a sua 
influência em um dos principais poetas modernistas: Carlos Drummond de Andrade. 
Utilizando-se da teoria de Harold Bloom A angústia da influência, segundo a qual poetas 
sofrem de uma espécie de “Complexo de Édipo”, e a superação de suas maiores angústias 
consistem em sobrepujar, consumir, “matar” seus “pais-poéticos” para usufruírem de suas 
“mães-musas”. Dois poemas serão estudados: Versos íntimos de Augusto dos Anjos e Boca 
de Carlos Drummond de Andrade, nos quais se observam vestígios da constante luta do 
poeta com a pedra no meio de seu caminho. Através dessa luta, o poeta tardio busca afirmar 
sua criatividade e estabelecer-se no cânone.  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho é elaborar, aplicar e avaliar textos didáticos com professores e 
alunos da disciplina de História em escolas de ensino fundamental de Natal. Os textos 
buscarão estabelecer relações de identidade e alteridade do aluno com diferentes 
espaços/tempos e terão como ponto de partida temáticas locais. As atuais propostas 
curriculares para o ensino fundamental têm apresentado para os professores a necessidade 
de trabalhos que desenvolvem competências e habilidades dos alunos. No ensino de 
História essas propostas indicam o trabalho a partir de objetos e fontes locais. Todavia, esse 
trabalho tem sido dificultado em virtude da carência de materiais didáticos que 
problematizem a História do Rio Grande do Norte. Os materiais sobre a história do estado 
que hoje circulam nas escolas, em sua grande maioria, não conseguem trabalhar com 
objetivos que conduzam á formação plena do aluno. O trabalho fará um levantamento e 
posterior análise das obras didáticas, sobre o estado, trabalhadas nas escolas de ensino 
fundamental. Inclui-se nessa análise os livros, as apostilas elaboradas por professores e os 
textos usados em sala de aula. A partir desse levantamento será feita uma seleção de escolas 
e professores que participarão da elaboração e aplicação do material. O trabalho, ainda em 
andamento, já conseguiu detectar que os textos e apostilas que estão sendo aplicado em 
salas de aula do ensino fundamental não diferem das obras produzidas desde o início do 
século XX.  
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Resumo:  
No atual ambiente empresarial, caracterizado pelo aumento da concorrência e da 
sofisticação dos clientes, as empresas precisam desenvolver métodos que as diferenciem 
dos seus competidores e que ainda lhes proporcionem os resultados desejados. Nesse 
contexto surge o capital intelectual como o diferencial competitivo entre as organizações. 
Os investimentos em ativos do conhecimento, assim como dinheiro ou equipamentos, 
devem levar em consideração a estratégia que a organização tem em mente, pois não se 
pode definir ou gerencia-los sem saber o que se está tentando fazer com eles. A 
Controladoria tem papel fundamental na gestão do capital intelectual sendo uma ferramenta 
imprescindível para que as empresas obtenham sucesso empresarial nessa nova realidade. 
Este trabalho apresenta um breve ensaio acerca da contribuição potencial da Controladoria 
para garantir a eficácia das organizações a partir da gestão eficiente do seu capital 
intelectual. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, visando demonstrar a relevância da 
Controladoria, nas suas funções de planejamento, execução e controle, na gestão dos ativos 
intelectuais e, conseqüentemente, para o sucesso das empresas modernas. A pesquisa 
mostra que para gerir o capital intelectual com eficácia é necessário definir indicadores ou 
parâmetros para avaliar o desempenho do capital humano, estrutural e de clientes.  
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Resumo:  
Este trabalho foi desenvolvido tendo em vista um estudo de caso sobre uma nova política 
de gerenciamento na produção de granito em Currais Novos - RN, objeto de estudo, como 
alternativa para o segmento mineral da região. A exploração do trabalhador mineral dentro 
das organizações, impedia as buscas de melhores alternativas e de um melhor rendimento 
na produção. Com o decorrer dos tempos e em face dessa situação, houve a necessidade de 
mudanças nas organizações que pudessem atender ao ambiente externo, que concorria com 
melhores produtos, preços, tecnologia, condições de trabalho e com um novo 
desenvolvimento no comportamento social gerado por mudanças ambientais e instabilidade 
econômicas. Dentro dessa visão de mudança, evidenciou-se uma nova política de 
gerenciamento no segmento mineral, especificamente, na produção de granito em Currais 
Novos – RN. O Sindicato dos Trabalhadores Minerais desempenha um papel importante no 
desenvolvimento de cooperativas unindo a produção de granito com outros bens minerais 
existentes na região, a partir de uma nova proposta de gerenciamento. Desta forma, as 
empresas que desenvolvem essa política de gerenciamento, surgem como alternativa viável 
trazendo benefícios à sociedade nos aspectos econômicos, sociais e políticos.  
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Resumo:  
Este trabalho pretende analisar a encenação do Bloco Índios Tapuias no Bairro da Redinha 
na terça-feira de Carnaval, em Genipabu, dia de São Sebastião, Zona Norte de Natal, 
explicitando sua história e estrutura através de entrevistas, observação e análise de 
documentos visando compreender os seus múltiplos significados. A encenação conta à 
história do contato entre índios e brancos - e estes com seus escravos, pautando-se pela 
inversão histórica dos papéis. Os personagens índios são guerreiros, pajé, cacique e 
feiticeiro representados por homens, mulheres e crianças. Cada um tem sua função. Os 
demais personagens são o caçador com seus escravos. Após evoluções dos guerreiros 
pintados e armados para a guerra, o caçador branco e seus escravos são perseguidos e 
capturados pelos guerreiros.O caçador e seus escravos são mortos e jogados na fogueira 
pelos guerreiros, mas são ressuscitados pelo feiticeiro que sacode o maracá invocando as 
divindades indígenas. O Bloco existe cinqüenta e quatro anos mas só há três anos 
conseguiu conquistar um espaço e uma legitimidade com a participação no desfile 
competitivo das escolas de samba na Ribeira. Alguns integrantes do bloco se reconhecem 
como tendo ancestrais indígenas, entretanto não há uma afirmação étnica fora dos 
momentos festivos. Assim, pensamos o bloco como uma das poucas ocasiões de afirmar 
uma identidade diferencial reconstruída através das imagens estereotipadas do índio e da 
inversão dos papeis históricos na brincadeira.  

Palavras chave: Carnaval, bloco, tradição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0545  
TÍTULO: INVESTIGANDO AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE AUTONOMIA 
PROFISSIONAL NA (RE)CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFESSOR  
ALUNO: DANIELLE SILVA SANTOS FEITOZA (03630115446)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO F B S PASSEGGI (04097947320)  
 

  
 
Resumo:  
Este estudo objetiva investigar as representações sociais de autonomia profissional no 
contexto da formação de professores. Procuramos responder às seguintes questões: Como 
se (re)constrói a representação de autonomia profissional no processo de formação 
docente? De que modo essa representação direciona a reflexão dos professores sobre sua 
prática pedagógica e sua própria identidade? Adotamos a perspectiva da Teoria das 
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1961; ABRIC, 1994; SÁ, 1996; WAGNER, 1998), 
a fim de entender o significado de autonomia para nossos sujeitos, estabelecendo relações 
com a conceituação proposta por CONTRERAS (2002), que concebe a autonomia em 
função de modelos identitários de professores: especialista técnico, profissional reflexivo e 
intelectual crítico. A metodologia é de base qualitativa e longitudinal. Os dados foram 
gravados, durante um ano letivo (1999), reunindo um grupo de cinco professoras em 
formação e uma professora-formadora.Os resultados revelam que a (re)construção das 
representações sociais de autonomia docente decorre de um processo de construção 
coletiva, no qual o professor ressignifica sua identidade profissional, assumindo um novo 
modelo identitário: o de profissional reflexivo. Nesse processo, a tomada de consciência da 
sua autonomia promove uma nova percepção de sua ação docente.  

Palavras chave: autonomia, identidade profissional, formação docente  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0547  
TÍTULO: JOINT VENTURES NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA BRASILEIRA E A 
FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA.  
ALUNO: HIRDAN KATARINA DE MEDEIROS COSTA (00838882412)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
 

  
 
Resumo:  
A evolução da indústria de petróleo em escala mundial contou com a associação constante 
de empresas, por meio de contratos repletos de especificidades, visando o 
compartilhamento de riscos, de ganhos e de perdas. Com o fim do monopólio estatal 
exercido pela Petrobrás a partir da Emenda Constitucional nº 9/95, que acarretou a 
flexibilização desse setor, constatou-se a entrada de outros atores empresariais, 
regulamentando-se esse cenário com a Lei nº 9.478/97, que traz em diversos de seus artigos 
a possibilidade de formação de consórcios entre empresas, disciplinados pela Lei nº 
6.404/76. Esses são tipos de joint ventures, quais sejam, as joint ventures contratuais, 
entendidas como associações de empresas, conservando a personalidade jurídica de cada 
ente. Destarte, o objetivo do presente trabalho é ventilar acerca da contribuição social que 
essas cooperações empresariais partilham entre a sociedade, haja vista a crescente 
responsabilidade social como mecanismo norteador da diminuição das disparidades sociais, 
revertendo, em parte, os acréscimos de um recurso mineral não renovável como o petróleo. 
Assim, por meio de pesquisa bibliográfica verificou-se uma emergente doutrina a 
fundamentar os benefícios de inclusão da responsabilidade social na pauta da gestão 
empresarial, implicando, por exemplo, em diminuição de carga tributária e no marketing 
em torno das mesmas, criando uma imagem favorável que leva inúmeros consumidores a 
investirem em tais empresas.  

 

Palavras chave: joint ventures, indústria de petróleo brasileira, responsabilidade social da 
empresa  
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: HS0548  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE A MULHER, NO ROMANCE O CORTIÇO  
ALUNO: ANDRESSA LENUSKA SOUSA DE MACEDO (00833644475)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
 

  
 
Resumo:  
Esta pesquisa está vinculada à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais, abordagens 
históricas, educativas e literárias, objetivando configurar a representação da mulher na 
sociedade, na década de 1890, tomando por base o romance O Cortiço de Aluisio Azevedo 
e os jornais disponíveis do período. É orientada pela professora Maria Arisnete Câmara de 
Morais, e está vinculada ao projeto integrado História dos Impressos e a Formação das 
Leitoras/CNPq. Utilizaremos como fonte de pesquisa os registros encontrados nos livros, 
arquivos e jornais disponíveis sobre o período. Categorizamos todas as representações de 
mulher no romance e confrontamos com as suas veiculadas no jornal. Pretendemos 
caracterizar a visão que o escritor tem da mulher, bem como os valores atribuídos à mulher 
dessa época. Entendemos que esta pesquisa poderá contribuir para o entendimento sobre as 
relações de gênero, segundo valores e interdependências historicamente constituídos.  

Palavras chave: Papel da mulher na sociedade, História da Educação, Representação da 
mulher em romances  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0552  
TÍTULO: DANÇA CONTEMPORÂNEA E DANÇA NA ESCOLA: PERSPECTIVAS 
DE INTERFACES NA VISÃO DO PROFESSOR  
ALUNO: LAISE TAVARES PADILHA BEZERRA (04718726441)  
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo investigar as possibilidades de articulação entre a Dança 
Contemporânea e a dança na escola na visão de professores de Educação Física. Assim 
questionamos: Como os professores percebem as características da Dança Contemporânea 
no contexto da sua prática pedagógica? Que possibilidades pedagógicas para o ensino da 
dança podem ser apontadas a partir do acesso a produção da Dança Contemporânea? O 
referencial metodológico utilizado foi a Fenomenologia considerando o retorno à 
experiência vivida, a descrição e a redução como pressupostos para a interpretação de 
discursos de professores de Educação Física que trabalham com a dança na escola. Os 
professores entrevistados mostraram acreditar na relação entre a dança na escola e a Dança 
contemporânea. Algumas perspectivas pedagógicas advindas dessa relação foram citadas 
como: a valorização e o respeito à diversidade cultural e corporal existente na escola, a 
desconstrução de valores pré-estabelecidos, a exploração da criatividade e a 
problematização da experiência vivida. Também destacam a ousadia necessária ao fazer 
pedagógico e a utilização de várias linguagens e de diferentes recursos. Porém mesmo 
citando tais perspectivas os professores levantaram alguns entraves na medida em que as 
referências da Dança Contemporânea são pouco conhecidas, discutidas ou mesmo ausentes 
no contexto da formação em Educação Física.  

Palavras chave: Dança, Arte, Educação Física  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0553  
TÍTULO: CIRCO –TEATRO: A DRAMATURGIA MELODRAMÁTICA E SUA 
OBJETIVIDADE NO TRABALHO DO ATOR  
ALUNO: WEID SOUSA DA SILVA (00976852403)  
ORIENTADOR: VERA LOURDES PESTANA DA ROCHA (33634874449)  
 

  
 
Resumo:  
Circo –Teatro: a dramaturgia melodramática e sua objetividade no trabalho do ator  
 
Apresentador: Weid Sousa da Silva – Bolsista: CNPq-PIBIC  
Aluno do curso de Educação Artística- Artes Cênicas/UFRN  
Orientadora: Prof.Dra. Vera Rocha  
Departamento de Artes/UFRN  
 
vera@natal.digi.com.br  
 

 
 
Esse trabalho aborda a pesquisa sobre a construção do ator no contexto do circo-teatro, 
tomando como referência os estudos, pesquisas e experimentos baseados nesta temática. 
Percebemos que o melodrama tem suas características peculiares. Essas características 
impõem ao diretor e aos atores uma postura tradicional no que diz respeito às novas 
perspectivas da encenação contemporânea na qual o ator é o criador de suas ações. Partindo 
deste princípio, o ator seguidor das rubricas tradicionais contrastando com o ator criador é 
que estamos desenvolvendo nossa pesquisa, ou seja, nosso recorte de estudo aborda a 
estrutura dramatúrgica do texto melodramático no contexto do circo-teatro e como sua 
estrutura tradicional interfere no trabalho do ator. Este processo de pesquisa está sendo 
fundamentado no capítulo: Abordagem da formação tradicional de O ator no século XX, de 
Odete Aslan; em Ivete Huppes; na Moderna dramaturgia brasileira, de Sábato Magaldi; nas 
leituras de textos melodramáticos e nas entrevistas feitas ao diretor e aos atores do 
melodrama “Coração Materno”. 

 

Palavras chave: Dramaturgia, circo-teatro, ator  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0555  
TÍTULO: UM OLHAR DIACRÔMICO SOBRE OS MECANISMOS DE NAVEGAÇÃO 
NO PORTUGUÊS DO BRASIL E DE PORTUGAL  
ALUNO: EDILSON DOS SANTOS SILVA (03101510406)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho visa discorrer sobre a gramaticalização das estratégias de negação no 
português do Brasil e de Portugal através da investigação da trajetória diacrônica de tais 
mecanismos. Essas estratégias ocorrem em três formas, sendo elas: a negação canônica pré-
verbal, a negativa dupla e a negativa final. Para desenvolver o estudo, foram analisadas as 
estruturas negativas encontradas em textos representativos do português arcaico (século 
XIII ao XVI) e do português moderno (tomando-se como ponto de partida o século XVIII). 
Observou-se um domínio total da estrutura do tipo canônica pré-verbal até a segunda 
metade do século XVI, quando, então, notou-se, nos textos de Gil Vicente, a ocorrência da 
negativa do tipo dupla. A negação do tipo final somente foi encontrada nos textos 
representativos do português do Brasil produzidos no século XX. Outra descoberta 
importante diz respeito ao fato de a ocorrência da negativa do tipo dupla se dá com 
freqüência maior no português do Brasil.  

Palavras chave: Gramaticalização, diacrônica, estratégias  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0563  
TÍTULO: "LIMITAÇÕES", UM PROCESSO TEATRAL NÃO-INTERPRETATIVO  
ALUNO: FRANK RODRIX GOMES DO NASCIMENTO (03144497444)  
ORIENTADOR: MAKARIOS MAIA BARBOSA (39529320434)  
 

  
 
Resumo:  
O presente trabalho é o resumo do resultado da prática de experimentação no campo 
formação de ator, realizada pelo Grupo de Estudos Theatron – GET, composto por alunos 
do Curso de Educação Artística – Habilitação Artes Cênicas, no período das férias de 
fevereiro de 2003, sob a orientação do professor Makarios Maia Barbosa. O recorte que ora 
apresentamos, busca elucidar o formato metodológico que foi utilizado nesta sistemática de 
compreensão do que significa a arte do ator na contemporaneidade, trabalhando o conceito 
de “ator/ compositor” no fazer teatral, sob a ação de uma poética não interpretativa, o 
poema “Limitações”, de Newton Navarro, apresentado na defesa de tese de doutoramento 
do Professor Doutor Vicente Vitoriano. Sua metodologia basea-se na prática de exercícios 
pré-expressivos realizados com o máximo de esforço para um mínimo de resultados 
cênicos, trabalho este que busca a qualidade absoluta do controle do ator sobre a ação. Os 
procedimentos de criação foram: 1) A prática de exercícios pré-expressivos para a dilatação 
corpórea e a presença cênica, o “Bios Cênico”; 2) Criação das partituras das ações físicas; 
3) Inserção de partes do texto até a sua integralidade; 4) Ligação das ações para a 
composição da dramaturgia cênica; 5) Ensaio e repetição das partituras para a sua precisão 
e intensificação de sua produção de energia. Este processo preocupa-se com a preparação 
de ator, a sua dilatação corpórea, sua presença cênica. O treinamento do ator feito 
diariamente.  

Palavras chave: Formação, GET, ator  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0569  
TÍTULO: A IMAGEM FOTOGRÁFICA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E DO 
CONHECIMENTO DE SI NA CRIANÇA  
ALUNO: PATRÍCIA DE SOUZA AZEVEDO (59559330268)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  
 

  
 
Resumo:  
Analisa-se o processo de significação que ocorre na escola, mediado pela imagem 
fotográfica em situações formais de ensino/aprendizagem. Parte-se do pressuposto de que a 
mediação da fotografia contribui para a construção do saber e da constituição das 
identidades dos indivíduos, no sentido em que as experiências sensório-motoras atuam 
como organizadoras da percepção do aluno sobre sua participação no processo de ensino-
aprendizagem e dos significados culturais que envolvem esse processo. Essas experiências 
permitem que o mesmo desenvolva formas autônomas de atuação no contexto escolar, 
construindo o conhecimento sobre o mundo, os indivíduos e sobre si mesmo nas interações 
com o contexto concreto de produção das interações sociais. A participação dos alunos nas 
atividades escolares ocorre de forma diferenciada, incluindo elementos das experiências 
sociais e culturais vivenciadas no seu cotidiano. É possível concluir que as questões 
envoltas no processo de constituição da identidade, através da imagem fotográfica, vão se 
ampliando, desde a história de vida do próprio sujeito, passando pela expansão de suas 
relações com seus familiares, até a sua chegada na escola. Logo, a escola, assumindo seu 
papel que vai além da produção e sistematização do conhecimento científico, abre espaço 
para a construção dessas subjetividades que perpassam todas as situações de aprendizagem 
e mediações nela ocorridas.  

Palavras chave: IDENTIDADE, MEDIAÇÃO, CONHECIMENTO DE SI  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0574  
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E EXCLUSÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE 
O GÊNERO  
ALUNO: ANNA PAULLA DE CARVALHO BEZERRA (00994122411)  
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIV MARQUES TIBURCIO (59778172404)  
 

  
 
Resumo:  
Delimitamos como objeto desta investigação o trato das questões do gênero no âmbito das 
diversas manifestações da cultura de movimento que se fazem presentes na Educação Física 
Escolar, incluindo os diversos aspectos que se intercruzam e determinam as relações entre 
os sexos, como o aspecto biológico, sócio-cultural e histórico. Objetivamos com este estudo 
refletir sobre o trato da questão do gênero nas aulas de Educação Física Escolar; participar 
da produção científica da Base de Pesquisa (GEPEC) e contribuir para a elucidação de 
referências epistemológicas para essa área de conhecimento, que possam viabilizar ações 
pedagógicas abertas à discussão do corpo como sede biológica e simbólica. A pesquisa se 
caracterizou como um estudo de campo acerca das relações de gênero no âmbito escolar. O 
grupo investigado foi composto por três professores de Educação Física, que ministram 
aulas em turmas mistas do terceiro ciclo do ensino fundamental em escolas da cidade do 
Natal. Foram utilizados como instrumentos para a coleta e interpretação dos dados a 
observação das aulas, filmagem e uma entrevista semi-estruturada. Foi possível perceber 
que os professores investigados entendem o conceito de gênero a partir das diferenças 
biológicas e não consideram as relações de poder, as inscrições culturais que se constituem 
por intermédio da família, dos meios de comunicação, e principalmente da escola, e que 
instituem as formas de ser “feminino” ou “masculino” na nossa sociedade.  

Palavras chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, GÊNERO, ESCOLA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0576  
TÍTULO: OS TIPOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMETIDOS CONTRA 
MULHER, REGISTRADOS NA DEDAM/NATAL/RN  
ALUNO: MARIA JOELMA LIBORIO DE LIMA (00828299420)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: MARIA ILDÉRICA DE CASTRO (03676531418)  
CO-AUTOR: KELYCIA MORGANA DE MOURA (01197098488)  
CO-AUTOR: MIRELLA FABIANE PACHECO DA CUNHA (02631005457)  
 
 

 
Resumo:  
A pesquisa tem como objeto a violência doméstica e destaca os tipos cometidos contra a 
mulher em Natal/RN. Apresenta uma reflexão sobre o tema, em aspectos gerais, 
enfatizando principalmente a violência doméstica e seus reflexos para a vida das suas 
vítimas, que são na maioria mulheres. Os procedimentos metodológicos adotados, 
constituiram-se de levantamento bibliográfico, visitas à delegacia da mulher e entrevistas 
realizadas com funcionários da instituição, bem como observação, diário de campo e 
análises posteriores ao processo de recolha de dados. O período de coleta e análises 
considerado para a pesquisa, foi o período de janeiro a abril de 2001 e os mesmos meses de 
2003. A partir desses dados, destaca-se a comparação dos mesmos, sendo possível 
identificar um aumento de 36,91% de denúncias por parte das mulheres, considerando o 
período pesquisado em 2001 e 2003. Os tipos de violência praticados com maior freqüência 
nos meses pesquisados, são a agressão física, a ameaça, o estupro, o assédio sexual, a 
invasão de domicilio, crimes contra os costumes, dentre outros. A violência se encontra 
associada a vários fatores presentes na sociedade, dentre estes, aspectos históricos, culturais 
etc, que envolvem questões de gênero, os quais tem reservado às mulheres, ao longo dos 
anos características de subalternidade em relação aos homens.  

Palavras chave: MULHER, VIOLÊNCIA, DEDAM  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0589  
TÍTULO: OS CONTRATOS DE PARCERIA (JOINT-VENTURES) NAS ATUAIS 
RELAÇÕES NEGOCIAIS PRIVADAS DA MODERNA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E 
GÁS NATURAL  
ALUNO: OSWALTER DE ANDRADE SENA SEGUNDO (00746367406)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
Diante dos altos investimentos financeiros e riscos operacionais atinentes ao segmento up-
stream da indústria petrolífera no mundo, bem como a necessidade de somar esforços e 
conhecimentos científico-tecnológicos dentro destas atividades, vem-se consolidando cada 
vez mais neste setor os chamados contratos de parceria onde se visualiza na verdade 
negócios associativos empresariais tendo em vista minimizar os seus riscos e otimizar a sua 
gerência. A grande problemática consistia justamente em identificar as vantagens 
operacionais destas parcerias enquanto opção e a própria definição das responsabilidades de 
cada ente envolvido no consórcio e suas implicações para a venture. Visando estabelecer 
tais elementos se buscou identificar as principais características destes ajustes e suas 
práticas usuais através do estudo de alguns exemplos destes contratos, sempre a luz do 
ordenamento jurídico nacional e sua aplicabilidade ao cenário econômico. Constatou-se, 
após as referidas análises, que especificamente no caso das JOA’s (Joint Operating 
Agreement), espécies de Joint-ventures amplamente utilizadas na indústria petrolífera, as 
grandes vantagens que este modelo oferece as empresas de petróleo são: 1) cada companhia 
permanece uma entidade em separado, sem perder a sua individualidade; 2) cada 
companhia pode decidir não participar de um dado empreendimento, se ele não lhe 
aprouver; e 3) cada empresa pode tratar seu fluxo de caixa de forma consolidada para fins 
fiscais.  

Palavras chave: Indústria, petróleo, negócios  
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: HS0590  
TÍTULO: DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE ANULAÇÃO DA CLÁUSULA DE 
EXCLUSIVIDADE NOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DO 
PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL SOB A ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO MESMO 
POR EXTREMA NECESSIDADE ECONÔMICA  
ALUNO: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA (03396411420)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
A realização desta pesquisa justifica-se pelo advento da Lei 10.406/2002, que só entrou em 
vigor em Janeiro de 2003, e que atualmente configura-se como sendo o Código Civil em 
vigor. Tal dispositivo legal trouxe inovações quando tratou dos defeitos dos atos jurídicos 
aumentando o grau de abrangência dos vícios de consentimentos nos negócios jurídicos 
possibilitando que tanto as empresas revendedoras de derivados de petróleo e gás natural 
venham num futuro próximo alegar que só aderiram ao contrato de distribuição com 
cláusula de exclusividade por passarem grave crise financeira, e que superada tal crise não 
mais se justificaria suportar cláusula tão onerosa. Vale lembrar que tais cláusulas são as 
únicas garantias duradouras que têm as distribuidoras da revenda com exclusividade, uma 
vez que a matéria vem sendo regulamentada através de portarias pela Agência Nacional do 
Petróleo, submetendo-se assim o mercado a um ato de vontade do diretor de tal Autarquia 
Federal. E foi partindo de tais preocupações que deleitamo-nos sobre toda a legislação que 
trata do referido assunto, bem como sobre o novo código civil para analisarmos o 
tratamento dado aos vícios do consentimento no negócio jurídico e partindo do conceito do 
contrato de distribuição utilizamo-nos do método lógico dedutivo para concluirmos pela 
impossibilidade jurídica de tal tese, uma vez que tal entendimento poderia tornar 
impossível o mercado de distribuição pela insegurança que iria assolar tais contratos.  

Palavras chave: Exclusividade, distribuição, petróleo  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Diante da complexa realidade social de um bairro carente da cidade do Natal, 
especificamente o bairro Planalto, é que surgiu em um grupo de estudantes de serviço 
social, o interesse de estudar essa comunidade e propor a implantação de uma escola de 
música comunitária, como forma de combate à exclusão social e terapia ocupacional aos 
moradores do mesmo. Conscientes dos benefícios trazidos pela música na vida do ser 
humano, tais como: resgate e construção da auto-estima; disciplina; aperfeiçoamento de 
habilidades psicomotoras e até mesmo uma boa possibilidade de profissionalização, foi 
realizado esse trabalho que consiste em uma pesquisa de campo, objetivando conhecer a 
opinião e o interesse dos morados do bairro quanto à implantação da referida escola de 
música comunitária. Durante o tempo de pesquisa as estudantes estiveram em contato 
direto com a população aplicando o pré-teste e questionário definitivo, ouvindo a população 
quanto a essa temática, que é a música na vida das pessoas. Depois dessa etapa foi realizado 
o tratamento dos dados levantados e verificado se essas respostas confirmavam as hipóteses 
levantadas no projeto.  

Palavras chave: Escola de música comunitária, Escola de música caomunitária, Escola de 
música caomunitária  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Dentre os papéis comumente atribuídos à universidade está o de provedora de 
conhecimento técnico-científico ao aluno. Este texto se propõe a discutir outros aspectos do 
conhecimento fornecido pela instituição aos acadêmicos. Tal discussão baseia-se na 
pesquisa “Representações Sociais de Universidade”, que investigou as representações 
sociais de universidade elaboradas por indivíduos de diferentes inserções sociais. Adotou-
se o Procedimento de Classificações Múltiplas, adequado para examinar como as pessoas 
caracterizam e elaboram sistemas de classificação, posto que permite sua “livre associação 
de idéias”. Participaram 280 sujeitos, sendo 180 ‘filiados’ e 100 ‘não-filiados’ à 
universidade (Wagner, 1998). Verificou-se, a partir dos discursos dos sujeitos, que a 
universidade, além de propiciar os conhecimentos técnicos necessários ao exercício da 
atividade profissional do estudante, desenvolve um papel fundamental na sua formação 
pessoal. A universidade é palco das interações entre professores, funcionários, e estudantes, 
e como um dos resultados dessas interações está a inserção do aluno em diferentes 
realidades sociais, que interferem na sua conscientização e percepção de mundo. Constata-
se, que o aluno atribui à universidade a função/responsabilidade de estimular o seu 
desenvolvimento intelectual e pessoal, que são elementos essenciais a uma boa formação 
profissional.  

Palavras chave: representação, social, universidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O objetivo do trabalho de pesquisa é o estudo da literatura memorialista de escritores como 
Luís da Câmara Cascudo,revertendo os mesmos para o campo artístico utilizando os 
conhecimentos adquiridos ao longo dos resultados obtidos. O trabalho enfatiza os registros 
do escritor potiguar, sua infância, adolescência e maturidade sempre envolvido 
intelectualmente com grandes nomes da literatura nacional.Busca-se através da linguagem 
cênica o desenvolver de espetáculo que envolva aspectos contidos nas respectivas obras "O 
Tempo e Eu" e "Na Ronda do Tempo", ambos escritos por Cascudo nos anos em que 
dedicou-se a esta escrita memorial. O Grupo de Dança da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte é o alvo deste estudo da obra enfatizando as formas corporais específicas 
de cada integrante envolvido nesta proposta como fonte de descoberta da poética corporal. 
Associar as memorias pertencentes à cada um como um todo e expressa-las através da arte, 
expondo desta forma conflitos, observações do cotidiao do ontem e hoje.  

Palavras chave: Luís da Câmara Cascudo, grupo de dança da UFRN, expressão artística  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O mercado das gravadoras de discos no Brasil a cada dia encontra mais dificuldades devido 
ao vertiginoso crescimento da falsificação. A constante violação dos direitos do autor na 
indústria fonográfica está intimamente relacionada ao rápido desenvolvimento tecnológico, 
aliado ao baixo custo da contrafação de CDs. Por sua vez, recentemente, foi sancionada a 
Lei nº 10.695, de 01-07-2003, que auxiliada pela Lei nº 9.610, de 19-02-1998 (Lei dos 
Direitos Autorais), ajudará no combate aos criminosos digitais. O presente trabalho propôs-
se a estudar a pirataria na indústria fonográfica, abordando suas causas, conseqüências e a 
forma encontrada no Direito de tentar reprimir esse crime. Utilizar-se-á o método 
comparativo, verificando-se as inovações e avanços da novel legislação em face do 
regramento outrora existente. Ademais, torna-se imprescindível o embasamento teórico 
proporcionado pela doutrina penal e processual penal. Diante da grande escala que a 
pirataria já atingiu no País, conclui-se que o aparato legal não será suficiente para acabar 
com a contrafação, de modo que, na melhor das hipóteses, apenas diminuirá a quantidade 
de CDs falsificados que são fabricados e comercializados no Brasil.  

Palavras chave: Pirataria, Direitos Autorais, Indústria Fonográfica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A implantação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador da indústria 
petrolífera, no ordenamento jurídico pátrio decorreu do processo de flexibilização do 
monopólio estatal sobre tal atividade industrial e da necessidade de se instituir um ente para 
regulamentá-la. O amplo processo de privatização ocorrido na última década suscitou que o 
Estado regulasse de maneira eficaz a prestação dos serviços estatais que passaram à 
incumbência privada. Assim, o desenvolvimento de agências reguladoras atesta uma nova 
feição do Estado Brasileiro, que deixa de intervir diretamente na economia para regular e 
fiscalizar as atividades desenvolvidas pela iniciativa privada. No âmbito da indústria 
petrolífera, a mudança do paradigma de atuação estatal se refletiu na flexibilização do 
monopólio da União operada pela Emenda Constituição nº 09/95 e pela edição da Lei nº 
9.478/97, responsável pela instituição da ANP, órgão que passou a atuar de modo a 
administrar os interesses da União neste setor econômico. Nesse ínterim, o escopo do 
presente trabalho consiste em abordar, em linhas gerais, o poder normativo atribuído a tal 
agência, a fim de se comprovar, como resultado da pesquisa empreendida, que o mesmo 
encontra limites nos princípios do Estado Democrático de Direito. No tocante à 
metodologia, foi empregado o método dedutivo, aliado a pesquisas de ordem 
jurisprudencial, doutrinária e legislativa.  

Palavras chave: Ministério Público, legitimidade, Código de Defesa do Consumidor  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
Este estudo objetivou investigar o discurso argumentativo de crianças e adolescentes em 
situação de rua no município de Natal/RN a partir de suas concepções sobre a “rua” e sobre 
a condição “menino de rua”, incluindo sua posição em relação à mesma. Estes dados foram 
comparados aos de integrantes do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 
(MNMMR), visando detectar possíveis influências da vinculação em grupos sobre o 
raciocínio argumentativo.Da amostra do projeto geral, do qual este estudo fez parte, foram 
entrevistados 6 meninos e 2 meninas (entre 11 e 17 anos) cujas respostas às questões - O 
que é a rua para você? O que é ser menino de rua? e Você se acha menino de rua?- foram 
áudio-gravadas e analisadas. Na entrevista, foi pedido aos participantes que dessem sua 
opinião sobre a rua e a justificassem. Em seguida, foram apresentados pontos de vistas 
contrários, observando-se como reagiam aos mesmos. Na segunda parte do estudo estes 
procedimentos foram realizados com 5 meninos e 2 meninas (entre 6 e 12 anos) vinculados 
ao MNMMR. De modo geral, os entrevistados justificaram suas posições e tiveram 
dificuldade com pontos de vista contrários.Todos associaram forte conotação negativa ao 
termo “Menino de Rua” e enquanto o primeiro grupo enfatizou aspectos positivos da “rua” 
e tendeu a reformular as próprias opiniões frente aos contra-argumentos, o segundo 
destacou aspectos negativos e demonstrou maior facilidade em imaginar razões que 
justificassem as opiniões contrárias.  

Palavras chave: Crianças e adolescentes;, Situação de rua;, Raciocínio argumentativo.  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Introdução: o presente trabalho tenciona dinamizar a pesquisa histórica sobre os Períodos 
Colonial e Imperial do Rio Grande do Norte, facilitando-as para os alunos da UFRN e 
pesquisadores em geral que pretendam estudar a história local a partir dos manuscritos do 
Cartório Municipal de São José de Mipibú. Metodologia: o trabalho foi organizado pelo 
Laboratório de Restauração da UFRN (LABRE) em conjunto com a prefeitura municipal de 
São José de Mipibú. Foram compostas fichas de recolhimento de dados com resumos 
descritivos de cada documento que foram ordenados e acondicionados de acordo com a sua 
tipologia e temática. Conclusão: a composição do banco de dados dos documentos 
manuscritos do Cartório Municipal de São José de Mipibú é de imprescindível importância 
para a manutenção da memória histórica sobre os Períodos Colonial e Imperial do Rio 
Grande do Norte, dinamizando o estudo e a pesquisa da história local.  

Palavras chave: documentos, banco de dados, memória  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0610  
TÍTULO: ASPECTOS LITERÁRIOS EM GRACILIANO RAMOS  
ALUNO: JANAINA CRUZ SPINELI (03030453456)  
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa FORMAS BRASILEIRAS, coordenado pelo 
prof. Dr. Marcos Falleiros (departamento de Letras/UFRN), que se propõe a estudar 
aspectos teóricos da crítica literária dialética, estabelecendo relações comparativas, em 
módulos divididos por fases, com base nas grandes obras da literatura brasileira, contendo 
as análises em seu contexto em busca da significação histórica de seu construto enquanto 
realização estética. Neste trabalho procuraremos apresentar o estudo da estética de 
Graciliano Ramos, bem como as expectativas ideológicas a partir da relação entre “forma 
literária” e “processo social”, procurando responder como a forma literária deu sentido aos 
percursos da história brasileira. Para tanto, fez-se necessário o levantamento e listagem de 
dados através de leitura reflexiva de sua obra, assim como de textos da fortuna crítica do 
referido autor e de material disponível em Teoria da Literatura. Percebemos que Graciliano 
Ramos organiza sua obra limitando-a às condições e valores das classes sociais na ficção e 
à sondagem histórica e psicológica da autoria na produção memorialística. Seu maior 
instrumento vem ser a expressividade da linguagem e a secura da visão de mundo que 
expõe em sua estilística. O desejo de testemunhar sobre o homem, o peso do meio social, 
físico e doméstico, que têm como base a organização do mundo e sua semente corruptora, 
nos é apresentado em discurso literário, da cultura brasileira, sem se tornar panfletário.  

Palavras chave: Graciliano Ramos, crítica literária, literatura brasileira  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
A sexualidade como conhecimento e fenômeno humano ganha cada dia mais significação 
nos dias atuais. Vários estudos já mostraram a necessidade de inclusão desta temática nos 
currículos escolares, contudo a falta de preparo por parte de alguns educadores, vem sendo 
um dos entraves para a abordagem deste tema em sala de aula. Esta pesquisa teve como 
objetivos identificar o nível de informação/conhecimento sobre sexualidade dos jovens e 
adultos. O estudo foi realizado com 68 jovens/adultos, numa faixa etária de 16 a 31 anos de 
idade, pertencentes a 2 escolas da rede pública da cidade de Caicó/RN, onde os 
investigados colocaram suas dúvidas dentro de uma caixa tipo urna, depositada em sala se 
aula. Constatou-se que 30% das questões feitas pelos jovens/adultos são sobre menstruação, 
27% dizem respeito a AIDS, 18% são sobre gravidez, 10% referem-se a 1ª vez, 5% sobre 
homossexualismo, 5% período fértil, 3% sobre Gênero e 2% método contraceptivo. Os 
resultados mostraram que os jovens/adultos são portadores de várias dúvidas sobre 
sexo/sexualidade. Percebe-se que apesar das inúmeras informações veiculadas pela mídia, 
ainda existem muitos tabus que permeiam a sexualidade humana. Conclui-se que a escola 
não está trabalhando a Orientação Sexual, pois o espaço para discutir a sexualidade ainda é 
insuficiente para abarcar as dúvidas destes jovens/adultos  

Palavras chave: sexualidade, escola, tabus  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este trabalho objetiva estudar a formação contínua e reflexiva do professor de alunos 
surdos e organizar material didático que sirva de apoio pedagógico para esses professores. 
Teoricamente, temos nos apoiado nas discussões desenvolvidas por Nóvoa e Shön e em 
textos de Bueno. Diante da busca democrática na educação, destaque na Declaração de 
Salamanca (1994), temos a necessidade de promover a inclusão dos alunos deficientes em 
salas de aula do ensino regular. A Secretaria de Educação Especial/MEC vem trabalhando 
no sentido de promover a inclusão dos alunos surdos em salas de aula do ensino regular, 
através de cursos de capacitação para professores e do fornecimento de materiais didático-
pedagógicos para as escolas. Entendemos que para que ocorra o desenvolvimento de modo 
gradativo, contínuo e consistente das condições de ensino é preciso ações políticas que 
envolvam financiamento, organização técnica dos sistemas de ensino e melhoria das 
condições de atuação do professor. Assim sendo, os professores de alunos surdos em salas 
de aula regulares precisam ter sua formação específica guiada por conhecimentos e ações 
contínuas, na perspectiva de uma pedagogia democrática. Neste sentido, estamos 
desenvolvendo um dicionário sobre língua de sinais - usos no RN, para ser utilizado pelo 
professor na sala de aula. Esse dicionário está na fase inicial de organização.  

Palavras chave: Formação de professores, surdez, material didático  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Dentro do período helenístico temos a doutrina estóica e seu percurso filosófico afirmando 
que o grau de indiferença frente aos fenômenos deve ser maior tanto quanto mais sábio for 
o indivíduo. Alguns doxógrafos, ao explicar a filosofia do estoicismo, fazem diferenciação 
de valores entre positivos, negativos e neutros – ou “nem positivos nem negativos”. Há 
sempre a existência de algo, de certa maneira, imóvel e imanentemente paradoxo, o que 
famigerou o indivíduo estóico como um completo apático, alguém que nega sua própria 
natureza oscilatória. Essa dificuldade se impõe sobre qualquer estudo deste pensamento, 
pela própria dissonância com a realidade, resultado outro do que pretende todo o 
pensamento filosófico do helenismo – a vida. Ao escavar tal desvalorização das emoções 
através de leituras críticas de vários textos sobre o tema, percebemos que o estado de 
indiferença, para o estoicismo, apresenta-se como perfeita expressão da natureza, pois os 
valores dados aos fatos são desvios humanos por via de paixões. É desta maneira que a 
neutra vida de um estóico não deve ser vista como negadora de si, pelo contrário: eles 
prezam pela vontade de saber, pela boa disposição à vida.  

Palavras chave: Estóica, filosofia, natureza negadora  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Este trabalho vai se tratar do ceticismo em Pirro, reportando-se um pouco ao relativismo 
cético, e com essa comparação podemos perceber alguns objetivos do Pirronismo, como a 
conquista de si mesmo e uma busca pela tranqüilidade em não absolutizar a verdade, 
esclarecendo–se melhor à medida que opta por opiniões, discrepando-se do relativismo. O 
cético buscará pelo exercício argumentativo não opinar precipitadamente e não se 
preocupar por não saber, compreenderá o caráter limitado do homem, não dando crédito 
demasiado nem a razão nem aos sentidos, conhecendo em certa medida pela sua 
experiência. Verificará que o critério para conhecer é questionável e que a verdade não é 
apenas uma, evitando o excesso e o tormento, tendo certeza apenas de um único objetivo 
que é a busca pela tranqüilidade da alma. Procurando assim, simplificar as perturbações 
causadas pela fantasia, e investigando uma melhor explicação para as coisas para que possa 
ocorrer um consentimento. Tornando-se um homem mais crítico e consciente de suas reais 
possibilidades, enfrentando os problemas sem aumentá-los, procurando a vida feliz.  

Palavras chave: Ceticismo, pirro, relativismo  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
A necessidade de moradia e a injusta distribuição de renda em nosso país fazem com que a 
população de baixa renda busque formas de habitação (cortiços, favelas e vilas, por 
exemplo) que não se enquadram nos padrões de qualidade e segurança estabelecidos pelo 
poder público. Nesse sentido, esse trabalho visa analisar as condições de vida e moradia nas 
vilas dos bairros do Alecrim e Nova Descoberta (nas Zonas Leste e Sul de Natal/RN). 
Foram realizadas entrevistas por questionários junto aos moradores de dez vilas de cada um 
dos bairros, para identificar o perfil socioeconômico dos moradores, as condições 
habitacionais e as relações de inquilinato existentes. A pesquisa piloto mostrou que embora 
sua origem rentista se dê como a define o Plano Diretor, as vilas têm sofrido mudanças 
expressivas tanto nos seus aspectos urbanísticos e arquitetônicos como jurídicos. 
Localizam-se nas áreas centrais dos bairros; em algumas vilas, quase não existem mais 
casas de aluguel; o nível econômico dos moradores, no geral, é bastante baixo, até dois 
salários mínimos, havendo casas onde as pessoas vivem de “bicos”. O nível de satisfação 
dos residentes com suas moradias mostrou-se elevado, especialmente nas vilas onde os 
moradores são mais antigos.  

Palavras chave: Habitação, vilas, Alecrim  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O acentuado crescimento urbano, os espaços segregados pelas elites, os medos advindos da 
violência urbana, e a acelerada verticalização, dentre outros fatores, que promovem o 
isolamento, a indiferença e o estranhamento entre as pessoas, parecem não afetar o 
cotidiano das “vilas”, forma de moradia encontrada em várias cidades brasileiras. A 
vivência nas vilas estudadas, nos bairros do Alecrim e Nova Descoberta, traz para 
discussão e reflexão, sentimentos que a muito andam desaparecidos no dia-a-dia das 
cidades brasileiras. São eles: identidade com o lugar, a segurança, a sociabilidade e 
solidariedade nas relações de vizinhança, além de espaços que são utilizados em comum 
pelos moradores, como a rua, vista aqui muitas vezes como uma extensão da casa, que 
geralmente é bem pequena. Nesse sentido procuramos estudar a rua como lugar de 
encontro, espaço lúdico no qual pessoas de todas as idades interagem cotidianamente: 
brincam, namoram, “jogam conversa fora”... A pesquisa foi realizada através de entrevistas 
abertas, procurando através da história oral, apreender a vivência e os usos da rua e da casa. 
A percepção do morador das vilas indicou que, independente das condições habitacionais, 
existe uma identificação do morador com esse espaço, onde ele desenvolve a sua 
sociabilidade. É um espaço considerado seguro, o que faz com que muitos optem em 
continuar morando em vila, mesmo tendo a possibilidade de morar numa casa um pouco 
melhor, porém longe das áreas mais centrais.  

Palavras chave: Rua, Casa, Vivência  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0632  
TÍTULO: BIODIREITO E CRIME DO JALECO BRANCO: UM ESTUDO DE 
PROCEDIMENTOS CRIMINOSOS DE PROFISSIONAIS, DA ÁREA 
FARMACÊUTICA.  
ALUNO: BRYANDA BATISTA DA MOTA SILVA (00912716495)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
 

  
 
Resumo:  
O presente trabalho analisa procedimentos criminosos cometidos por profissionais da área 
farmacêutica, no que se diz respeito à falsificação, fraude e adulteração de medicamentos. É 
abordada também, a ética e uma área emergente do direito, “O Biodireito”. A 
responsabilidade ética, hoje, se impõe porque a sociedade exige cada vez mais 
transparência e respeito em todas as atividades humanas. O biodireito trata dos regramentos 
que diz respeito ás ciências da vida, onde despontam importantes indagações acerca da 
manipulação biológica pelo homem através de pesquisa científica, impondo limites. O 
levantamento do material foi feito através de recursos bibliográficos e de informática, via 
rede de computadores, a exemplo da Internet, necessário ao desenvolvimento da pesquisa. 
Dados importantes foram levantados, apesar da insuficiência de textos normativos sobre o 
tema. O código de ética da profissão farmacêutica vai ser analisado para qualificar os casos 
de infrações cometidas pelos profissionais da área farmacêutica. Os resultados obtidos se 
encontram sob a forma de texto. A parte introdutória compreende um estudo acerca da 
bioética, seu conceito e implicações no mundo jurídico inserindo os crimes do jaleco 
branco, praticados por profissionais da área farmacêutica. Na segunda parte, que trata dos 
crimes do jaleco branco praticados por profissionais da área farmacêutica, são enfocados 
vários casos e suas conseqüências para a saúde pública e a vida dos cidadãos.  

 

Palavras chave: Bioética, Crimes, Jaleco branco  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A criação das agências reguladoras no Direito Administrativo brasileiro surge da tendência, 
a partir da década de 80, de o Estado se retirar da prestação direta dos serviços públicos, no 
momento em que este se insere dentro de um panorama de reforma, com vistas à criação de 
um novo modelo de gestão capaz de modernizá-lo. No Brasil, o programa de reformas no 
Estado decorre da incapacidade de o setor público prosseguir com principal agente 
financiador do desenvolvimento econômico, sendo imperiosa a necessidade do 
aprimoramento do exercício das funções reguladoras. A retirada do Estado na prestação 
direta da atividade econômica não significa uma redução do intervencionismo estatal, 
vemos a presença do Estado através da regulação indireta, de forma a garantir seu controle 
e fomento, mesmo depois de sua transferência aos particulares, a fim de que a prestação de 
serviços essenciais à população não fique ao alvitre de empresas privadas. Uma Agência 
reguladora no setor do petróleo passa a ter maior necessidade com a Emenda Constitucional 
nº9/95 que flexibilizou o monopólio da união em relação à exploração e à comercialização 
do petróleo, fazendo com que empresas privadas tivessem a oportunidade de adentrarem na 
Indústria Petrolífera. Surge a necessidade, então, do acompanhamento desse setor por 
intermédio da regulação, por um ente especificamente criado para tal fim.  

Palavras chave: Globalização, reforma, Estado  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
Com a reforma do Estado brasileiro, a Petrobrás deixou de exercer o monopólio das 
atividades petrolíferas, permitindo-se à União conceder estas a qualquer empresa 
petrolífera, desde que vencedora em certame licitatório. Com a mudança constitucional – 
realizada pela da Emenda Constitucional nº 9/95 – carrearam-se várias conseqüências assaz 
contundentes, entre elas a valorização do instituto da unitização. Quando a ANP concede 
um determinado espaço geográfico (denominado de bloco) para que uma empresa explore 
uma atividade petrolífera, ela – a Agência – não delimita estes blocos de acordo com os 
depósitos de petróleo. É dizer, a área de um bloco não coincide com a área de um depósito 
de petróleo. Num depósito, pode haver mais de um bloco de exploração. Como o petróleo é 
um bem fluído, dentro do depósito ele se desloca de um bloco para outro, passando do 
bloco de exploração da empresa “A” para os blocos das empresas “B” e “C”. Se uma das 
empresas citadas explorar o petróleo de forma predatória, findará capturando petróleo que a 
priori estavam em outros blocos. Para evitar tal prática é que a ANP impõe que as empresas 
encontradas em campos unitizados uniformizem a extração de petróleo, através da 
formação de uma joint ventures entre elas. Outrora, devido ao fato de uma única empresa 
exercer as atividades da Indústria do petróleo no Brasil – a Petrobrás, não havia que se 
cogitar de blocos unitizados. A área de exploração da referida empresa era em todo o 
território nacional.  

Palavras chave: Petrobrás, monopólio, unitização  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
Em sede de direito tributário vigora o princípio da não bitributação, qual seja, a não 
incidência de dois tributos, cobrados por dois órgãos distintos e sobre o mesmo fato 
gerador. Neste contexto, urge a delimitação da exação sobre o imposto referente à 
circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS) de competência Estadual e o 
imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) no âmbito do Município. Assim, por 
meio da pesquisa bibliográfica, objetivou-se vislumbrar o artifício delineador dos dois 
tributos para que não se enseje a bitributação e a conseqüente inconstitucionalidade dos 
mesmos. Verificou-se, ademais, a incidência do ISS sobre serviços definidos em lista anexa 
ao Dec-lei nº 406/68, ocorrendo existência do ICMS quando o serviço não se encontrar 
definido na lista supracitada, ou quando a mesma impor ressalva, consoante art. 155, § 2º, 
inciso IX, alínea “b” da Constituição Federal. Portanto, encontra-se como garantia do 
contribuinte não ser cobrado por tributos sobre mesmo fato gerador, importando ser 
imprescindível seguir a presente regra sob pena de afronta a constituição.  

Palavras chave: Bitributação, ICMS, ISS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho foi sugerir estratégias para lograr o desenvolvimento local 
sustentável em 5 (cinco) municípios que compõem a Zona de Touros, pertencendo á Zona 
Homogênea de Rio Grande do Norte. Foi escolhida essa área porque apresenta 
potencialidade turística, ainda é uma zona inexplorada e acredita-se ser viável para um 
desenvolvimento estratégico local. A metodologia utilizada foi bibliográfica, documental, 
exploratória, descritiva, e com observação participante. As informações foram coletadas na 
consulta realizada á população reunida, por ocasião, nas oficinas municipais que contou 
com 288 pessoas das comunidades identificando-se os problemas, soluções, 
potencialidades, aspirações e expectativas das comunidades, segundo as 5 (cinco) 
dimensões do desenvolvimento sustentável. Aplicaram-se 76 questionários a turistas para 
poder definir o perfil da demanda e realizadas 11 entrevistas para a posterior analise 
qualitativa e quantitativa. Como resultado da pesquisa, se fornecerão estratégias para que o 
turismo rural propicie um desenvolvimento local visando resolver o aparente paradoxo 
entre a preservação da vida rural e a necessidade da sustentabilidade econômica, social e 
ambiental, e definir novos rumos de uma nova institucionalidade dos governos locais 
articuladores e gestores dos novos modelos holísticos e paradigmáticos das políticas de 
desenvolvimento, contando sempre com o protagonismo da sociedade.  

Palavras chave: DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL, TURISMO RURAL, 
ESTRATEGIAS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0652  
TÍTULO: DO MUNDO DA LETRAS À COMPREENSÃO DA NOTÍCIA: UM ESTUDO 
SOBRE A LEITURA DE JORNAIS IMPRESSOS E O REPERTÓRIO DE 
INFORMAÇÕES DO LEITOR  
ALUNO: LUCIANO FERREIRA OSEAS (02165215480)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 

  
 
Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os primeiros resultados da pesquisa e 
fazer uma reflexão teórica, de base psicolingüística abordando os aspectos cognitivos dos 
esquemas de memória na relação entre leitor e mídia impressa. A proposta se desenvolve 
através da leitura de notícias em jornais impressos, atentando para o título e os primeiros 
parágrafos onde se encontram o "lead" e o "sub lead". A pesquisa, ora em andamento tem 
como suporte metodológico a análise de conteúdo, de natureza qualitativa. Pretendemos 
identificar como os esquemas mentais do leitor são ativados no ato da leitura, no sentido de 
compreender o fato noticiado, levando-se em consideração o conhecimento prévio de 
mundo, o repertório de informações e as experiências de leitura de jornais. Para tanto, 
pretendemos utilizar os periódicos locais tendo em vista a concentração geográfica de 
veículação dos jornais pesquisados. Os sujeitos da pesquisa serão alunos de uma escola da 
rede pública do Rio Grande do Norte localizada na cidade do Natal/RN, escolhida 
aleatoriamente, cuja amostragem serão alunos do ensino fundamental.  

Palavras chave: leitura, jornalismo, psicolingüística  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Atualmente, cada vez mais, reconhece-se a necessidade de uma escola aberta para trabalhar 
com a diversidade, onde o professor seja capaz de lidar com as diferenças individuais dos 
alunos. Para tanto, há necessidade de um investimento maior frente à formação inicial dos 
profissionais da educação, visando uma nova percepção e uma atuação mais adequada 
diante da heterogeneidade dos educandos. Buscando verificar como está se processando 
esta formação nas licenciaturas, no âmbito das universidades existentes no Rio Grande do 
Norte, vem sendo realizada uma pesquisa de campo, na qual são utilizados questionários 
direcionados aos coordenadores e alunos. A partir da análise dos dados obtidos através dos 
questionários aplicados aos alunos do curso de Pedagogia da UFRN/ Probásica (ministrado 
em São Miguel do Gostoso) e do curso de Pedagogia da UnP, bem como daqueles 
direcionados aos coordenadores dos cursos de Pedagogia, Ciências Biológicas e História da 
UnP, situados em Natal, foi ressaltada a necessidade de um maior investimento na 
formação inicial dos professores, com vistas a um rompimento de barreiras atitudinais 
ainda existentes e a um preparo mais eficaz para atuarem futuramente com as diferenças 
existentes nos alunos. Para tanto, torna-se indispensável a inclusão de conteúdos 
específicos sobre esta temática em outras disciplinas, maior correlação entre teoria e prática 
e uma inserção do tema em eventos educacionais realizados nas instituições pesquisadas.  

Palavras chave: Formação, Diversidade, Inclusão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A inclusão escolar propõe uma ampla abertura na escola para atender a todos os educandos, 
em classes regulares, respeitando suas diferenças individuais. Nesse sentido, a Portaria 
1793/94-MEC, recomenda a inserção de disciplinas e conteúdos nos cursos de Licenciatura, 
visando uma melhor capacitação dos educadores. Através deste trabalho, buscamos detalhar 
aspectos de uma investigação sobre como vem se processando a formação inicial de 
professores no Rio Grande do Norte, com vistas ao atendimento inclusivo de alunos que 
apresentam necessidades educativas especiais, nos diversos níveis de ensino. Para a 
realização da mesma, foi desenvolvida uma pesquisa de campo, objetivando conhecer as 
opiniões de coordenadores e graduandos dos cursos de Pedagogia (PROFORMAÇÃO) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN e da Universidade Vale do 
Acaraú - UVA, em São Paulo do Potengi, no Rio Grande do Norte. No que diz respeito aos 
dados analisados, observamos que é ofertada, nos citados cursos, uma disciplina sobre 
Educação Especial, que proporciona apenas uma visão geral sobre o tema. Em decorrência 
disso, os graduandos não se sentem preparados para atuar numa classe inclusiva com 
educandos que apresentam necessidades especiais. Sugerem a oferta de outras disciplinas 
obrigatórias, visando uma melhor capacitação e aperfeiçoamento na área, bem como mais 
relação entre teoria e prática. Em relação, aos coordenadores dos cursos, a coleta de 
informações ainda não foi concluída.  

Palavras chave: Inclusão, Formação, Heterogeneidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Nunca se falou tanto em qualidade como ultimamente. A qualidade sempre existiu, mas 
mudou a sua ótica, o seu nível conceitual evoluiu. Diante da crescente exigência dos 
clientes por um melhor atendimento impõem-se às organizações o fornecimento de um 
serviço de elevada qualidade, tornando-se necessário o pleno envolvimento dos vendedores 
na prestação de um bom serviço. Assim, esta pesquisa teve como objetivo verificar o nível 
da qualidade dos serviços prestados pelos vendedores do Praia Shopping e a satisfação dos 
seus clientes. Foram instituídos dois tipos de questionários, elaborados pela pesquisadora 
com base em teorias sobre o assunto, um aplicado aos vendedores e outro aplicado aos 
clientes. A amostra foi constituída por 68 indivíduos, sendo 29 vendedores e 39 clientes. 
Verificou-se um nível de Qualidade de Serviços considerado muito bom na percepção dos 
clientes, e um nível considerado satisfatório na avaliação dos funcionários. Ambos os 
grupos percebem como importantes um conjunto assemelhado de características dos 
vendedores. Pelo demonstrado, concluí-se que os vendedores pesquisados se inserem numa 
cultura voltada para a qualidade, percebendo-se a necessidade de um esforço contínuo para 
que se efetive um serviço de excelência destinado aos seus clientes. Sugere-se que haja um 
contínuo acompanhamento dos fatores que compõem a qualidade em serviço, que não pode 
prescindir do elemento humano para sua concretização.  

Palavras chave: Prestação de serviços, clientela, Praia Shopping  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A lógica deôntica analisa e formaliza discursos normativos, que além dos conectivos 
lógicos tradicionais, contêm as noções de ‘obrigação’, ‘permissão’, ‘proibição’, 
‘indiferença’ e ‘comprometimento’. Este trabalho tem como objetivo a exposição e 
discussão acerca de um sistema de lógica deôntica clássica, a saber, o sistema D0. A 
metodologia aplicada à pesquisa foi: análise de bibliografias referentes às lógicas 
proposicional modal e deôntica clássicas; estudo das sintaxes dos sistemas modais T, S4, 
S5 e do sistema deôntico D0; e discussão em seminários na base de pesquisa. Os resultados 
alcançados foram: a compreensão da formulação sintática e semântica dos sistemas de 
lógica modal acima referidos; a demonstração de algumas propriedades desses sistemas; a 
compreensão da sintaxe do sistema D0 como um sistema similar ao sistema modal T; e, a 
demonstração de propriedades do sistema D0. Tais resultados já permitem explicar alguns 
limites de uma lógica deôntica clássica na modelagem de discursos normativos.  

Palavras chave: Lógica deôntica, sistema DO, discursos normativos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A sanção da pena de morte é conhecida desde os primórdios da sociedade humana. Platão 
pregava que o criminoso é incorrigível por ser um doente anímico, para esta espécie de 
indivíduos a vida não é uma situação ideal e a morte era o recurso necessário. Em Roma o 
primeiro delito castigado com a pena de morte foi o de Perduellio, por traição a pátria; de lá 
até hoje, houve avanços no mundo todo. Em janeiro de 2002, ainda se aplicava essa sanção 
em 84 paises. O Brasil, é um país abolicionista dessa pena. O objetivo deste trabalho, é 
verificar a percepção que o cidadão brasileiro devota à pena de morte como medida de 
sanção penal para os crimes: estupro, seqüestro seguido de morte, pedofilia e assalto a mão 
armada; foram entrevistados 387 indivíduos com nível acadêmico acima do ensino médio, 
visando compreender a situação-problema: Qual é a percepção da aplicação da Pena de 
Morte como sanção para os crimes acima citados? A pesquisa envolveu os Estados do RN e 
PB. A coleta dos dados foi iniciada em 2002 e está sendo ampliada para o Brasil todo. Os 
resultados apontam, que 52,1%, 48,1% e 40,1% dos respondentes acham que a pena de 
morte é a sanção adequada para o “Crime de seqüestro seguido de morte”, “estupro” e 
“pedofilia” respectivamente. Os resultados apontam que a pena de morte ainda é latente na 
cultura brasileira. Para tecer inferências avançadas nesse tema, necessário se faz envolver 
variáveis sociais, que possibilitem aumentar a compreensão dessa sanção penal no Brasil.  

Palavras chave: Pena de morte, Estupro, seqüestro seguido de morte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este trabalho predispõe-se à análise do controle concetrado da constitucionalidade no 
ordenamento jurídico brasileiro. A partir de pesquisas no campo doutrinário e 
jurisprudencial, buscou-se enfocar desde suas nuances históricas até a delimitação das 
características e efeitos. Na supremacia constitucional vige o princípio da compatibilidade 
vertical das normas, segundo o qual todo ato do Poder Público só é válido se compatível 
material e formalmente com a Lei Maior. Assim, para que a hierarquia seja observada faz-
se mister a existência de um controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do 
Estado através dos sistemas político, jurisdicional ou misto. Tal sistema de controle é 
largamente difundido, e tem por fundamento o princípio da separação dos poderes e o 
sistema de freios e contrapesos, com limites de atuação do Judiciário na condição de 
“legislador positivo”. No sistema jurídico brasileiro, a jurisdição constitucional objetiva é 
exercida através do ajuizamento, pelos legitimados, de ADIN por ação ou por omissão, de 
ADC, de ADC intervertiva ou de argüição de descumprimento de preceito fundamental. As 
leis nº 9.868/99 e 9.882/99 disciplinam o procedimento destas ações. Por se tratar de um 
processo abstrato, a decisão da ADIN produzirá efeitos ex tunc e erga omnes com a 
suspensão da eficácia da lei ou ato normativo inconstitucional, independentemente de 
intervenção do Senado Federal. Ressalve-se, por fim, que o STF pode realizar a modulação 
desses efeitos.  

Palavras chave: Poder público, controle, STF  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Para que o Brasil possa continuar como um dos expoentes mundiais no futebol, é 
necessário à criação de tecnologias organizacionais e gerenciais aplicadas à gestão de 
equipes de futebol profissional. Partimos da premissa de que esse desenvolvimento tem 
início na analise e avaliação das práticas gerenciais adotadas pelos clubes na gestão de 
equipes de futebol semiprofissional. Tem-se a ergonomia situada como arcabouço 
conceitual e o Planejamento Ergonômico Situado como metodologia. Procura-se avaliar se 
os procedimentos adotados são adequados à natureza do trabalho do jogador, propondo 
métodos de acordo com as demandas. Dois clubes foram pesquisados, um que se enquadra 
no paradigma dominante e outro que adota práticas inovadoras. O primeiro se caracteriza 
por reproduzir um ambiente focado na competição, onde o curto prazo é a tônica. O 
objetivo é descobrir talentos ao invés de formá-los. As práticas gerenciais são 
centralizadoras, cabendo ao técnico definir parâmetros e ações que são repassadas sem que 
haja interlocução e adequação ao perfil da equipe, resultando numa restrição na formação 
cognitiva e emocional do jogador. O segundo clube tem se pautado na adoção de práticas 
gerenciais que buscam estimular a reflexão por parte do jogador, onde as ações são 
discutidas coletivamente, visando atender as necessidades de formação de cada atleta. Este 
tem espaço para o exercício da iniciativa, da responsabilidade e da motivação, favorecendo 
o desenvolvimento cognitivo e emocional.  

Palavras chave: Futebol, Gestão, Ergonomia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Objetiva-se estudar transformações no mundo do trabalho a partir dos 90 no Brasil. É um 
estudo teórico sobre as novas condições e relações de trabalho vigentes nas empresas. 
Procurou-se compreender a mundialização do capital, que trouxe a reestruturação produtiva 
adequando as empresas brasileiras ao novo padrão de competitividade internacional. Têm-
se mudanças nas condições e relações de trabalho, visto que apoiam-se nas novas 
tecnologias e inovações organizacionais, resultando em novas formas de gestão das 
empresas e da força de trabalho. A metodologia constou da leitura e discussões de textos a 
respeito do assunto em reuniões quinzenais do grupo coordenado pelo orientador. A 
reestruturação produtiva resultou em substanciais mudanças nas condições e nas relações 
de trabalho nas empresas. No novo formato, houve modificações nas estruturas 
administrativas (redução de níveis hierárquicos, descentralização, flexibilização interna de 
rotinas, terceirização de atividades, etc.); nos processos de trabalho (crise do modelo 
taylorista-fordista, produção em pequenos lotes, just-in-time, CCQ. etc.); e no próprio 
trabalho (fim de certas profissões, surgimento de outras, alterações no sistema de 
contratação, o trabalho em equipe, etc.). Isso implicou no aumento das adversidades 
enfrentadas pelos trabalhadores em suas relações de trabalho, devido ao aumento do 
desemprego, às dificuldades do mercado de trabalho, à crise do sindicalismo, à ampliação 
da informalidade do trabalho e outras.  

Palavras chave: REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, NOVAS TECNOLOGIAS, 
CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Tem-se observado, como tendência global, a sociedade organizando-se com a finalidade de 
promoção da assistência social, saúde, educação sem a intervenção direta do Estado. A 
denominação Terceiro Setor que vem sendo empregada para tais atividades explica-se pelo 
fato de este novo modelo de organização social conjugar características do Primeiro Setor, 
o Estado, e do Segundo, o Mercado. Os fins a que se destinam estas entidades são os de 
promover benefícios coletivos, ainda que não sejam órgãos públicos; a flexibilidade e 
eficiência com que operam são próprias do Mercado, embora o lucro não seja sua 
finalidade. Observa-se uma interferência da iniciativa privada na seara até então tida como 
própria do Estado. A tendência de crescimento do Terceiro Setor opera-se porque a 
sociedade passa a ter a percepção de que o Estado não está sendo capaz de suprir todas as 
suas carências. Tal fato impulsiona os indivíduos, organizações e empresas a colocarem-se 
como protagonistas sociais, exercendo seu papel na construção e defesa da cidadania. As 
ações passam a amparar-se no princípio da responsabilidade social, no dever cidadão de 
todos junto à coletividade. Não se trata de um apoderamento das funções estatais, mas sim 
de exemplo e pressão à Administração Pública que não pode se isentar de suas 
responsabilidades, mas deve sim, usar as Organizações não-governamentais como meio de 
diagnosticar quais políticas públicas devem ser implementadas.  

Palavras chave: protagonismo, ong, responsabilidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Expor-se-á, neste trabalho, as principais considerações acerca da problemática que envolve 
a concepção platônica da alma (psyché). Com efeito, essa exposição consistirá na análise 
das obras levantadas – como alguns dos diálogos platônicos: como o Fédão, República, 
Timeu, Fedro, Banquete e outros; e também da leitura de alguns comentadores - com o 
intuito de estabelecer as principais implicações que apresentam a temática da psyché, uma 
vez que esta acepção demonstra sérios problemas para quem lê e estuda os diálogos de 
Platão. Por conseguinte, após as leituras desses diálogos, observou-se que há diversas 
psychés no mundo: desde as almas sensíveis mais ínfimas, como por exemplo as que 
habitam os vegetais, passando pela a alma humana, até as almas inteligíveis, as quais 
habitam os corpos celestes. Neste sentido, o trabalho visou a abordagem de certos aspectos 
- em cada um desses diálogos mencionados anteriormente - que são imprescindíveis para 
entender como Platão concebia a Psyché. Uma vez entendida esta última proposição, será 
permitido conceber o lugar do homem na visão platônica: nem astro nem animal; o homem, 
por sua vez, está inserido entre a racionalidade daquele e a irracionalidade deste; isto 
confere ao homem participar tanto da sabedoria de um quanto da ignorância do outro; em 
vista disso, Platão recomenda ao homem voltar-se para o que há de melhor nele, a sua alma; 
assim, portanto, ele entenderá que é um ser social, capaz de comandar o seu verdadeiro 
ethos.  

Palavras chave: PSYCHÉ, PLATÃO, HOMEM  
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Resumo:  
Nos últimos 30 anos tem-se percebido um rápido crescimento urbano nas médias cidades 
brasileiras. Isto pode ser entendido pela desmetropolização nos grandes centros e 
concentração de serviços em determinadas regiões do país, proporcionando maior oferta de 
trabalho e acarretando um dos fatores propícios à migração. Políticas de desenvolvimento 
implementadas pelo Estado brasileiro, cuja base estava no enfoque de uma “área pólo”, 
contribuíram para que Natal hoje ostente a população de 712.317 habitantes, apresentando 
em sua trama urbana disparidades sociais que se evidenciam, por exemplo, na 
espacialização de serviços de infraestrutura básica como saúde, educação e segurança 
pública. A qual reflete o que se denomina de “exclusão por inclusão”, na medida em que 
exclui, do acesso a um melhor atendimento e oferta de serviços, a maioria detentora de uma 
renda mínima que lhe garante apenas uma espécie de subsistência e a inclui no processo de 
sucateamento e descredibilidade dos serviços públicos. Dessa feita, o aumento da 
comercialização desses serviços “força” a população a não mais reclamar soluções e sim 
criá-las através de cooperativas comunitárias, planos de assistência médica e outros. Além 
de conformar-se ou sentir-se na obrigação cívica de assumir papéis que não lhes dizem 
respeito, sob o incentivo de programas como os “amigos da escola”, “adote um idoso” e 
similares. Sem perceber, os “amigos” vão assumindo o que, outrora, era exercido pela 
União, Estados e Municípios.  

Palavras chave: Natal, crescimento urbano, configuração da infraestrutura  
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Resumo:  
Uma das atividades que mais crescem no mundo atualmente é o turismo. No Brasil o 
despertar para esta atividade, enquanto atividade economicamente importante, ainda é 
muito recente, apesar de ser reconhecido como um país potencialmente turístico, devido 
apresentar, uma grande diversidade de flora, fauna e belezas naturais. No estado do Rio 
Grande do Norte não é diferente, apesar de já contar com uma boa infra-estrutura, e estar 
localizado numa região potencialmente turística com grande diversidade de atrativos. A 
beleza do seu mar e suas dunas constituem beleza natural e são os principas atrativos 
turísticos do Estado. Como a sua exploração turística é mais em cima do binômio sol e mar, 
limita muito o seu crescimento, vez que fica muito vulnerável à sazonalidade, mesmo 
apresentando um grande leque de opções que poderia ser explorado. Neste trabalho, 
procurou-se fazer um levantamento da potencialidade gastronômica do Estado, bem como 
visualizar o grau de aceitabilidade da sua gastronomia, buscando ver se era possível a sua 
inclusão na atividade turística. Trata-se de um trabalho exploratório descritivo, realizado 
com um universo bem delimitado, cujos dados foram analisados de forma qualitativa, 
buscando-se extrair dos dados as respostas para os problemas propostos na pesquisa que 
foram objeto de investigação. Concluído o trabalho, verifica-se que a gastronomia tem o 
seu reconhecimento e importância, podendo vir a ser mais uma opção para o incremento do 
turismo no Estado.  
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Resumo:  
O presente trabalho se propõe a dissertar, valendo-se de vários ângulos, sobre a 
problemática da conceituação do Direito. Executou-se uma intensa pesquisa bibliográfica, 
depois da qual foi formada uma consciência sobre o assunto que se faz, aqui, transmitir. 
Não se deixando ganhar pela imensidão do assunto, deve-se adquirir toda a informação 
possível, e é a (para a transmitir) isto que se presta o presente estudo. O conceito de Direito 
é um assunto sobre o qual um consenso é, indubitavelmente, uma utopia. Não obstante, é 
impossível que um jurista, um legislador ou mesmo um estudante de Direito não esteja 
permanentemente conjeturando sobre o mesmo, ou ainda sobre a maneira de se consolidar 
uma definição única, mas que englobe todos os caracteres do fenômeno jurídico. Cada 
corrente da Filosofia do Direito foi capaz de apresentar uma definição compatível à sua 
metodologia e as suas verdades fundamentais. Surgiram, nesse contexto, várias subdivisões 
do conceito Direito, a fim de conceder mais precisão a uma idéia unívoca do fenômeno 
jurídico como um todo. Essa pluralidade de fontes (cada dessas fontes ligada a uma 
corrente filosófica) de conceituação do Direito, todas guardando inegável credibilidade 
junto à sociedade, exclui a adoção de um deles (dos conceitos) como único e perfeito, mas 
também renega a possibilidade de não aplicação, como quer que seja, de cada um deles.  

Palavras chave: Direito, conceituação, problemática  
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Resumo:  
Este trabalho analisa o processo de institucionalização da loucura no RN a partir das 
experiências da instalação das primeiras instituições de recolhimento de "loucos" no estado. 
Entre essas estavam o Lazareto da Piedade de Natal (1857) e suas renomeações - Hospício 
e Hospital de Alienados -, e o Hospital Colônia de Psicopatas (1957). Para pesquisa usamos 
como fonte documental as Falas dos Presidentes de Província, Governadores, Relatórios 
Ministeriais, Leis Federais e artigos de jornais, além de prontuários de pacientes das 
instituições estudadas. Este acervo documental correspondente ao período de 1857 a 1957, 
permitiu traçar um quadro do internamento dos "loucos" na Cidade do Natal. Um dos 
resultados da pesquisa foi demonstrar a peculiaridade do processo de institucionalização da 
loucura no Rio Grande do Norte em relação a outros estados da federação. Um outro 
resultado foi perceber a importância da ação individual nessas transformações, sobretudo a 
do médico João Machado.  

Palavras chave: loucura, psiquiatria, história social  
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Resumo:  
Este trabalho apresenta um relato da experiência sobre o uso do jornal escolar numa sala de 
alfabetização inserida do Programa GerAção Cidadã, na Cidade do Natal/RN. Baseada nos 
pressupostos teóricos de Paulo Freire e Célestin Freinet, a experiência objetiva investigar a 
construção do jornal escolar como estratégia de motivação cognitiva, social e estética, no 
processo de alfabetização de jovens e adultos, que poderá significar uma ação criativa de 
produção de linguagem escrita nessa modalidade de ensino. Esse tipo de atividade atende à 
necessidade de se utilizar a leitura e escrita no cotidiano, permitindo aos sujeitos envolvidos 
no processo que vão ao encontro de conteúdos significativos e o contato com elementos da 
cultura escrita que passam a ser exploradas pedagogicamente, na perspectiva de 
interdisciplinaridade e discussões de temas das realidades sociais. Para desenvolver este 
trabalho, destacamos o princípio da cooperação como eixo condutor do processo de ensino-
aprendizagem. A metodologia do trabalho consistiu na sistematização semanal de oficinas 
de leitura e produção textual, constituídas de entrevistas, pesquisas e jogos de linguagem 
para construção da reescrita dos textos a serem publicados. Os resultados parciais apontam 
para um processo de construção criativa da escrita na alfabetização de jovens e adultos e 
valorização do seu repertório cultural, bem como a ampliação do vocabulário e o 
reconhecimento de suas múltiplas possibilidades de expressão.  
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Resumo:  
Inserido no Projeto de pesquisa O contador de histórias: práticas de oralidade na escola, que 
estuda a presença e a prática de contar histórias no ambiente escolar, o presente trabalho 
objetiva a análise da matéria narrativa que eclode da boca dos professores contadores de 
histórias inseridos numa prática social comum às culturas em que a transmissão oral de 
narrativas simboliza um elo entre o cotidiano e o imaginário, entre um passado guardado na 
memória e um presente que se constrói, conforme Walter Benjamim, pelo intercâmbio de 
experiências. O estudo engloba 25 professores contadores de escolas públicas e privadas do 
ensino fundamental de Natal. Para a coleta de dados utilizou-se entrevistas gravadas em 
áudio, fichas de informações e observações sobre as sessões de contos registradas em áudio 
e ou vídeo. Através da investigação constatamos, em maior número, a presença de histórias 
ligadas ao universo da escrita que, na voz do contador, recebe novo tratamento. Há também 
narrativas apreendidas pela memória, denotadoras das estratégias que os professores 
contadores utilizam ao emergirem histórias que os transportam ao passado - recente ou 
longínquo (no espaço e no tempo)- no qual tiveram influências de outros contadores, da 
tradição ou já interagindo com a contemporaneidade. Ressalta-se ainda a tipologia dos 
contos utilizados num fazer revelador da identidade do contador na escola e também do seu 
modo peculiar de criação da obra através da voz dirigida aos ouvintes.  

Palavras chave: professor contador, repertório, oralidade  
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Resumo:  
A comunidade de Soledade, situada no município de Apodi – RN, e distante cerca de 76 
quilômetros de Mossoró, vivia num passado recente, da exploração de calcário para a 
fabricação de cal. Sua população passa, a partir do ano de 1992 à receber da Petrobrás 
orientações destinadas a preservação do local, já que ali se encontravam ricas ravinas e 
cavernas que contém lindas pinturas rupestres e fosseis de animais da era glacial. A 
população da pequena comunidade passa então a tentar entender e integra-se ao objetivo 
maior do projeto que e a conservação das áreas delimitadas pela empresa.As imagens, tais 
com textos, são artefatos culturais, é nesse sentido que a produção e analise de registros 
fotográficos podem permitir a reconstituição da historia cultural de grupos sociais, bem 
como um melhor entendimento de processos de mudança social, do impacto das frentes 
econômicas e da dinâmica das relações interétnicas. Imagens contemporâneas coletadas em 
pesquisas de campo podem e devem ser utilizados como fontes que conectam os dados à 
tradição oral e a memória dos grupos estudados. O uso de imagens como elemento de 
analise no estudo de aspectos sócio-culturais de espaços rurais específicos é de fundamental 
importância, na medida em que estas, auxiliam e demonstram, como as famílias de baixa 
renda no espaço rural criam, interpretam e vivem as suas habitações.  

Palavras chave: Soledade, exploração, história cultural  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Este trabalho constitui-se de um recorte do projeto de pesquisa “Percurso da Literatura 
Popular em Currais Novos: uma investigação sobre a atuação de cordelistas, violeiros e 
repentistas no contexto cultural do município”. Seu tema central é a atuação dos violeiros e 
repentistas neste município. A coleta dos dados se deu através da realização de entrevistas e 
da gravação de cantorias no intuito de montar um acervo desta produção, considerado como 
de vital importância, haja vista a ausência de estudos sistemáticos voltados para este 
segmento cultural. Outro fator observado é que, entre os estudos existentes nenhum há, 
exceto Meyer (1980), que contemple a canção: uma modalidade poética muito usada nas 
cantorias, já com um vasto acervo escrito. Na medida que, através deste estudo, se registra 
esta produção, no formato de antologia, importantes informações vão somando-se ao 
conjunto de obras catalogadas, como: as várias formas poéticas usadas nas cantorias, os 
recursos mnemônicos auxiliares do repente, a exploração do mercado de CDs e os festivais. 
Outro fator importante, proveniente deste trabalho, é o surgimento de uma leitura atualizada 
da figura do repentista em contraposição a Cascudo (1978), cujo livro Vaqueiros e 
Cantadores constitui-se em uma das obras basilares para estudos dessa natureza.  

Palavras chave: Repentistas, Violeiros, Poetas  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo registrar uma nova ocorrência de Megatheriidae (preguiça 
gigante) no estado do Rio Grande do Norte. Esta família foi identificada a partir dos restos 
de molariformes associados a fragmentos de costelas e vértebras, relacionadas a megafauna 
comum em depósitos pleistocênicos do nordeste brasileiro. O material foi coletado em 
sedimentos inconsolidados no momento de uma escavação de um tanque inserido em 
afloramento do Complexo Caicó, com intuito de transformar essa depressão em 
reservatório natural de água, o que é uma prática freqüente em regiões castigadas por 
longas estiagens. O depósito tem contorno alongado, com 51 m de comprimento por 15 m 
de largura e está localizado no sítio Riacho Verde a 18 Km a Leste da cidade de Ouro 
Branco. No geral, tem características similares a outros tanques estudados no Estado e 
acredita-se que uma escavação detalhada forneça material que permita o reconhecimento da 
associação faunística local.  

Palavras chave: Paleontologia, megaterias, Ouro Branco  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
As transformações em curso no mundo do trabalho vêm repercutindo nas instâncias 
organizativas dos trabalhadores, especialmente nos sindicatos. É a partir desse contexto, 
que o presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar as estratégias de ação das 
organizações sindicais e dos trabalhadores. Foram realizadas entrevistas abertas com 
trabalhadores e trabalhadoras, sindicalizados e não sindicalizados. Foi realizado o 
acompanhamento na imprensa local e nacional sobre notícias relacionadas ao tema: o 
mundo do trabalho, movimento sindical, formação e qualificação profissional. Os 
trabalhadores vêem a importância do sindicato como um organismo representativo na 
defesa dos seus direitos, de resistência aos empregadores e à exploração. As prováveis 
alterações na CLT e na Previdência trazem insegurança e medo aos trabalhadores 
sindicalizados e não-sindicalizados, trazendo conseqüências negativas ao ser-que-vive-do-
seu-trabalho, no que diz respeito à sua materialidade e objetividade. A crise do mundo do 
trabalho atingiu também a subjetividade do trabalhador, sua consciência de classe e seus 
organismos de representação. O sindicato tem mudado sua forma de atuação, seus projetos 
e propostas. Novos temas são incorporados à agenda sindical, tais como a qualificação dos 
trabalhadores articulada à elevação da escolaridade formal. Numa conjuntura de crise, os 
sindicatos são forçados a assumir uma postura cada vez mais defensiva.  

 

Palavras chave: Trabalho, Trabalhadores, Sindicatos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0709  
TÍTULO: AS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E A QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL  
ALUNO: OSICLEIDE DE LIMA BEZERRA (03466912490)  
ORIENTADOR: BRASILIA CARLOS FERREIRA (15591484468)  
 

  
 
Resumo:  
Nos últimos anos vêm tendo crescente destaque as discussões sobre as transformações no 
mundo do trabalho, em função de um novo quadro que desde a década de 90 vem se 
configurando no plano produtivo. Como conseqüências surgem: flexibilização e 
precarização das relações trabalhistas; novas formas de contratação; alargamento do 
trabalho informal; mudança na organização e funcionamento dos sindicatos; etc. Num 
cenário de reestruturação produtiva, impulsionada pela tecnologia, são introduzidos novos 
métodos de gestão que passam a definir e consolidar novas exigências para os trabalhadores 
no campo da formação e da qualificação profissional. Estas mudanças provocam ações e 
reações inclusive nas organizações, representativas dos trabalhadores via incorporação do 
tema nas agendas e pautas sindicais. Para os trabalhadores, surgem novos paradoxos: por 
um lado, confere-se uma crescente exigência por “competência”, ancorada no paradigma do 
“novo” trabalhador – superqualificado - para poder inserir-se no mercado formal, e por 
outro, percebe-se desde fins da década de 80 e início da década de 90, o desenvolvimento 
de um processo histórico que visualiza uma tendência de perdas nas garantias e direitos 
antes assegurados pelo Estado. Este trabalho busca refletir e analisar sobre tais demandas 
com base na pesquisa Trabalhadores e novas práticas sindicais. Nesta pesquisa, 
investigamos cinco categorias: setor bancário, petroleiro, comerciário, rural e têxtil.  

Palavras chave: Trabalhadores, Qualificação, formação profissional  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Compreender as propriedades da lógica de predicados de 1ª ordem constitui um aspecto 
importante para determinar o seu alcance em relação à representação do conhecimento. 
Neste sentido, foram abordadas características, que especificam o campo de aplicação desta 
lógica e que também o restringe, no que diz respeito à fundamentação de conhecimento 
incompleto, inconsistente ou impreciso. Para tanto, recorreu-se à leitura e discussão dos 
textos pertinentes ao tema, bem como ao esboço de demonstração das propriedades acima 
referidas. A articulação entre a perspectiva histórica, os aspectos teóricos e técnicos 
(matemáticos) do assunto permitiu a compreensão acerca do importante papel da lógica 
clássica na tarefa indicada e apontou, sobretudo, para a necessidade de flexibilização das 
suas características tradicionais para ampliar os seus limites.  

Palavras chave: Lógica, conhecimento, limites  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
A carga tributária brasileira, como vem sendo alardeado há muito tempo, é estratosférica, 
portanto, precisa ser revista e, sobretudo, simplificada. Essa mudança está sendo proposta 
através da Reforma Tributária que tramita atualmente no Congresso Nacional. O presente 
trabalho tem o escopo de analisar as implicações desta Reforma no Sistema Federativo 
brasileiro, visto que a tributação envolve diretamente os interesses conflitantes dos Entes 
Federativos e a distribuição de competências entre estes, como mostra a cobrança do ICMS 
e a alteração ou não da autonomia dos governos estaduais sobre tal imposto. Esta análise 
inclui entender se a referida reforma tem como premissa básica o fortalecimento federativo, 
através do fim da guerra tributária entre as unidades federadas, fortalecendo o princípio 
federativo, com o progressivo apaziguamento das disputas regionais. Para alcançar seu fim, 
pretende-se fazer uso de pesquisas legislativas e doutrinárias a respeito do tema, entrevistas 
com tributaristas que possam auxiliar no aprofundamento dessa visão constitucional e, 
sobretudo, federalista da Reforma Tributária. Estudar a questão tributária objetiva também 
contribuir como suporte para posteriores trabalhos científicos, tendo como objetivo 
principal analisar os diversos institutos sempre com uma tendência ao estabelecimento de 
uma harmonia entre os membros da Federação.  

Palavras chave: Reforma, Tributaria, Competencias  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O Federalismo, enquanto uma das vigas mestras da Constituição Federal de 1988, veio com 
o intuito de ratificar os princípios democráticos os quais foram dilacerados na época da 
ditadura. Agora, a autonomia dos entes federados, nos mais variados aspectos, demonstra 
uma espécie de concretização dos ideais democráticos. Para que seja efetivada tal pretensão 
é de suma importância a participação do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que este 
é o responsável pela interpretação do texto constituinte. Assim, é preciso verificar como 
este percebe o novo federalismo e se esta percepção conduz realmente a realização do 
principio democrático que rege o Estado de Direito brasileiro ou se distorce o fim a que se 
pretendeu a reestruturação do Federalismo, sobretudo neste importante momento de 
reformas por que passa o nosso pais. Para se chegar a um resultado satisfatório tem sido 
necessário a realização de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais combinadas com 
entrevistas a operadores do direito, levando a crer, em principio, que no Brasil, o órgão 
constitucionalmente indicado para desempenhar esta essencial função tem demonstrado que 
suas decisões detêm um forte condicionamento centralista, seja devido a determinados 
hábitos herdados do sistema anterior, ou por pura opção política de modo a manter o poder 
centralizado.  

Palavras chave: Federalismo, Corte Constitucional, Jurisprudencia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O Programa Saúde da Família (PSF), proposto na reforma sanitária, configura-se como uma 
estratégia de reorganização da atenção básica e racionalização de gastos com políticas de 
saúde, priorizando ações de prevenção e promoção. Sua implantação implicou a retirada de 
psicólogos das unidades de saúde e provocou repercussões no papel da Psicologia quanto às 
ações em saúde pública Tenta-se identificar e analisar o impacto de tais alterações na 
atuação do psicólogo a partir das mudanças pós-PSF. Foram realizadas (a) entrevistas semi-
estruturadas, gravadas e transcritas para análise de conteúdo, com 6 psicólogos do Distrito 
Sanitário Norte do município de Natal e com 5 diretores de unidades de saúde do PSF e (b) 
análise documental e de dados de pesquisas realizadas anteriormente. Constatou-se que, por 
não fazer parte da equipe mínima de Saúde da Família, o psicólogo perde parte de seu 
espaço na rede básica e passa a ocupar apenas as unidades de maior complexidade. 
Entretanto, esse deslocamento não foi acompanhado de mudanças nas suas atividades, 
necessárias para suprir o acréscimo significativo da demanda a partir do PSF, cuja ênfase 
recai nas ações do nível básico. Desta forma, conclui-se que, apesar da nova estrutura dos 
serviços de saúde, há uma indefinição quanto à atuação do psicólogo na atenção primária e 
o seu trabalho apresenta-se desarticulado, não priorizando o caráter preventivo e 
intersetorial e não correspondendo à exigência de uma atenção mais integral.  

Palavras chave: reforma sanitária, políticas de saúde, prevenção e promoção de saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Durante a Segunda Guerra (1939-45), Natal era uma provinciana capital do Nordeste 
brasileiro com cerca de 50 mil habitantes. Naquela época, a cidade, considerada pelos 
norte-americanos como “Trampolim da Vitória”, além de ter se tornado a principal Base 
Militar dos EUA no Atlântico Sul, transformou-se num centro de notícias, pois daqui 
partiram fatos que seriam publicados na imprensa nacional e internacional. O trabalho aqui 
apresentado é uma análise do papel da imprensa durante o conflito que transformou a 
história da cidade. Partindo disso, foram tomadas como base de estudo as notícias 
publicadas pelos dois principais jornais da época, “A República” e “O Diário”, no período 
de janeiro de 1942 a janeiro de 1943, uma vez que nesse espaço de tempo aconteceram os 
mais relevantes fatos na história da presença norte-americana em Natal, tais como: a 
entrada oficial do Brasil no bloco dos Aliados, a mudança do Quartel-General dos EUA 
para Natal e o encontro de Vargas e Roosevelt na cidade. O país estava vivendo um período 
de ditadura, com o Estado Novo de Vargas. Assim, com edições diárias sendo quase que 
por completo dedicadas às notícias da Guerra, constatou-se que “A República” - órgão 
oficial do Estado, e “O Diário” - criado para combater o Eixo, assumiram uma postura 
favorável aos interesses do Governo e dos Estados Unidos, alimentando o ufanismo, a 
receptividade aos norte-americanos e o ódio aos eixistas. Palavras-chave: História, 
Jornalismo, Segunda Guerra.  

Palavras chave: Imprensa, segunda guerra, jornais  
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Resumo:  
A função social dos contratos, princípio norteador das relações intersubjetivas 
desenvolvidas sob a égide do Estado Social, passa pela necessidade do Estado, como ente 
regulador do interesse coletivo, executar políticas públicas e incentivar o desenvolvimento 
econômico-social. Em consonância com essa diretriz, o modelo estatal existente no Brasil 
estipulou contratos de concessão para o setor de petróleo e gás natural na Constituição 
Federal, a partir da Emenda nº 09/95, de forma que restou mitigado o princípio da 
autonomia da vontade, haja vista uma das partes contratantes ser o Poder Público. Nesse 
sentido, as concessões petrolíferas, apresentando natureza de direito público, possuem 
finalidade social vinculada à sua própria existência, vez que a presença do petróleo 
(importante elemento de afirmação da soberania nacional) enquanto objeto destes contratos, 
contribui de sobremaneira para que o interesse público seja verificado. Por assim ser, a 
análise da função social desses contratos constitui a problemática cerne do trabalho 
desenvolvido, a qual foi aferida a partir de um levantamento bibliográfico e jurisprudencial 
próprio, que constatou encontrar-se o princípio da função social permeado por princípios 
informadores da Administração Pública, insertos na Constituição, de modo que, em última 
instância, revelar-se-á ínsito o princípio da função social dos contratos atuando também 
sobre os contratos administrativos, e, por conseguinte, nos contratos de concessão 
petrolíferos.  

Palavras chave: DIREITO, CONTRATOS DE CONCESSÃO, INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
Com o fim o do período da ditadura militar, foi necessária a reestruturação do Estado para 
corrigir os danos causados pelo governo autoritário. O fruto dessa situação foi a 
promulgação da constituição da República Federativa do Brasil no dia cinco de outubro de 
mil novecentos e oitenta e oito. Para o sistema federativo, adotado no país desde a 
constituição de 1889, este documento acrescentou novos paradigmas como a elevação do 
município à categoria de ente federado e a renovação do modelo de repartição de 
competências dando competências enumeradas à união e municípios e competências 
remanescentes para os estados membros. Foram criadas as competências político-
administrativas comuns e competências legislativas concorrentes, sendo que estas últimas 
excluem os municípios. O escopo desta pesquisa é mostrar que a carta magna brasileira 
adota um federalismo centralizado. Para a realização deste trabalho cientifico será utilizado 
pesquisa bibliográfica em livros e artigos, entrevistas a diversos operadores do Direito com 
o fim de construir um conhecimento relevante acerca do tema explorado.  

Palavras chave: Autonomia, Federalismo, Constituiçao Federal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O Federalismo é uma forma de organização de Estado que se adequa de modo marcante no 
Brasil, quer em decorrência da dimensão territorial, quer pela pluralidade cultural de suas 
regiões. Com a conquista da Republica, o Brasil adotou o modelo federativo, inspirando-se 
nos Estados Unidos. Na primeira Constituição do período republicano observa-se o modelo 
federativo, no qual os Estados Membros eram vistos como entes federados, vezes com 
maior autonomia, vezes sujeitos a centralização de suas competências. A evolução da 
autonomia dos Estados Membros inicia-se na Constituição de 1981, perdurando ate a de 
1988; revela-se, ai, uma tendência demasiadamente forte em concentrar um grande numero 
de competências em favor da União e em detrimento dos Estados. Desse modo, o presente 
estudo centra-se no aspecto histórico do federalismo brasileiro, objetivando um melhor e 
maior entendimento de seu mecanismo funcional, possibilitando o seu exercício de forma 
plena. Para tal, realizar-se-ao pesquisas bibliográficas cominadas a entrevistas aos 
operadores do direito.  

Palavras chave: Federalismo, Evoluçao,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Falar em federalismo e federação significa tratar de aliança, pacto, união, o que remete ao 
conceito atual que se tem de estado federal. Este conceito e suas repercussões são 
contemporâneos, mas sua origem data de alguns séculos. Os EUA entram nesta gênese do 
federalismo moderno como os primeiros a adotarem tal forma de estado, logo após a 
conversão de sua confederação em pacto federado. A partir daí, o mundo começa a ver 
uniões políticas entre estados com outro enfoque procurando aprimorar cada vez mais, 
chegando ate a C. F. de 1988. Uma política começa a se formar visando estabelecer a 
ordem entre os estados rígidos por essa organização estatal. Problemas como conflitos de 
competência, soberania e outros são freqüentes nesta forma de estado, o que implica 
problemas de ordem econômica, uma vez que o federalismo, típico de regimes 
democráticos, traz o questionamento acerca da repartição igualitária de recursos destinados 
às receitas estatais. A partir de pesquisa bibliográfica que abrange a doutrina e a 
jurisprudência acerca do tema, bem como entrevistas com autoridades competentes, este 
trabalho visa adentrar no tema do federalismo, enfocando o aspecto político histórico 
econômico de seus entes constituintes a fim de entender o posicionamento destes perante o 
pacto federativo. A atuação e a competência deles no cenário nacional sempre submetido à 
carta magna são fatores que merecem ser analisados bem como as influências de outras 
entidades importantes no tema em questão.  
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Resumo:  
Diante do fenômeno crescente de meninos e meninas em situação de rua em Natal, 
desenvolvemos esse trabalho, recorte de pesquisa anterior, objetivando analisar as 
percepções de risco, sofrimento, prazer e redes de apoio na vivência de rua. Realizamos 
entrevistas semi-estruturadas com 32 sujeitos (6 a 18 anos/ambos sexos) transeuntes da área 
de Ponta Negra. Resultados indicaram que quase metade dos participantes (21) associou 
risco a veículos/possibilidade de atropelamento; 16 associaram à violência; outras respostas 
envolvem o risco de tiro/facada, ser abordado por usuários de drogas e dormir na rua. 08 
sujeitos justificam o risco pela falta de controle/imprevisibilidade dos acontecimentos e 04 
pela possibilidade de morte e/ou comprometimento da saúde. Observamos que risco refere-
se às situações onde os sujeitos se vêem como vítimas. Diante de situações consideradas de 
risco, 11 sujeitos lidam sozinhos e 12 pedem socorro/ajuda a amigos/conhecidos, polícia ou 
desconhecidos. Sobre a percepção de sofrimento foram observados os seguintes aspectos: 
ser vítima de violência (11); pobreza/mendicância (9); preconceito (5). Quanto ao prazer, a 
maioria referiu-se às amizades estabelecidas/brincar na rua (17), seguido pelo 
trabalhar/ganhar dinheiro (6). Conclui-se que a percepção de risco articula-se à vivência 
cotidiana, havendo na rua, para os sujeitos, tanto pontos positivos quanto negativos. Nas 
ruas, eles estão articulados a uma rede de apoio que é acionada em situações adversas.  
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Resumo:  
Explorar e produzir petróleo requer a utilização de técnicas sofisticadas e vultosas, cujo 
emprego, não raro, envolve riscos para usuários e terceiros. A sísmica de reflexão é uma 
ferramenta geofísica bastante difundida e altamente eficaz na exploração de 
hidrocarbonetos. Em se tratando de pesquisas em bacias sedimentares "onshore", o método 
requer a utilização de explosivos, o que lhe confere a conotação de perigoso. A partir de 
pesquisa bibliográfica, exegese da legislação e conhecimentos adquiridos na prática da 
indústria do petróleo, delimitou-se, neste trabalho, os limites da responsabilidade jurídica, 
focando-se em primeiro plano a responsabilidade civil, dos sujeitos envolvidos na execução 
das atividades de sísmica de reflexão voltada para prospecção de hidrocarbonetos no Brasil. 
Especial ênfase foi dedicada à análise das complexas relações entre os principais agentes 
envolvidos, quais sejam, a Agência Nacional do Petróleo, as Empresas de Petróleo e as 
Empresas de Aquisição Sísmica. Contiguamente, o trabalho aborda a questão da 
responsabilidade civil objetiva à luz do parágrafo primeiro do artigo 927 do novo Código 
Civil brasileiro, especialmente no que tange à discussão, de importantes conseqüências 
práticas, sobre qual teoria teria o legislador adotado para fundamentar a objetivação da 
responsabilidade civil em atividades que envolvem alto risco.  
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Resumo:  
A histórica exclusão a qual foram submetidos os trabalhadores rurais, condicionou estes 
atores a vêem no movimento de luta pela terra a oportunidade de se realizarem enquanto 
sujeitos de direitos. Contudo, em face do Estado não assegurar políticas públicas integrais 
ao desenvolvimento dos assentamentos, os trabalhadores assentados são impelidos a 
empreenderem novas lutas. A experiência no assentamento Chico Mendes I e II, na Região 
do Mato Grande em Touros/RN, neste sentido é referência. Num contexto de 
transformações do Estado, emergem discussões acerca do repasse de atribuições e 
responsabilidades da esfera do poder Central para Estados e principalmente Municípios, em 
particular na era Fernando Henrique Cardoso, tendo como um de seus eixos a 
municipalização da reforma agrária. Neste sentido, a presente pesquisa busca investigar e 
analisar a existência e o alcance das políticas públicas municipais necessárias ao 
desenvolvimento dos assentamentos no município de Touros/RN. Privilegiando a pesquisa 
qualitativa, os procedimentos metodológicos constam de revisão da literatura; realização de 
entrevistas semi-estruturadas e investigação documental. Observa-se que as políticas 
públicas direcionadas aos assentamentos são seletivas e focalistas não atendendo às 
demandas essenciais das famílias assentadas, um quadro resultante de uma postura advinda 
tanto do âmbito da instancia do poder Nacional, Estadual quanto Municipal.  
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Resumo:  
Cediço é que, no período colonial, a regra que imperava em face dos particulares era a da 
irresponsabilidade do Estado legislador, na esteira do pensamento absolutista -"the king can 
do no wrong" -. A pesquisa bibliográfica nos mostrou que, após o advento da Constituição 
Federal de 1946 e mais intensamente com o Diploma Maior de 1988, que consagraram a 
responsabilidade objetiva do Estado, tornou-se imperiosa a necessidade de que o lesado, 
uma vez prejudicado pela inoperância do legislador, pudesse ter uma reparação eficaz na 
proporção dos prejuízos causados pela omissão na regulamentação de normas de eficácia 
limitada, quando da comprovação da impossibilidade do pleno exercício de direitos 
garantidos constitucionalmente. A "Lex Legis", norma fundamental que é, reclama do 
ordenamento jurídico o respeito à supremacia constitucional e à máxima efetividade dos 
dispositivos constitucionais, cuja inobservância configura, em último plano, uma afronta ao 
Estado Democrático de Direito enquanto garante dos direitos individuais, de forma que 
enseja responsabilização. Em conclusão, entendemos que o lesado não pode ficar, "ad 
eternum", à mercê da regulamentação da matéria pelo Poder Legislativo, razão por que se 
faz pertinente a utilização de remédios como o Mandado de Injunção - para a defesa de 
interesses jurídicos definidos - ou a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão - 
cujo caráter abstrato e legitimação estrita têm importância na medida de seus efeitos "erga 
omnes" -.  
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Resumo:  
Pretende este trabalho refletir sobre a evolução da organização do Estado brasileiro em face 
da Constituição Federal. Nossas considerações girarão em redor de um tema específico: 
como, no decorrer da elaboração das Constituições brasileiras, a organização político-
administrativa do Brasil vem sofrendo alterações de acordo com a evolução das relações 
sociais. Destarte, tal atividade de iniciação científica desenvolve-se numa perspectiva 
histórico-descritiva dos modelos de organização político-administrativas relativos a cada 
texto constitucional, em planilhas eletrônicas que comparam cada artigo da Constituição 
atual aos textos das Constituições revogadas do Brasil. Assim, através da pesquisa realizada 
pudemos observar como evoluiu a Organização político-administrativa brasileira, pois, 
antes dividido em Províncias, passando por Territórios chegou ao estágio em que o 
território do Brasil se faz como a união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  

Palavras chave: Constituições, Brasil, organização político-administrativo  
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Resumo:  
Quando se fala em “povo”, no Brasil, a quem está se referindo? Historicamente, a evocação 
discursiva desta figura abstrata se prestou a vários propósitos, sejam religiosos, científicos, 
ideológicos e, sobretudo, políticos. Neste último tipo, está presente tanto na fala da 
esquerda, onde “povo” é figura virtuosa, mas, também, a massa a ser doutrinada – oposto 
da vanguarda – das vertentes leninistas, como nas estratégias de dominação das classes 
dominantes, onde é parte do “Ser Nacional” – figura unificadora que se sobrepõe aos 
conflitos mesmos da sociedade brasileira. No Brasil contemporâneo, onde os processos 
políticos passam por mudanças estruturais, a modalidade midiática das disputas eleitorais 
torna-se, além de elemento fundamental na decisão de pleitos, objeto privilegiado na 
apreensão de alguns elementos de sua cultura política. Sendo assim, através de um estudo 
de caso em particular – o do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), mais 
especificamente, dos programas eleitorais televisivos das quatro principais coligações 
postulantes ao governo do estado do Rio Grande do Norte em 2002 –, objetiva-se 
compreender, fazendo uso da metodologia da análise de conteúdo, como o discurso sobre 
“povo” materializa-se na fala de atores políticos.  

Palavras chave: Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, Cultura Popular,  
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Resumo:  
O presente trabalho tem por objetivo geral elaborar uma estratégia de pesquisa para o 
turismo da cidade de Natal/RN, por meio da identificação e ordenamento de temas 
específicos obtidos através de usuários de pesquisa na atividade turística. Em termos 
metodológicos, foi realizado um estudo de casos múltiplos em treze empresas do setor 
turístico da cidade de Natal, das quais sete são agências de viagens e seis são hotéis. Os 
principais resultados demonstraram que, em geral, não há uma cultura de pesquisa de 
mercado por parte das organizações pesquisadas. Verifica-se a realização de pesquisa 
apenas em alguns casos isolados. As suas estruturas familiares de gestão propiciam uma 
certa barreira para a realização de pesquisas. Identificou-se que as empresas analisadas 
possuem interesses semelhantes sobre as áreas a serem pesquisadas no turismo da cidade. 
Algumas citam a qualidade do produto/serviço e a motivação dos visitantes como sendo o 
mais importante a ser pesquisado. Já outras mencionam como de fundamental importância 
para o desenvolvimento do turismo o estudo dos diversos sistemas existentes: o sistema 
tecnológico, ecológico e cultural/histórico. Conclui-se que, no que tange à prioridade para a 
pesquisa no turismo de Natal, as respostas fluem para a necessidade de apresentar e 
demonstrar a verdadeira finalidade da utilização deste mecanismo para melhor gerir 
empreendimentos turísticos.  
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Resumo:  
Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa denominado: A escritura e seu 
duplo: campos múltiplos de observação e formação. A história de vida é um dos recursos da 
história oral em que é permitido ao narrador contar sua própria história. A identidade desses 
indivíduos é analisada levando em consideração o contexto sócio- cultural em que está 
inserido, pois sua identidade é construída de acordo com as influências sofridas pelo 
contexto social ao qual pertence. O presente trabalho tem por finalidade analisar como se 
dá a formação do” aprendiz de pesquisador”. Nosso objeto de estudo integra alunos de 
graduação, iniciação científica e pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFRN, 
que estão realizando atividades de pesquisa ou desenvolvendo projetos individuais de 
pesquisa. Nosso projeto está fundamentado na interface disciplinar da análise interpretativa 
dos jogos da linguagem e da busca da identidade, através da narrativa de vida do indivíduo 
enquanto pesquisador.A análise das entrevistas se dará pelo método proposto pelo 
sociólogo francês Jean-Claude-Kauffmann, a “entrevista compreensiva”, e a sociologia dos 
sistemas simbólicos segundo Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Apresentaremos alguns 
dados preliminares das entrevistas já realizadas, traçando um perfil parcial desses alunos- 
pesquisadores. Salientamos que o trabalho de campo ainda não foi terminado.  
A história de vida: um estudo sobre o perfil do "aprendiz de pesquisador"  
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Resumo:  
A lei 9.478/97 prevê a possibilidade de transferência da concessão para exploração e 
produção de petróleo de uma empresa a outra, desde que sejam observados os requisitos 
técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos neste diploma e no contrato de concessão e 
haja expressa anuência da Agência Nacional do Petróleo. Tal previsão assume importância 
no atual cenário do mercado nacional, onde a participação de empresas privadas na 
produção de petróleo, permitida após a Emenda n.º 9/95, vem crescendo de modo 
significativo. O reaproveitamento dos chamados campos marginais possibilita a 
participação de empresas de médio e pequeno porte; evitaria-se também a diminuição dos 
royalties recebidos pelo Estado, o que certamente seria maléfico para a economia dos 
beneficiários desses recursos (estados, municípios), entre outras vantagens. O presente 
trabalho, baseado em pesquisa bibliográfica, tem por objetivo analisar a constitucionalidade 
de tal cessão contratual no âmbito da concessão petrolífera, tendo em vista o arcabouço 
jurídico positivado, com ênfase na Constituição Federal e na Lei 8.666/93. Deve-se, assim, 
ter em vista o interesse público que permeia tal contrato, de modo que não sejam 
desrespeitados os princípios da legalidade e da licitação na Administração Pública.  

Palavras chave: contrato de concessão, cessão, constitucionalidade  
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Resumo:  
Historicamente a produção sócio-espacial da microrregião do Seridó Potiguar esteve 
vinculado ao desenvolvimento de suas atividades econômicas tradicionais, isto é, da 
pecuária, da agricultura de subsistência e de exportação, e da mineração, as quais 
permitiram uma dinâmica social, política e econômica para essa região. Contudo a partir da 
década de 1980, no âmbito do desenvolvimento do capital no Brasil, essas atividades 
entram em decadência carreando uma crise econômica regional. A partir do contexto de 
crise, são instigadas a formação de uma nova realidade sócio-espacial, expressa através do 
surgimento de “novas” atividades econômicas, como a indústria ceramista, a atividade 
extrativa mineral, as fábricas de bonés, que desencadeiam um processo de reestruturação 
desse espaço. Diante desse quadro, busca-se analisar as mudanças que vêm ocorrendo no 
Seridó e as novas relações de poder, emergidas concomitantemente a essa redefinição 
econômica. Para tanto, serão utilizados para a consecução dessa proposta: levantamentos 
bibliográficos, coleta de dados primários, registros iconográficos, etc.  
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Resumo:  
A pesquisa aborda o trabalho penitenciário no Complexo Penal Dr. João Chaves – CPCJ, 
com o objetivo de conhecer seus efeitos sociais e jurídicos. Com este objetivo os 
procedimentos metodológicos adotados foram: leitura e revisão bibliográfica do referido 
tema, entrevistas com perguntas abertas, observação sistemática e assistemática e análise de 
discurso. Portanto, constatou-se que dos 568 apenados que cumprem suas penas nos regime 
fechado, semi-aberto e aberto nesta unidade apenas 84 apenados tiveram o direito de 
trabalhar no período do cumprimento de sua pena. E as profissões exercidas por eles são: 
pedreiro, auxiliar de serviços gerais–ASG, eletricista, jardineiro, pescador, pintor, artesã, 
manicure, cabeleireiro (a), faxineira, auxiliar de cozinha, dentre outras. Assim, O trabalho 
executado pelo detento não tem as mesmas características daquele prestado pelo homem 
livre, pois não é amparado pela consolidação das leis trabalhistas -CLT. Deste modo, o 
trabalho Penal é concebido como forma de cumprimento da pena, pois, para cada três dias 
de trabalho, há uma redução de um dia da pena e em relação à remuneração, a Lei de 
Execução Penal - LEP, que ampara o trabalho exercido pelo detento, em seu artigo 29, 
prevê que o trabalho executado pelo preso será remunerado e não podendo ser inferior a ¾ 
(três quartos) do salário vigente. Em síntese, o trabalho penal tem como objetivo a 
reabilitação e a reinserção do apenado no mercado de trabalho.  
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Resumo:  
Os consumidores, atualmente, procuram produtos e serviços que atendam às suas 
necessidades e desejos individuais, desprezando os produtos e serviços “commoditizados”. 
A indústria continua a produzir em massa, no entanto, procura agregar valor ao produto de 
acordo com as necessidades e desejos de seus clientes. O presente trabalho aborda essa 
temática, tendo como objeto de estudos o setor de eventos da cidade do Natal.  
No Brasil, em 2001, foram realizados 330 mil eventos envolvendo 70,0 milhões de 
participantes, gerando uma renda total de R$ 37 bilhões por ano. A indústria de eventos no 
Brasil gera aproximadamente 200 mil de empregos diretos, 550 mil terceirizados e 2,2 
milhões indiretos. Reuniões e convenções são os tipos de eventos que mais acontecem 
correspondendo aproximadamente a 40% dos eventos ocorridos no Brasil. Para esses tipos 
de eventos e outros, o Brasil dispõe de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) assentos em 
hotéis, centros de convenções e outros espaços, cuja taxa média de ocupação fica em torno 
de 50%. A pesquisa também constatou que a procura pelos espaços para eventos é maior no 
segundo semestre do ano e que os espaços são mais procurados nos dias úteis da semana. 
Segundo as empresas organizadoras de eventos, a maior despesa de um evento é a estrutura 
física que envolve locação de espaço (24,2% da despesa total), hospedagem/alimentação 
(com 15,7% da despesa total) e administrativo-operacionais (15,3% da despesa total).  

Palavras chave: Marketing, Turismo, Hotelaria  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
O estudo objetiva investigar, junto a professores alfabetizadores, as contribuições das 
descobertas psicogenéticas de Emilia Ferreiro no trabalho de ensinar/aprender a língua 
escrita. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e de entrevista semi-
estruturada, tendo como sujeitos quatro professores alfabetizadores: dois de escolas 
particulares, um de escola municipal e o outro de uma Instituição Filantrópica. Os 
entrevistados afirmaram que a Psicogênese da Língua Escrita tem contribuído 
positivamente para suas práticas alfabetizadoras. Dentre as contribuições, foram citadas: a 
valorização do aluno como sujeito do conhecimento, com capacidades e saberes que devem 
ser respeitados; e a compreensão de que a língua escrita deve ser trabalhada de forma 
significativa. Nossas constatações evidenciam, dentre outros aspectos, a importância de 
Programas de Formação que possibilitem a apropriação do Paradigma Psicogenético de 
Alfabetização, proporcionando aos professores mais segurança teórico-metodológica no 
exercício da sua mediação alfabetizadora.  

Palavras chave: Psicogênese da língua escrita, Formação de professor, Prática pedagógica  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
O presente trabalho tem por escopo uma breve abordagem acerca de um dos principais 
aspectos da denominada “crise dos contratos” - a relativização da autonomia da vontade – 
sob o prisma da boa-fé, evoluindo de uma concepção subjetiva para uma objetiva. 
Estudando as necessidades sociais e econômicas de cada época, pudemos constatar em 
nossa pesquisa bibliográfica a amplitude de atuação da boa-fé objetiva, e a importância do 
desenvolvimento dessa cláusula aberta pela doutrina e jurisprudência, permitindo ao 
Legislativo uma criação normativa suscetível de efeitos práticos mais eficazes, a 
implementação de tais normas pelo Executivo, bem como uma melhor aplicação delas ao 
caso concreto. Tal se deu através da passagem de um Estado Liberal, que conferia à 
autonomia da vontade caráter absoluto, para um Estado Social, cujas diretrizes 
concentravam-se na busca da justiça social. Atente-se para o fato de que a pesquisa 
desenvolvida ganhou maior enfoque no âmbito das relações contratuais consumeristas, 
tendo em vista o notável crescimento da boa-fé objetiva nessa área, com brilhantes e 
pioneiros julgados, em especial por ficar melhor evidenciada quando aplicada a relações 
jurídicas desproporcionais, como as de consumo, proporcionando um equilíbrio contratual. 
Portanto, é através de instrumentos como a cláusula aberta da boa-fé objetiva que se 
relativiza a autonomia da vontade, conferindo às partes contratuais social e 
economicamente mais fracas a condição de juridicamente mais fortes.  

Palavras chave: Marcelo de Oliveira Soares, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este trabalho se inscreve no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, mais 
especificamente, na sua vertente de alfabetização. Objetiva investigar quem são os jovens e 
adultos analfabetos ou pouco-escolarizados que participam de Programas ou Projetos de 
Alfabetização de Jovens e Adultos, desenvolvidos pela Escola formal ou não, e as razões 
que motivaram o seu retorno às “salas de alfabetização”. Em termos metodológicos, 
trabalhamos com o Estudo de Caso de uma sala de alfabetização que funciona na Zona 
Norte da cidade do Natal/RN, como parte de um Projeto de EJA, desenvolvido sob a 
orientação de Professores da UFRN. Para a coleta de dados, utilizamos a entrevista semi-
estruturada orientada pelas questões norteadoras da pesquisa. As entrevistas foram gravadas 
e transcritas para posterior análise dos relatos dos nossos quatro sujeitos. Constatamos que 
os alfabetizandos da EJA – investigados – já tiveram escolaridade anterior: esta foi marcada 
pelo fracasso escolar. Todos acreditam ser alfabetizados por já saberem assinar o seu 
próprio nome. O seu retorno à educação formal está ligado à busca de satisfações mais 
pessoais que profissionais. Estas também são encontradas como motivadoras, porém, são 
aquelas que parecem despertar e alimentar “o desejo de aprender”. Estes resultados foram 
obtidos através de um estudo preliminar que poderá contribuir para que Andragogia da 
Alfabetização tenha mais chances de ser bem sucedida.  

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos, Andragogia da Alfabetização, Retorno à 
educação formal  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A comunicação analisa novas concepções de masculinidade e de paternidade, tendo como 
referência discursos de jovens residentes nas periferias urbanas de Natal/RN. Por meio de 
entrevistas abertas e observação direta em grupos de reflexão sobre saúde e sexualidade do 
adolescente, promovidos por ONG´S e programas sociais municipais, foi possível 
identificar elementos que apontam para distintas vivências de masculinidade e de 
paternidade. Tais noções se contrapõem ao modelo tradicional, relacionado aos ideais de 
homem provedor, portador de autoridade e respeito. Os discursos acerca do imaginário 
social masculino que circulam neste universo denunciam a existência de padrões 
tradicionais de paternidade, associada à capacidade de prover e educar os filhos.Todavia, 
tais ideais de paternidade são manejados simbolicamente consoante as situações cotidianas 
enfrentadas pelos jovens. Desta forma, deve ser considerado, na representação do papel 
social de pai, o contexto em que estes jovens estão inseridos.  

Palavras chave: Juventude, Paternidade, Periferias Urbanas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Este trabalho procura analisar as transformações sócio-espaciais vivenciadas nas cidades de 
Areia Branca e Macau a partir da modernização tecnológica dos parques salineiros durante 
a última década do século XX. Este processo faz parte do modelo de reestruturação 
produtiva que promove mudanças nas relações, excluindo a mão-de-obra local e colocando 
o desemprego como resultante do modelo moderno atual. Analisando alguns dados 
referentes ao assunto, observamos que depois de Mossoró (35%); Macau (29%) e Areia 
Branca (17%) aparecem como os maiores produtores de sal do Estado, contribuindo para 
que o Rio Grande do Norte apareça no cenário nacional como principal pólo produtor deste 
mineral, representando cerca de 74,7% de todo sal produzido no Brasil e 95,3% somente de 
sal marinho. Durante a última década, marcado também pela intensificação na incorporação 
de enormes inovações tecnológicas na atividade, as duas cidades tem perdido suas feições 
urbanas, montada historicamente com base na atividade salineira. Segundo os dados do 
Censo, durante o mesmo período, Areia Branca obteve um crescimento populacional de 
apenas 4,9%, já Macau apresentou uma taxa negativa -5,7%. Esta pesquisa se dará a partir 
de leituras, discussões, levantamentos de dados estatísticos e levantamento fotográfico das 
áreas em estudo. É importante salientar que este trabalho faz parte de uma pesquisa maior 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia da UFRN.  

Palavras chave: Transformações sócio-espaciais, Economia salineira, Modernização 
tecnológica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Para compreendermos as transformações do espaço urbano é imprescindível a análise da 
produção do produto-habitação, mercadoria de alto valor no mercado capitalista, sendo, 
portanto, responsável pela distribuição espacial da população urbana, e fator revelador da 
segregação sócio-espacial. Esta segregação apresenta-se de forma mais drástica com o 
processo de favelização, que teve início com a adoção do sistema capitalista, pois tendo 
como base um modelo concentrador e excludente, afasta as massas populares do direito à 
moradia, através, principalmente, da precarização dos salários. A difícil solução para este 
problema social se dá, principalmente, pela ineficiência da ação do poder público em áreas 
periféricas da cidade, as quais, na maioria das vezes, são onde se encontram as populações 
de baixa renda, contemplando apenas áreas mais privilegiadas, com melhorias de infra-
estrutura e serviços. Este presente trabalho, ainda em andamento, pretende apresentar 
elementos impulsionadores do processo de favelização, analisando dados de entrevistas 
realizadas em 17 das 70 favelas de Natal, pois, percebemos que, nos últimos anos, o 
número de favelas vem aumentando, associado com o aumento do percentual da população 
residente nesses espaços de interesses social.  

Palavras chave: favelização, segregação, habitação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A delineação concreta do movimento constitucional da União Européia está vinculada a um 
fator que deve integrar a formação de um constitucionalismo consistente:o estabelecimento 
de um demos,ou seja,de uma consciência de povo enquanto pressuposição de 
homogeneidade de princípios centrais,internalizados pelo grupo majoritário de pessoas da 
comunidade. Um povo titular de um poder constituinte que propiciaria a formação da 
cidadania européia, democraticamente legítima. Daí,relevante questionar se o atual modelo 
de identidade nacionalista é suficiente para concretizar uma Constituição num ambiente tão 
multicultural e multi-étnico como a Europa. A metodologia consistiu em pesquisa 
bibliográfica sobre a Teoria Geral do Estado da Constituição, para sistematizar os 
elementos que formam um Poder estatal com legitimidade democrática;doutrina sobre a 
formação do Poder Supranacional Europeu que regula hoje o Direito Institucional da 
EU;análise documental de caráter indutivo nos Tratados de integração da Europa, nas 
Convenções de caráter constitucional e na produção científica oficial das instituições da 
UE.Como resultado, intentamos delimitar os elementos integrantes de uma ordem 
constitucional na UE,especialmente quanto à existência de um demos capaz de concretizar 
o movimento neoconstitucional;estabelecer a relevância que esse demos teria na construção 
da cidadania européia;estabelecer as condições de legitimidade democrática de um texto 
constitucional multi-étnico e multicultural.  

Palavras chave: DEMOS, Cidadania, União Européia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho foi investigar a importância de Meyerhold dentro do teatro da 
primeira metade do século XX, bem como, procuramos relacionar as principais idéias do 
referido teórico teatral sobre encenação. A pesquisa foi desenvolvida a partir do material 
biográfico sobre o encenador, relacionando as fases de sua carreira teatral com suas 
principais idéias em cada período, através de textos escritos por ele e traduzidos para o 
português por Jacó Guinzburg (Stanislavki, Meyerhold e Cia.), Arlete Carvaliere (Inspetor 
Geral de Gogol/Meyerhold), Odete Aslan ( O Ator do Século XX) e Aldomar Conrado (O 
Teatro de Meyerhold). Como primeiras conclusões, verificamos a importância das idéias de 
Meyerhold para o naturalismo da primeira fase de Stanislavski, a pertinência dessas idéias 
para a cena contemporânea e de que maneira as idéias de Meyerhold podem contribuir para 
o ensino da arte teatral.  

 

Palavras chave: encenação, Meyerhold, teatro  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Na década de 80, na gestão participativa de Janduís no período de 1989 a 1992 destacaram-
se as políticas públicas implementadas na área da cultura, cujos projetos e programas 
dirigidos para o desenvolvimento de atividades culturais no município desencadearam um 
intenso movimento cultural na cidade envolvendo a juventude das camadas mais pobres da 
sociedade local. A pesquisa avaliou a efetividade destas políticas a partir do conceito de 
efetivações de Amartya Sen, avaliando as mudanças materiais e simbólicas ocasionadas na 
vida dos participantes do movimento cultural do município e a relação destas mudanças 
com o desenvolvimento local. A metodologia consistiu na revisão bibliográfica dos temas 
Poder Local, Democracia, Participação Cidadã, Políticas Públicas, cultura e 
desenvolvimento para a construção do quadro de referência teórico; pesquisa documental e 
entrevistas com formuladores das políticas públicas para a área da cultura, com agentes 
organizacionais e protagonistas do movimento cultural no período da gestão participativa. 
Os dados apontam que as políticas públicas culturais consolidaram o movimento cultural na 
cidade propiciando mudanças no lugar social, a capacidade de participar da vida 
comunitária e da auto estima dos participantes. As políticas públicas na área da cultura 
foram fundamentais para o desenvolvimento local ao profissionalizar, promover a 
aprendizagem social e a inclusão ativa de parcela expressiva da juventude na vida 
comunitária local.  

Palavras chave: Políticas Públicas, Efetivações, Desenvolvimento  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho é sistematizar e analisar os procedimentos utilizados durante a 
criação do texto cênico na montagem da ópera "Dido e Enéias" (música de Henry Purcell), 
com o grupo de cantores da Camerata Canto Dell'arte da UFRN. Os procedimentos 
analisados foram desenvolvidos durante o planejamento da oficina de montagem, visando a 
participação dos cantores na elaboração das cenas. O trabalho desenvolveu-se em quatro 
fases :1) Revisão bibliográfica centrada nos seguintes temas: a abordagem do jogo teatral 
de Viola Spolin (1999), o princípio das ações físicas de Stanislavski (2000) e os 
procedimentos de retomada de jogo como eixo da encenação defendidos pelo prof. Ms. 
Marcos Bulhões (Martins/2001); 2) Criação de procedimentos visando a desenvolver o 
texto cênico ("escritura cênica", in Pavis, dicionário do teatro, 1999) da ópera. Nos 
inspiramos na metodologia de encenação através do jogo (Martins,op.cit.) como referência 
para uma prática organizadora de um discurso cênico, de forma colaborativa; 3) Oficina de 
montagem: investigação prática dos diferentes procedimentos criados; 4) Análise e registro 
dos jogos utilizados. Como primeiras conclusões, percebemos a eficiência dos 
procedimentos com jogo teatral para a criação do texto cênico e também para o desbloqueio 
da expressão dos cantores sem uma formação teatral. O trabalho demonstrou que a escassez 
dos ensaios (realizados uma vez por semana) dificultou a realização desta abordagem.  

Palavras chave: Teatro, Encenação, Ópera  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho é relatar o processo de construção e desenvolvimento de uma 
prática teatral educativa através do Teatro de Animação, um gênero teatral que utiliza a 
manipulação de objetos para representar ações cênicas. Esta investigação teve como 
primeira fase a elaboração de um projeto de experimento cênico desenvolvido na disciplina 
Encenação II do curso de Licenciatura em Educação Artística – Habilitação Artes Cênicas, 
no semestre 2003.1, com continuidade prevista para o semestre 2003.2 na disciplina 
Encenação III. De início, estudaremos autores que fundamentam historicamente o 
desenvolvimento e aplicação das técnicas do Teatro de Animação (Ana Maria Amaral, 
Margot Berthold, Susanita Freire e Hermilo Borba Filho), além da investigação acerca dos 
trabalhos de Chico Daniel, Heraldo Lins e outros atores-manipuladores do estado do RN. 
Posteriormente, realizaremos uma prática de ensino de Teatro, com base nas técnicas do 
Teatro de Animação. Uma prática educativa transformadora, que permita aos participantes 
a teatralização de objetos, utilizando materiais alternativos, como roupas velhas, garrafas 
pet, embalagens recicláveis, entre outros. Na condição de aluna de graduação, este trabalho 
possibilita vivenciar, tanto a discussão de conceitos teatrais quanto o desenvolvimento da 
linguagem cênica através dos exercícios de representação propiciados pelo Teatro de 
Animação.  

Palavras chave: Teatro de Animação, Ensino de Teatro, Prática Educativa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Examinar um argumento do Wittgenstein tardio sobre a teoria das cores e utilizar fontes 
secundárias referentes ao argumento. Ao pesquisar o tema de cores,há uma introdução de 
imediato em um campo de vastas afirmações científicas sobre pigmentos e outras 
particularidades do assunto, como a distinção entre percepção e experiência. Existem duas 
funções numa proposição para a Filosofia da linguagem: uma empírica e outra não-
empírica.O referido tema será o motivo apresentado em nosso trabalho.  

Palavras chave: Wittgenstein, gramática, teoria das cores  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0844  
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 
CELEBRADOS PELA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  
ALUNO: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
A Emenda Constitucional nº09/95, operou, no sistema jurídico pátrio, a quebra do 
monopólio da União na Indústria do Petróleo, conferindo nova redação ao art.177, §1º, a 
qual faculta ao Poder público celebrar contratos de concessão com empresas privadas ou 
estatais, mediante prévio certame licitatório, observados alguns princípios administrativos. 
Consistindo na outorga do direito de exploração de uma determinada área e, em caso de 
descoberta, no desenvolvimento do campo e da produção de petróleo, cuja propriedade é 
adquirida quando de sua chegada à superfície, na boca do poço, os contratos de concessão 
foram regulados pela Lei nº9.478/97, que disciplina, em seu art.44, “V”, a responsabilidade 
civil advinda desse instrumental jurídico, a qual afigura-se enquanto objeto do presente 
trabalho. Laçando-se mão do método dedutivo, bem como de um levantamento 
bibliográfico e jurisprudencial próprio, o estudo em tela concluiu ser tal responsabilidade 
objetiva, por expressa previsão legal, em que pese abalizadas opiniões em sentido contrário, 
posto que, a partir de uma interpretação teleológica e sistemática, essa é a forma de 
responsabilidade mais consentânea com o ordenamento jurídico vigente. Calcando-se, em 
regra, na teoria do risco criado, essa responsabilidade admite as excludentes do caso 
fortuito, da força maior e da culpa exclusiva da vítima, a menos que se trate de dano 
ambiental, quando então se aplica a teoria do risco integral, nos termos da Lei nº6.938/81, 
art.14, §1º.  

Palavras chave: Petróleo, concessão, responsabilidade civil  
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: HS0846  
TÍTULO: EVOLUÇÃO URBANA DE CURRAIS NOVOS – RN  
ALUNO: ALBERANI DA CONCEIÇÃO (28510944-83)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
 

  
 
Resumo:  
No período de 1980 o município de Currais Novos, localizado na Região do Seridó 
Potiguar, encontrava-se em destaque com a atividade da mineração. Com esta atividade o 
município percebia elevado índice do IUM (Imposto Único sobre Mineral), que discorria 
em investimentos na construção da cidade. A oferta de empregos, os investimentos como 
estímulo para a urbanização fizeram de Currais Novos a terceira melhor cidade do estado. 
No entanto, em 1982 os Estados Unidos e a Europa direcionaram suas demandas por 
scheelita para a China, que naquele momento se abria para o mercado internacional. É com 
tal fato que se deflagrou a crise da atividade na região. Dessa forma, Currais Novos perde o 
impulsionador do seu crescimento encontrando-se na condição de uma cidade pobre e que 
outrora fora construída e estruturada no tripé gado, algodão e mineração, atividades estas 
que atualmente encontram-se todas em crise. A sua decadência evidencia-se, também, 
através dos dados que o IBGE nos apresenta sobre a população que lá se encontra. Em 1991 
eram 40.227 habitantes e no censo 2000 apresentou-se 40.791, essa pequena variação no 
número da população é crítica em relação à décadas anteriores em que a cidade chegava a 
crescer em 9.852 habitantes (década de 1980). Assim, visamos analisar os condicionantes 
desse processo evolutivo da urbanização, as influências pelas quais passou e as 
conseqüências que foram delineadas por tal atividade neste município.  

Palavras chave: Seridó, evolução urbana, Currais Novos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ALUNO: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
Alçado enquanto imposto da competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos da 
Carta Magna, o ICMS, revelando-se enquanto fonte de receita bastante expressiva para 
estes entes federativos, incide quando o legislador refere-se às operações envolvendo a 
circulação de mercadorias ou serviços, revelando como fato gerador do tributo, em regra, a 
mudança da titularidade de coisa móvel destinada ao comércio. Não apenas as regras 
impositivas, mas também as exonerativas, promanam do legislador, englobando estas 
últimas as isenções e imunidades tributárias que, aplicadas à Indústria do Petróleo, 
apresentam-se como objeto do presente trabalho. Laçando-se mão do método dedutivo, 
bem como de um levantamento bibliográfico e jurisprudencial próprio, o estudo em tela 
concluiu que as imunidades constitucionais presentes na Constituição Federal, arts.150, X, 
b, e 155, §3º, são específicas, tencionando diminuir os custos do petróleo e seus derivados, 
posto que essenciais à vida da nação, bem como evitar prejuízos aos Estados que não sejam 
sede das atividades de exploração e produção desse hidrocarboneto. Tais imunidades se 
dirigem ao legislador, limitando-lhe a competência, de forma que os comandos nela 
descritos ficam fora do alcance da regra jurídica de tributação, seja ela de cunho ordinário 
ou complementar; de tal sorte que, caso essas espécies normativas intentem reduzir o 
alcance da previsão constitucional em comento, mesmo com o fito de integrá-la, serão 
inconstitucionais.  

Palavras chave: Petróleo, concessão, responsabilidade civil  
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
O conceito de capital social tem sido bastante estudado para explicar o êxito ou fracasso de 
implementação de políticas públicas, sendo visto por uns autores como algo inerente a 
determinadas comunidades e por outros como um exercício, algo possível a qualquer 
sociedade. . Este trabalho tem como objetivo ressaltar o processo de institucionalização dos 
conselhos gestores de políticas públicas, como exemplo da mobilização de capital social, 
ressaltando seus desafios e avanços para o processo de descentralização de políticas 
públicas e para a criação de uma nova cultura política. Metodologicamente foram 
realizadas leituras sobre a temática e estudo de caso (conselho municipal de saúde de São 
Gonçalo do Amarante e estadual de saúde / RN) através da participação em reuniões do 
conselho e realização de entrevistas com seus membros. Enquanto conclusões podem 
constatar nesse estudo, que mesmo diante de inúmeras dificuldades geradas por uma cultura 
política autoritária e centralizadora, os conselhos têm se configurado como um importante 
espaço para o exercício da participação e como exemplo de mobilização de capital social. 

Palavras chave: Capital social; participação; Conselhos; Descentralização 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA FREIRE DA COSTA BEZERRA (01003783406)  
 

  
 
Resumo:  
Os preceitos expressos nos artigos 1º ao 4º da Lei Maior fazem referência aos princípios 
fundamentais que informam a nossa ordem constitucional. Caracterizam o Brasil como uma 
República Federativa e um Estado Democrático de Direito, fundado na soberania; 
cidadania; dignidade da pessoa humana; nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 
e no pluralismo político. Outrossim, estabelecem a forma de organização do Estado 
brasileiro, os seus objetivos e os princípios que regem o Brasil nas suas relações 
internacionais. O artigo 5º traz os direitos e deveres individuais e coletivos. O método 
científico utilizado foi o comparativo, mediante o qual foram analisados os artigos 
supramencionados, tomando a Carta de 88 como ponto de partida para a análise das cartas 
brasileiras já superadas. O presente estudo visa construir um quadro comparativo referente 
aos artigos 1º ao 5º da Carta Magna, buscando os seus correspondentes nas outras Cartas 
Políticas, com o fito de expor a evolução dos preceitos, as mudanças na organização 
política, a conquista e conseqüente ampliação dos direitos e garantias individuais e 
coletivos, enfim, tem como alvo evidenciar o nosso progresso constitucional, demonstrar os 
passos que foram calcados até se chegar a um Estado Democrático de Direito. Tal 
desiderato é uma parcial do objetivo maior da pesquisa, qual seja, demonstrar o avanço dos 
preceitos constitucionais em todos os âmbitos.  

Palavras chave: Evolução constitucional, Brasil, Carta magna  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0873  
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ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
 

  
 
Resumo:  
Objetiva analisar as questões referentes à moradia no sue âmbito social, de que maneira 
essa interfere e influencia na vida de cada indivíduo. É importante, em primeiro lugar, 
considerar a moradia como uma necessidade básica dos indivíduos. Sendo fundamental 
para as nossas vidas, é indispensável à reprodução social dos indivíduos (pobres e ricos); 
constitui-se também no espaço do cotidiano e da intimidade, no lugar onde grande parte do 
consumo acontece. Apesar da moradia ser uma necessidade básica, essa não é acessível a 
todos. Isso ocorre devido à complexidade que envolve a produção e o consumo da moradia, 
tornando-a um bem caro. A não compatibilidade dos salários com a mercadoria moradia, 
torna a casa própria privilégio de poucos. O status institucional (própria, alugada, cedida 
entre outros) tem fundamental importância no comportamento de cada indivíduo na sua 
moradia. Morar é abrigar-se, criar vínculos e status, estar seguro quanto às adversidades 
sociais e econômicas ocorridas na sociedade. É ter um espaço, uma identidade e uma 
condição.  

Palavras chave: Moradia, Identidade, Status  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho objetiva o esclarecimento de controvérsias jurídicas quanto à competência do 
Município para editar normas de proteção ambiental e, particularmente, de proteção do 
meio ambiente cultural, bem como uma análise dos mecanismos de proteção adotados pelo 
órgão competente no Município de Natal, a Secretaria Especial de Meio Ambiente e 
Urbanismo - SEMURB. Tal competência deve ser entendida dentro dos limites do interesse 
local, devendo o município editar normas para a proteção do meio ambiente como disposto 
no art. 30, I, da Constituição Federal, atendo-se aos interesses predominantemente locais, e 
não privativos. As conclusões originaram-se a partir de pesquisa bibliográfica e entrevistas 
com funcionários dos órgãos públicos aqui referidos. Verifica-se que a SEMURB não 
possui estrutura funcional para fiscalizar as ações contra o patrimônio cultural de Natal, 
pois, a exemplo da Lei 4.932/97, que criou a Operação Urbana Ribeira, na prática, quase 
nada tem sido feito para revitalizar os sítios e monumentos históricos de Natal, apesar da 
edição de leis. Por outro lado, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 
- IDEMA/RN e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, são 
órgãos com técnicos à disposição para que o mapeamento e a preservação do patrimônio 
cultural sejam efetivados. Sugere-se a criação de uma política de preservação do patrimônio 
cultural pelo Município de Natal, com rubrica específica.  

Palavras chave: meio ambiente, patrimônio cultural, competência municipal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
As versões que se constroem sobre determinadas estórias contadas popularmente servem 
para compreendermos o grau de intimidade que as pessoas mantêm com o constructo 
imaginário. É o deixar-se levar pela imaginação que flui e coloca-se a disposição, tanto para 
quem ouve como para quem conta as estórias e lendas. Assim o presente trabalho buscou 
através da tradição oral enveredar pelos caminhos do imaginário popular floraniense, com o 
intuito de compreender como a epifanização de figuras mitológicas se apresentam como 
elementos para analisar a construção do lugar. Encravada no sertão potiguar, o município 
de Florânia resguarda em seu mundo cosmicizado a estória de uma “santa menina” e um 
mártir local mais popularmente conhecido como “Zé Leão”. Ambos são produtos de uma 
construção de divindade realizada pelo imaginário coletivo que foi lapidada pela tradição 
oral local. As divindades são construídas a partir das revelações das qualidades que lhe são 
inerentes, quer seja de um jovem virtuoso que foi com truculência assassinado, e depois 
começou a operar milagres, quer de uma indefesa menina que se perdera e seu corpo foi 
exumado como por um milagre, sendo depois canonizado pela população solícita de um 
amparo divino.Assim, as divindades humanas acima relatadas em descrições orais 
mitificam-se a partir do momento em que indivíduos da comunidade começam a epifanizar 
estas imagens sem se preocupar em questionar sua origem pessoal ou histórica  

Palavras chave: imaginário, lendas, lugar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A sociedade tem se destacado pelo crescente aumento do interesse sobre o desempenho das 
atividades econômicas, a idéia de racionalização de recursos, que como enfatiza os 
economistas são escassos, tem se tornado uma das principais preocupações dos 
responsáveis pela administração das entidades. Entre tais entidades, encontram-se as 
universidades, as quais enfrentam um grave problema de limitação nas atividades 
gerenciais, onde as dificuldades surgem tanto da rigidez da estrutura da administração 
pública, assim como da própria carência de sistemas que possam auxiliá-las na gestão. A 
ênfase na qualidade e no gerenciamento de custos tem se tornado uma das principais armas 
de resolução ao problema exposto, sendo enfatizada a criação de eficientes sistemas de 
custos. Diante das dificuldades de gestão, os dirigentes da UFRN vêm demonstrando 
interesse em desenvolver sistemas de custos que permitam um amplo conhecimento e 
controle dos custos das atividades desenvolvidas sob sua gestão, assim permitindo um 
melhor planejamento de suas atividades. Atividades universitárias, como é o caso dos 
hospitais universitários, são destaque na carência de gestão. Diante disso temos então, o 
intuito de desenvolver um projeto piloto no complexo Hospitalar da UFRN que permita 
identificar e controlar os custos das suas atividades e unidades, estudando a aplicação de 
modelos que venham a atender as necessidades de gestão, conforme os dados a serem 
coletados.  

Palavras chave: Custos, gestão hospitalar, hospitais universitários  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O trabalho busca investigar se os saberes construídos na experiência de vida enquanto 
aluno-alfabetizando e na docência inicial se constituem em subsídio para a prática 
alfabetizadora. Esta pesquisa assume princípios qualitativos segundo definições de 
BOGDAN E BIKLEN (1994) envolvendo tanto a coleta de dados empíricos, como a 
análise documental, conforme proposições de LAVILLE e DIONE (2000). Elaborou-se 
como instrumento metodológico um questionário de caracterização dos professores 
investigados e uma entrevista semi-estruturada. Foram propostas algumas questões 
referentes ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita pelo professor, em sua 
própria vivência de alfabetização envolvendo ainda a concepção que eles têm de como os 
seus alunos aprendem, pois, parte-se do princípio de que é a partir da concepção que eles 
têm sobre o processo de aprendizagem dos seus alunos, que organizam e desenvolvem suas 
práticas pedagógicas. Para testar os instrumentos de coletas de dados, foram selecionados 
três professores que se denominam de A, B e C. A análise destes dados iniciais evidenciam 
que apesar dos avanços do conhecimento sobre a alfabetização nos múltiplos estudos 
desenvolvidos na área, nas últimas décadas constatou-se que muitas das práticas 
alfabetizadoras não sofreram transformações ao longo dos tempos, evidenciado que os 
“saberes experienciais”, notadamente da experiência de alfabetizando dos professores, são 
pilares ainda marcantes no processo de construção da prática.  

Palavras chave: Alfabetização, Prática Pedagógica, Saberes Experenciais  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
A discussão sobre o acesso a águavem se firmando enquanto tema fundamental no debate 
das pólíticas públicas. A ECO 92, a Constituição de 1988 e a lei que cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no país, se constituem em instrumentos 
concretos para a implementação de um novo modelo de gestão dos recursos hídricos. Este 
trabalho tem como objetivo analaisar como tem sido a experiência governamental do Rio 
Grande do Norte no enfrentamento da questão do acesso a água, e principalmente como 
tem se dado o rompimento com os históricos instrumentos de tratamento da questão. O 
estudo em questão supõe a análise de documentos oficiais e a recuperação dos processos de 
elaboração dos mesmos, levando em conta os interesses dos atores envolvidos e as 
concepções dominantes relativo à questão das águas no RN. Tendo ainda como resultados 
preliminares, as dificuldades de implementação de um novo modelo de gestão de Recursos 
Hídricos.  

Palavras chave: novo modelo de gestão, água, recursos hídricos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A pesquisa consistiu em identificar o perfil das informações no suporte pré-venda das 
locadoras de automóveis que praticam o comércio eletrônico (CE) pela Internet. A 
metodologia focalizou-se num estudo exploratório. A amostra consistiu de duas locadoras 
uma nacional, e outra multinacional. A coleta de dados foi obtida com aplicação de um 
protocolo de análise adaptado de LIGHTFOOT e SOUDER (2002) que procurou conhecer 
os aspectos de segurança e usabilidade, valor agregado e alguns outros atributos 
relacionados. Os resultados obtidos com a análise qualitativa dos websites demonstram que 
as locadoras de automóveis ainda não utilizam de forma efetiva o potencial que o marketing 
digital pode oferecer no tocante ao suporte de informações na pré-venda. O website das 
locadoras é mais utilizado como canal informativo na locadora de pequeno porte, enquanto 
na de maior porte configura-se como de transações de serviços de compras virtuais. Por 
fim, são colocadas as conclusões da pesquisa e recomendações para a melhoria das 
informações no suporte pré-venda contidas no website.  

Palavras chave: Comércio eletrônico, marketing digital, locadoras de automóveis  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Analisa a relação da atividade turística – empreendida na cidade do Natal a partir da 
construção da Via Costeira – com a geração de renda e os impactos causados ao meio 
ambiente. Com a viabilização do projeto Parque das Dunas/Via Costeira nota-se a eclosão 
do turismo, em si, em Natal, tendo em vista, que esta ainda não apresentava de forma 
sistemática uma infra-estrutura que beneficiasse a atividade turística, sendo esse projeto o 
marco do turismo em Natal. Para tanto será realizado um aprofundamento teórico com o 
intuito de trabalhar os conceitos de turismo, sustentabilidade, geração de renda entre outros 
agregados à temática. No intuito de perceber até que ponto a atividade turística vêm 
prejudicando o ambiente no qual ele se insere. Indagando, ainda, as propostas de geração de 
renda e emprego através do turismo. Busca com esta reflexão contribuir com o grande 
desafio de desvendar “o caminho do turismo” sustentável.  

Palavras chave: Turismo, Sustentabilidade, Geração de renda  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0889  
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA NÃO-CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO NA 
HISTÓRIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA  
ALUNO: RAFAEL CÉSASR COELHO DOS SANTOS (04628724407)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: IVANA SOUTO DE MEDEIROS (04520110432)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho aborda o princípio da não-confiscatoriedade do tributo na História 
Constitucional brasileira. Apresenta a gênese e a evolução desse princípio no pensamento 
constitucional pátrio, realçando a sua relação com os princípios da propriedade privada e da 
livre iniciativa. A metodologia empregada consistiu na comparação entre os dispositivos 
das diversas Constituições brasileiras pertinentes ao princípio da não-confiscatoriedade do 
tributo e àqueles com quem este princípio mantém ligação, a saber, o da propriedade 
privada e o da livre iniciativa. Investigou-se, ainda, a doutrina e a jurisprudência afeitas a 
esse tema a fim de embasar tal análise comparativa. Observou-se, como resultado, que o 
princípio da não-confiscatoriedade do tributo, embora explicitado apenas na Constituição 
de 1988, pode ser considerado uma constante nas demais Constituições do país, porquanto 
decorre dos princípios da propriedade privada e da livre iniciativa.  

Palavras chave: confisco, propriedade privada, livre iniciativa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O espaço norte-rio-grandense, nas últimas décadas, vem passando por mudanças intensas 
no que concerne à organização produtiva de seu território. Os processos que regem estas 
mudanças são ligados diretamente a dois elementos: terra e capital, historicamente 
determinantes na formação da sociedade contemporânea. O estudo proposto pretende 
investigar o processo de produção do espaço agrário sendo o município de São José de 
Mipibu a referência da discussão, por esse continuar mantendo o predomínio das atividades 
agrícolas. Considerando a emergência da produção familiar rural no município, bem como 
as relações de trabalho existentes, derivadas da crescente industrialização da agricultura, 
nota-se que o município tem se tornado adequado para a instalação da agroindústria que, a 
partir da década de 80, vem se expandido e gerando conflitos entre os agricultores 
familiares, que diante de tal força, se reestruturam e montam estratégias para sua 
manutenção, contando para isso, com incentivos derivados de políticas públicas como o 
PRONAF. Destaca-se ainda a concentração fundiária e o desenvolvimento da fruticultura 
irrigada com objetivos da comercialização não apenas no próprio estado como em outros 
espaços do Brasil e do exterior. Diante desse quadro fica claro que novos elementos se 
inserem no processo de produção do espaço agrário em questão, expressando um novo 
processo de (re)territorialização da agricultura familiar.  

Palavras chave: Agricultura Familiar, Produção do espaço, Políticas Públicas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O objetivo dessa investigação foi planejar, realizar e analisar um experimento teatral com 
um grupo de atores, alunos de graduação da UFRN, partindo do aforismo 125 da Gaia 
Ciência, que aborda a morte de um Deus cristão,escrito pelo filósofo Friedrich Nietzsche. O 
trabalho resultará também, na montagem de um espetáculo a ser apresentado 
principalmente para alunos do ensino médio. O maior obstáculo foi a adaptação do texto 
literário para um espetáculo teatral, dinâmico e acessível ao público alvo. O experimento 
foi desenvolvido em três fases: estudo dos textos filosóficos, processo de apropriação e 
entendimento dos conceitos do texto; criação das cenas,improvisações através de jogos 
teatrais, a partir de situações cotidianas, auxiliadas por uma pesquisa de campo; criação do 
texto dramatúrgico, processo de construção do texto e montagem do espetáculo teatral. As 
referências prático-teóricas deste processo estão fundamentadas em Viola Spolin, Maria 
Lucia Pupo, nos princípios das ações físicas de Stanislavski e no trabalho da pré-
expressividade do ator. Ainda em fase de primeiras conclusões, vimos observando como os 
procedimentos com jogos teatrais (situações propostas e fragmentos de texto literário) 
produzem uma maior apropriação do sentido e significado do material cênico por parte dos 
atores. Este processo nos tem possibilitado uma maior reflexão-ação-reflexão acerca de 
uma prática teatral construída coletivamente.  

Palavras chave: Filosofia, Teatro,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
É indiscutível o poder ideológico exercido pela mídia nas sociedades contemporâneas. 
Nesse sentido, a imagem da mulher na mídia reforça e reflete as múltiplas facetas da 
violência contra a mulher. Com base em pesquisa bibliográfica pertinente a temática e 
levantamento de informações junto aos principais veículos de comunicação no cenário 
nacional, o presente estudo pretende discutir a exploração da imagem da mulher junto à 
mídia, observando a postura que as mulheres vêm assumindo diante deste contexto. Os 
resultados preliminares demonstram o enfoque atribuído a sexualidade da mulher quando a 
figura feminina é veiculada junto a mídia. O que pode ser atribuído ao machismo, ainda 
predominante. Isto tem influenciado negativamente na concepção criada com relação à 
mulher, quase sempre vista como objeto sexual. Apesar da existência de posturas contrárias 
a esse tipo de preconceito, faz-se necessário uma maior discussão dessa problemática, no 
visível intuito de reduzir os alarmantes índices de violência contra a mulher.  

Palavras chave: mídia, violência, mulher  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
No Brasil os estudos que tratam do tema da participação política da juventude em sua 
grande maioria deixam de fora parte significativa de jovens da sociedade brasileira. É o 
caso de jovens indígenas. A pesquisa analisou o papel social e a participação política da 
juventude Xukuru do Ororubá, diante do movimento vivenciado pela comunidade, de 
reinvenção de tradições e reelaboração da identidade. Elegeu-se como universo de análise 
da Comunidade Xukuru do ororubá, situada no agreste pernambucano, a aldeia São José. 
Realizamos uma revisão bibliográfica da literatura sobre: comunidades étnicas, juventude e 
participação. Utilizamos procedimentos quantitativos e qualitativos, tais como: o recurso da 
pesquisa documental, entrevistas semi-estruturadas e técnicas de observação direta. O 
material coletado sinaliza à relevante participação da juventude no processo sócio político 
desencadeado nas aldeias xukuru, um expressivo aumento no grau de escolaridade formal 
entre os jovens da comunidade e a redefinição da cultura política entre a juventude. A 
participação da juventude no processo de reinvenção de tradições e reelaboração da 
identidade tem redefinido o lugar social ocupado pelos jovens em relação as gerações 
anteriores. A juventude passou a ser percebida como ator fundamental na reprodução e 
manutenção das formas tradicionais de organização social e práticas de sociabilidade na 
comunidade Xukuru do Ororubá. 

 

Palavras chave: juventude, indígena,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) juntamente com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8078/90) formam o microssistema processual coletivo, possibilitando as 
associações civis (ONG’s) a legitimidade para defesa de todos os interesses ou direitos 
coletivos “lato sensu”. Ocorre que, as ONG’s possuem um baixo nível de utilização deste 
instrumento processual. O presente trabalho procurou verificar quais são os óbices que 
impedem a utilização pelas ONG’s destas ações . O estudo desenvolveu-se em momentos 
distintos, a saber : a) revisão bibliográfica; b) coleta de dados realizada através de 
entrevistas direcionadas a segmentos de nossa sociedade que trabalham com a defesa dos 
interesses difusos. Verificou-se que os principais óbices são : a) Falta de conhecimento por 
parte das ONG’s dos instrumentos jurídicos de proteção e de sua legitimidade ativa; b) 
Falta de advogados capazes de orientar e subsidiar às ONG’s a proporem tais ações; c) 
Dificuldades na obtenção das provas necessárias para instruir a petição inicial; d) 
Possibilidade das ONG’s serem condenada a pagar os honorários advocatícios, quando for 
reconhecido que a pretensão é manifestamente infundada. E, em caso de litigância de má-
fé, a ONG autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente 
condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.  
 

Palavras chave: Direito processual coletivo, Acesso à justiça, Associações civis  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Ancorada na História Social da Cultura e inserida na linha de pesquisa Imaginário, 
Ideologia e Poder do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, a pesquisa tem como tema o estudo das sociabilidades de 
famílias italianas no Príncipe junto aos demais grupos sociais locais no decurso do século 
XIX. A idéia de construção da pesquisa que contemplasse o tema que propomos surgiu a 
partir do trabalho final exigido para conclusão do Bacharelado em História, no Centro de 
Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 
1988, quando empreendemos a catalogação dos processos criminais da Comarca de Caicó 
relativos ao século XIX, documentação judicial que encontra-se sob a custódia arquivística 
do Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) (CERES). Durante o processo 
de pesquisa e catalogação, especialmente no preenchimento das fichas de coleta de dados 
não puderam passar desapercebidos alguns crimes em que emergiam atores sociais 
comumente esquecidos pelos relatos da historiografia regional.  

Palavras chave: SOCIABILIDADES, VILA DO PRINCIPE, SECULO XIX  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0917  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO MARKETING NA ESCOLHA DE DESTINO PELOS 
TURISTAS: UM ESTUDO DE CASO EM NATAL-RN  
ALUNO: ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA (05532437483)  
ORIENTADOR: MAURO LEMUEL DE OLIVEIRA ALEXANDRE (15590534453)  
CO-AUTOR: ANDRÉA LOPES CAJÉ (30275444899)  
CO-AUTOR: CLAÚDIA SAMPAIO LINS (05190773426)  
CO-AUTOR: SAMYLLE FREITAS E PAIVA (05229445408)  
 

 
 
Resumo:  
Entende-se que, para uma localidade conseguir se manter no mercado com poder 
competitivo, se faz necessário uma atenção especial para as atividades de promoção e 
divulgação desta. No referido estudo buscou-se avaliar de que maneira essa atividade de 
marketing está sendo desenvolvida em Natal, avaliando também, a utilização dos 
mecanismos de comunicação, em busca de atingir amplamente o público alvo. Como forma 
de alcançar os dados contidos no trabalho, utilizou-se de questionários respondidos por 
turistas, tanto do Brasil como do exterior em visita à cidade, e também por agentes e 
operadores de viagens da cidade. Além disso, foi realizada entrevista com os responsáveis 
pelo marketing de Natal, da Secretaria de Turismo, objetivando analisar de que maneira 
essa ação publicitária está sendo feito pelo órgão competente. O trabalho conclui que a 
divulgação não tem influenciado o suficiente no processo de escolha e decisão dos turistas 
quanto ao destino Natal, uma vez que, dentre vários fatores motivacionais da viagem, o 
marketing encontrou-se como último colocado. Os próprios turistas reconhecem a 
importância do marketing como fator estratégico no desenvolvimento da atividade turística, 
e esperam por uma divulgação mais severa, por parte dos órgãos públicos, em relação à 
cidade.  

Palavras chave: marketing, influência, destino  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este trabalho visa compreender o desenvolvimento e a socialização das 
crianças/adolescentes da CCAD. Além disso, objetivamos compreender a peculiaridade 
dessa instituição no modo como interfere, condiciona e determina a constituição psíquica 
dessas crianças; vendo como a interação com as crianças modula o psiquismo dos 
profissionais da CCAD. Para tanto foram realizadas 13 visitas, durante 5 semanas de 
observação, e entrevistas com 18 profissionais da CCAD. Verificamos que o problema da 
institucionalização é macrosocial, já que começa quando essas crianças nascem, sendo 
abandonadas porque seus pais não estão preparados para recebê-las. Esse preconceito é 
coberto por eufemismos – a criança com deficiência precisa da proteção da instituição para 
sobreviver – servindo para manter a ideologia dominante: “não se sobrecarrega o governo e 
a família com a incômoda presença da pessoa com deficiência”. O que parece estar no 
cerne deste problema é a concepção errônea do que seja a criança com deficiência: pensa-se 
nela como alguém incompetente, incapaz, cujo destino depende somente da caridade dos 
outros. Esse pensamento serve para justificar a expropriação de suas capacidades e 
regulação alheia de suas vontades, como se as crianças não fossem cidadãs, podendo ser 
excluídas do convívio social. Portanto, esse problema envolve toda a sociedade, que deve 
criar condições para sua inclusão social e ratificação de sua cidadania, revendo sua prática 
de “cuidado” e o seu modo de encará-las.  

Palavras chave: Ideologia, Socialização e desenvolvimento, Pessoas com deficiência  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Os assentos paroquiais de batismo, casamento e óbitos são base fundamental ao 
desenvolvimento de pesquisas no campo da Demografia Histórica. Com base na técnica da 
reconstituição de família, procedimento metodológico aplicado por Michel Fleury e Louis 
Henry, pudemos organizar um trabalho mais elaborado com tais fontes. Elas, porém, nos 
revelam aspectos importantes no que tange à organização civil e religiosa, bem como nos 
permitem penetrar elementos desconhecidos da história social, econômica e administrativa 
da região do Seridó, demarcando espaços e remontando hábitos, costumes e formas de 
vivência das populações de outrora. O trato com as fontes se deu mediante fichas 
catalográficas, seguido de processamento pelo Microsoft Access. As informações contidas 
nesses documentos ainda ganham relevância por contemplarem toda a população da 
Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Anna do Seridó, nos apresentando, com riqueza de 
detalhes, as principais características dessa população.  

Palavras chave: Freguesia, Assentos, Documentos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Em meio às transformações do Estado, o terceiro setor vem assumindo, na sociedade 
contemporânea espaços de atuação visando o atendimento de uma série de demandas 
públicas nos mais diversos campos, tais como saúde, educação e habitação. Sob esta 
perspectiva este estudo identifica os desafios das relações sociais construídas pela 
Associação de Orientação aos Deficientes–ADOTE/RN, explorando os valores inerentes ao 
trabalho solidário, mediante uma intervenção empírica, realizada com o corpo funcional, 
sendo de caráter qualitativo com o emprego da entrevista como instrumento de coleta de 
dados. Na análise dos resultados foram utilizadas as duas categorias weberianas de 
racionalidade discutidas por Guerreiro Ramos no intuito de caracterizar a forma como os 
informantes valorizam o trabalho desenvolvido. Os resultados mostram que apesar da 
ADOTE/RN ser uma entidade filantrópica de caráter social direto, não apresenta valores 
substantivos expressivos, uma vez que está intimamente relacionada com órgãos 
governamentais; o seu quadro funcional é constituído em maioria por funcionários 
públicos; recebe recursos governamentais provenientes de leis de amparo aos portadores de 
deficiências; além do setor de telemarkting com elevado grau de instrumentalidade. Em 
contrapartida, o setor de Serviço Social está em profundo envolvimento com o sentido do 
trabalho, sendo motivado pela racionalidade substantiva. Por fim, é importante registrar a 
relevância dos serviços prestados pela ADOTE/RN.  

Palavras chave: Terceiro setor, Governo, Racionalidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
OBJETIVOS: O presente trabalho aborda como o Poder Judiciário brasileiro passou de 
subserviente colaborador dos poderes Executivo e Legislativo a “terceiro gigante”, na 
expressão de Cappelletti. Almeja-se com essa pesquisa comprovar que a história do 
crescimento do Poder Judiciário corre paralela à evolução dos direitos e garantias sociais. 
Busca-se ainda construir um quadro comparativo das Constituições brasileiras em seus 
artigos referentes a este ramo do poder, para que dessa forma seja possível observar 
detalhadamente, cada passo de sua formação. METODOLOGIA.O principal método 
utilizado na construção desse trabalho é a análise comparativa das Constituições brasileiras 
(Constituição Política do Império do Brasil e as Constituições Republicanas de 1891, 1934, 
1937, 1946 e 88) em busca de dispositivos que demonstrem a evolução (ou em certos 
momentos o retrocesso) do Poder Judiciário brasileiro. O processo comparativo tem sempre 
como referencial a Constituição de 1988. RESULTADOS. A pesquisa em questão 
comprova que ao menos no âmbito legislativo (plano em que se deu a maior parte da 
pesquisa) o Poder Judiciário ergue-se ao nível dos outros dois ramos e, em certos casos, os 
ultrapassa.A conclusão dessa pesquisa aponta para a necessidade de se realizar a Reforma 
do Judiciário, de forma a equilibrar efetivamente os ramos do poder Estatal para que enfim 
harmônicos possam ensejar a concretização de uma sociedade igualitária.  

Palavras chave: Poder Judiciário, Constituições Brasileiras, análise comparativa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0937  
TÍTULO: LÓGICA PROPOSICIONAL PARACONSISTENTE  
ALUNO: DANIEL LIBERALINO MONTE (04643552492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
 

  
 
Resumo:  
O trabalho trata de tópicos relacionados à lógica paraconsistente, como sua relevância 
filosófica e científica, seu contexto histórico, compreensão e demonstração de propriedades 
e metapropriedades do cálculo proposicional paraconsistente. Além disso, alguns temas 
concernentes à lógica modal são examinados, à guisa de um direcionamento dos estudos 
para as lógicas modais paraconsistentes. Por exemplo, a discussão das críticas de Quine, 
designadores rígidos, a noção de necessidade e uma exposição formal de cálculos modais 
proposicionais, como o alético e o deôntico. Para isto, foi realizada a leitura da bibliografia 
constante no plano, acrescida de textos e autores importantes indicados no decorrer da 
pesquisa pelos pesquisadores da base. Além de exercícios de demonstração das 
propriedades da lógica acima referida, os textos foram discutidos em apresentação de 
seminários internos da base e na XI Semana de Humanidades. Os resultados obtidos são 
assim resumidos: as lógicas paraconsistentes são aquelas que podem ser empregadas como 
lógicas subjacentes a teorias inconsistentes e não triviais. Para tanto, a lei da contradição é 
derrogada, o que resulta numa sintaxe e numa semântica não-clássicas. A lógica modal, 
apesar de filosoficamente controversa, possui um aparato lógico já bem estabelecido (desde 
a semântica dos mundos possíveis), que, conjugado à lógica paraconsistente, proporciona 
meios de resolver alguns problemas dos discursos normativos, como o dilema deôntico.  

Palavras chave: Lógica paraconsistente, contexto histórico, discursos normativos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0951  
TÍTULO: OS PACIENTES DA COLÔNIA JOÃO MACHADO E A TV: UM OLHAR 
ENTRE AS GRADES DA LOUCURA  
ALUNO: MICHELLE FERRET BADIALI (03396884400)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 

  
 
Resumo:  
O projeto se propõe analisar a relação dos pacientes com a TV,enquanto homem na busca 
de si mesmo em paralelo à sociedade de consumo.A pesquisa é um estudo de caso realizado 
durante uma semana no Hospital Colônia Doutor João Machado no período da manhã. O 
pesquisador foi o observador participante, ou seja, a pesquisa foi feita através do contato 
direto do pesquisador com o fenômeno observado, analisando o cotidiano,o contexto,as 
relações de uma paciente “Maria”* com o universo midiático e sua condição de interna. A 
observação ocorreu na sala de televisão da terapia do hospital, lugar visitado diariamente 
por Maria, motivo da escolha do sujeito.A pesquisa caminha com Maria pelos capítulos 
divididos em: A loucura instalada no coração da razão:o questionamento sobre o estigma da 
loucura e o olhar de Maria sobre seu mundo interior em paralelo com a história da loucura 
baseado no pensamento de Michel Foucault; A Passagem no Hospital: As Grades, as celas, 
tudo reside e insiste,se assiste:Maria descrevendo o hospital e seus dias e a análise da 
observação da Tv como fuga e prisão inserida num espaço isolante (sociedade de consumo, 
mundo das imagens, a mídia como território invisível de fuga ou aprisionamento); Os 
Olhos de Maria: A análise. O vazio dos dias preenchidos pelo poder da televisão. A relação 
com os pacientes e o cotidiano. Este último capítulo é a descrição dos dias vividos pelo 
pesquisador.  
*nome fictício  

Palavras chave: TV, pacientes, Colônia João Machado  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ORIENTADOR: KATIA BRANDAO CAVALCANTI (36357065749)  
CO-AUTOR: BETY JAKELINY MENDES ÁLVARES (87686104400)  
 

  
 
Resumo:  
A parcela de contribuição do lazer e do turismo em vivências gratificantes para o homem é 
bastante ampla, especialmente quando, através das teorias, sabe-se que boa parte dessas 
experiências ocorrem em momentos de lazer ativo. A teoria do fluxo de Csikszentmihalyi 
expõe que através da harmonização no estado mental da consciência é possível se chegar a 
momentos de satisfação intensa, estado conhecido como experiência autotélica ou de fluir, 
que se caracteriza não pela busca de um benefício específico, mas pelo desejo de vivenciar 
a experiência em si. Assim, este estudo objetiva investigar as experiências autotélicas em 
viagens turísticas, utilizando as vivências de alunos do curso de Turismo da UFRN e 
integrantes da Base de Pesquisa Corporeidade e Educação, baseada na teoria e nos relatos 
dos sujeitos. A teoria de base para o desenvolvimento desta pesquisa priorizará a Teoria do 
Fluxo e os estudos sobre Lazer e Turismo. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, por 
acreditar-se na subjetividade do indivíduo, dotado de uma complexa relação com o mundo 
à sua volta. Utilizar-se-á o estudo de caso, que busca estudar situações do vivido humano, 
definidas pelas experiências autotélicas e o significado atribuído às mesmas. A entrevista 
semi-estruturada será o principal instrumento para coleta dos dados, sendo que fotografias e 
cartões postais serão usados como material complementar para as análises.  

Palavras chave: Turismo, Experiência autotélica, Lazer  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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TÍTULO: ROTEIROS DE TURISMO DE AVENTURA: UMA ANÁLISE DA 
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E IMPACTOS NO RN.  
ALUNO: BETY JAKELINY MENDES ÁLVARES (87686104400)  
ORIENTADOR: KATIA BRANDAO CAVALCANTI (36357065749)  
CO-AUTOR: ILUSKA LARISSA LEITE LINHARES (01209011450)  
 

  
 
Resumo:  
O Turismo de aventura é uma modalidade que se caracteriza pela prática de atividades 
esportivas, principalmente, junto à natureza. No Brasil, país mundialmente conhecido por 
suas belezas naturais e características exóticas a prática dessa modalidade turística ganhou 
expressão na década de 80, na região Nordeste, a prática do Turismo de aventura encontrou 
um campo extremamente fértil, tendo em vista a grande variedade de áreas naturais 
detentoras das características consideradas ideais para essas práticas. Nesse sentido, o Rio 
Grande do Norte também está entre os destinos do Turismo de Aventura do país, possuindo 
alguns municípios com potencial para essa prática com modalidades dentro das três 
categorias (água, terra e ar). Esse projeto de pesquisa tem como objetivo realizar de forma 
critica um estudo sobre os Roteiros de Turismo de Aventura explorados no RN pelas 
empresas da área, a fim de responder aos seguintes questionamentos: quais os roteiros que 
estão sendo explorados, como ocorre a sua montagem, quais os critérios adotados para a 
realização desses roteiros e, o que as empresas do RN estão fazendo para minimizar os 
impactos ambientais causados pela atividade? Este estudo descritivo-qualitativo pretende 
obter respostas aos questionamentos através de entrevista semi-estruturada, realizada com 
dirigentes das empresas existente, sendo as análises realizadas mediante a análise de 
narrativa em conformidade com o referencial teórico utilizado.  

Palavras chave: Turismo de Aventura, Lazer, Ludicidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0960  
TÍTULO: CORPOREIDADE E LUDICIDADE NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO SOBRE QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO COM 
PESQUISADORES NA ÁREA DE SAÚDE  
ALUNO: CYBELE CÂMARA DA SILVA (03443250408)  
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  
CO-AUTOR: ILUSKA LARISSA LEITE LINHARES (01209011450)  
 

  
 
Resumo:  
Compreender a corporeidade e a ludicidade nas diferentes relações na vida de professores-
pesquisadores da área de saúde da UFRN e o seu processo de construção do conhecimento 
foi o principal objetivo desta pesquisa. Ao evidenciarmos a compreensão da corporeidade e 
da ludicidade, pretendemos assegurar a buscar um equilíbrio entre o racional e o sensível 
que julgamos existir nesse processo de construção do conhecimento científico. O grupo 
investigado foi constituiu de forma intencional observando-se à busca pela qualidade vida, 
como objeto de estudo de seua participantes. A abordagem metodológica nucleadora da 
pesquisa foi a história de vida. Das análises e interpretações podemos concluir que: 
Aspectos evidenciados em torno do fenômeno da ludicidade na vida desses professores-
pesquisadores estão constituídos de saberes que emergem, deslocam-se e dançam em suas 
sensibilidades, no fluir do jogo de suas vidas como uma criança brincando de “pega-pega” 
no mar: foge das ondas para não se deixar pegar e avança sobre elas como se fosse pegá-
las; Pela ludicidade foi possível revelar as facetas do “aprender a ser” desses professores-
pesquisadores, que é a busca permanente de ser lúdico perante a vida. Ser lúdico consigo 
mesmo reflete-se na dimensão intrapessoal, ser lúdico com o outro se expressa na dimensão 
interpessoal e ser lúdico nos desafios e nos enfrentamentos da vida revela-se na dimensão 
existencial.  

Palavras chave: Ludicidade, Corporeidade, Epistemologia  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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TÍTULO: PROFESSORES E ALUNOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-
UFRN E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA CIÊNCIA: UM ESTUDO 
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Resumo:  
Professores e alunos do Centro de Ciências da Saúde-UFRN e suas representações sociais 
da Ciência: um estudo exploratório  
 
Raíssa Anielle Silva Brandão – PIBIC  
Orientador – Prof. Dr. Moisés Domingos Sobrinho – PPGEd  

 
O projeto de pesquisa que ora se inicia tem por objetivo central conhecer as representações 
sociais da Ciência construídas pelos estudantes e professores dos diferentes cursos que 
integram o CCS/UFRN. Partindo da teoria das representações sociais, desenvolvida por S. 
Moscovici e da teoria do núcleo central, desenvolvida por J. C. Abric, como uma teoria 
complementar à primeira, busca-se identificar os elementos centrais, portanto, os mais 
socialmente compartilhados pelos sujeitos, e os elementos periféricos da representação em 
estudo, os quais indicam as particularidades de sentido atribuídas ao objeto, de acordo com 
as características específicas dos sujeitos. Do ponto de vista metodológico, será utilizado 
um único instrumento de coleta de dados, um formulário adaptado para o desenvolvimento 
de um teste de associação livre de palavras, cujo termo indutor será a palavra Ciência. A 
população investigada será composta por uma amostra, cuja definição ocorrerá logo na 
primeira fase da pesquisa. A análise dos dados será realizada tanto quantitativamente ( 
freqüência e rang das evocações ), quanto qualitativamente, através das justificativas 
escritas pelos sujeitos para as suas evocações ( palavras associadas ao termo indutor 
Ciência ).  

Palavras chave: representações sociais, ciência, núcleo central  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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TÍTULO: CONTRAPOSIÇÕES JURÍDICAS ENTRE A TEORIA DA 
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E O INSTITUTO DA 
RESPONSABILIZAÇÃO LEGAL DE TERCEIROS.  
ALUNO: FÁBIO GUSTAVO ALVES DE SÁ (00834305470)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

 
 
Resumo:  
Muito se discute sobre a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica dentro do 
ordenamento jurídico atual. Sabemos que antes do advento do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) não havia positivação da referida teoria e ainda que alguns aplicadores 
do direito confundiam-na com o instituto da responsabilização legal de terceiros, que 
imputava às pessoas físicas componentes da pessoa ficta, especificadas pela própria lei, a 
responsabilidade pessoal por alguns atos cometidos em nome da empresa. Assim, por serem 
institutos que guardam semelhanças entre si os dois eram rotineiramente confundidos, 
trazendo querelas de toda sorte ao judiciário pátrio. A pesquisa partiu do tripé fundamental 
ao estudo jurídico: incursão doutrinária, análise de textos legais e jurisprudenciais. A 
doutrina foi interpretada de forma dialética com a contraposição dos argumentos 
expendidos. Deu-se também o estudo da jurisprudência nacional e dos diplomas legais que 
exsurgiam com a responsabilização legal de terceiros. Ao final constatou-se que os 
institutos eram confundidos diuturnamente e que a promulgação do CDC trouxe lume às 
discussões apaziguando os ânimos e trazendo mais subsídios para que não se confundissem 
o alcance e o objeto de cada uma das construções ora em apreço.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0972  
TÍTULO: A METAFÍSICA SOB O SIGNO DO NIILISMO  
ALUNO: WILLIANE DE SOUZA OLIVEIRA (00972723455)  
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)  
 

  
 
Resumo:  
A elaboração de um trabalho acerca do tema Niilismo, pretende aludir a sua importância 
como processo descrito tal um movimento histórico de acordo com a análise do filósofo 
Martin Heidegger. Dessa perspectiva e percebida a abrangência do tema, buscar conceituar 
o seu significado dentro da história da metafísica e gradativamente onde o niilismo começa 
a aparecer como doença histórica, apontada por diversos filósofos e pensadores a culminar 
numa força ativa de transmutação de todos os valores, descritos por Nietzsche, mas que 
encontra em Heidegger a sua valoração máxima na conceitualização e abordagem do tema 
Niilismo. Desse modo o trabalho abordará uma reflexão do niilismo como processo 
marcado pela ambigüidade tal como Heidegger interpretou Nietzsche—a forma de 
compreensão da moral ocidental e a sua crise.  

Palavras chave: Nilismo, Metafísica, Transmutação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 

CÓDIGO: HS0973  
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ALUNO  
ALUNO: KIZE ARACHELLI DE LIRA SILVA (03452098427)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  
 

  
 
Resumo:  
Este relato se estrutura num estudo acerca do processo de aquisição da autonomia e sua 
correlação com os elementos coercitivos na dimensão escolar, no processo de formação de 
identidades mediante expressão de subjetividades. O intento foi analisar situações em sala 
de aula buscando apreender elementos que marcam a relação entre o professor e os 
discentes de modo a promover uma crescente autonomia, segundo uma percepção positiva 
do aluno. O referencial empírico constituiu-se duma turma de 32 alunos do 2º Nível do 
Ciclo de Sistematização, numa escola da rede pública de Natal/RN, onde observações 
diárias foram realizadas na sala de aula dando ênfase à reação ao comportamento e às 
respostas dos alunos frente às atividades propostas e mediadas pela professora. Conclui-se 
que as interações estabelecidas na escola, o arranjo espacial da sala de aula, bem como a 
participação dos outros agentes educativos, concorrem para a percepção positiva do aluno 
sobre sua participação no processo do aprender. Desta forma, a formação da autonomia a 
partir da construção dos processos normativos, onde o aluno se coloque, reflita 
conjuntamente atribuindo um sentido, um significado diante do que é privilegiado como 
necessário para sua formação, deixa evidente que uma postura cobrada do professor e dos 
que compõem a Escola precisa ser posta em questão. Respeitar e reconhecer a autonomia 
do educando requer eticidade e, sobretudo, um respeito à diferença e um diálogo aberto no 
contexto escolar.  

Palavras chave: Regras, autonomia, mediação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0974  
TÍTULO: A AUTO-ESTIMA COMO SENTIMENTO CONSTITUTIVO DA 
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ALUNO: KATARINA GUILHERMINO PEREIRA (03385023432)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  
 

  
 
Resumo:  
As reflexões desenvolvidas neste estudo envolvem questões referentes à auto-estima do 
professor e à sua prática pedagógica na escola. Partimos do pressuposto que a forma como 
o professor se percebe e se avalia como profissional e ser humano, interfere em suas 
relações interpessoais com os alunos e demais segmentos educativos e sociais, contribuindo 
para definir a qualidade da sua atuação. Para análise de tais reflexões, construímos 
estratégias metodológicas para dar concretude ao que estamos discutindo, optando por fazer 
um estudo de caso com uma das professoras do Ciclo de Sistematização de uma escola da 
rede pública da cidade do Natal/RN. Adotamos também, como procedimentos a serem 
analisados, as observações realizadas em sala de aula e uma entrevista, sendo esta semi-
estruturada, destacando e aprofundando aspectos sobre a forma como compreende, avalia e 
se situa na profissão. Verificamos que as expectativas da professora são facilmente 
projetadas para os seus alunos e, se aqueles não possuem bons pensamentos acerca da vida, 
de si mesmos e dos outros, certamente sofrerão conseqüências, pois a auto-estima é 
construída nas relações cotidianas envolvendo componentes de segurança, competência, 
autoconceito, integração, finalidade que definem nossos sentimentos diante da vida desde a 
infância até a fase adulta.  

Palavras chave: auto-estima, formação docente, mediação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0975  
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ALUNO: KARINA DE OLIVEIRA (03179866438)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (40660796449)  
 

  
 
Resumo:  
Analisa-se situações de ensino/aprendizagem que contemplem os atributos essenciais do 
conceito de território, enfatizando a participação ativa dos alunos nesse processo. Parte-se 
da compreensão que a instituição escolar constitui o locus de produção/apropriação do 
saber historicamente elaborado e que os sujeitos se apropriam desse saber em situações 
formais de interação. Para tanto, a escola, em suas práticas, deve primar por situações que 
promovam experiências e ações educativas, no sentido de possibilitar o desenvolvimento 
das funções mentais, atitudes, habilidade social e de estudo de crianças em idade escolar. A 
investigação se baseia nas contribuições da abordagem sócio-histórica acerca do processo 
de elaboração conceitual e da Geografia Crítica para elucidar a compreensão dos atributos 
do conceito de Território, ao longo da evolução do pensamento geográfico e na atualidade. 
Realizam-se observações sistemáticas em uma turma composta por 30 alunos sob a 
regência de uma professora polivalente do Ciclo de Sistematização de uma escola da rede 
pública da Cidade do Natal/RN. Evidencia-se que a mediação da professora, no que se 
refere às idéias pertinentes aos atributos essenciais do conceito de território, ainda, não se 
apresenta de forma satisfatória em virtude de não incorporar uma prática pedagógica que 
possibilite a troca de idéias favoráveis à conexão entre os conceitos cotidianos e científicos, 
como também, à identificação das especificidades do conceito de território.  

Palavras chave: Geografia, Formação de conceitos, mediação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XIV Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 21 a 24 de outubro de 2003 
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Resumo:  
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa O CONTADOR DE HISTÓRIAS: 
PRÁTICAS DE ORALIDADE NA ESCOLA, coordenado pela Profª Drª Maria de Lourdes 
Patrini, que estuda a transmissão oral do conto, por contadores de histórias  
para o público escolar. Especificamente, neste trabalho, abordaremos as definições da arte 
de contar e quem são os agentes sociais que contam nas escolas, de acordo com as 
representações sociais que os próprios protagonistas têm a respeito dessa prática inserida no 
cotidiano escolar. Nosso projeto está fundamentado na análise interpretativa dos jogos da 
linguagem e da busca da identidade, através da narrativa de vida da professora/contadora. A 
análise das entrevistas se dará pelo método proposto pelo sociólogo francês Jean-Claude-
Kauffmann, a "entrevista compreensiva", e a sociologia dos sistemas simbólicos segundo 
Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Iniciada a análise e interpretação dos dados colhidos e das 
observações realizadas sobre o campo de pesquisa empírica, através da escuta da palavra da 
professora/contadora, mostraremos os elementos constitutivos que delineiam o conceito da 
prática da arte narrativa na escola, isto é, o seu modo de fazer oral no instante em que o 
texto ficcional torna-se vivaz diante dos receptores. Tais elementos contribuirão, à medida 
em que as análises forem sendo concluídas, para a construção do perfil da 
professora/contadora que busca através da prática de contar a sua identidade de contadora 
de história.  

Palavras chave: professoras/contadoras, oralidade, recepção e performance  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este é um trabalho que abordará a visão de Franz Kafka sobre o Direito e utilizará as obras: 
O Processo, O julgamento, O Castelo, Na Colônia Penal e A Metamorfose em sua 
apresentação. A exposição constará com o uso de slides, cartolinas e amostra de todas os 
livros aqui citados. Kafka, que possuía uma visão peculiar sobre o Direito, é um dos 
grandes expoentes da literatura universal. Seu ponto de vista crítico sobre a questão da lei, 
sua obsessão com o tribunal e a natureza dos processos, são pontos marcantes de sua obra. 
Kafka, que muitas vezes visto como pessimista, descreve em sua ficção, um tribunal que “é 
ilimitadamente extenso, infinito, tanto no sentido horizontal como vertical” e, uma Lei que 
se envolve intimamente com as questões mais importantes da vida humana. Além de 
abordar a visão kafkiana do Direito, o trabalho tem como objetivo despertar o interesse pela 
literatura, tão importante para o enriquecimento da Ciência do Direito.  

Palavras chave: Kafka, O processo, Na colônia penal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE O CLIENTELISMO NA FORMAÇÃO E EXPRESSÃO 
DO VOTO  
ALUNO: AUGUSTO CÉSAR FRANCISCO (02947643992)  
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (07427859472)  
 

  
 
Resumo:  
O objetivo do estudo foi saber por que a ex-Prefeita, e atual Governadora, Wilma de Faria 
teve seu desempenho eleitoral significativamente alto na ocasião das eleições municipais de 
Natal (RN) do ano de 2000, focalizando o bairro de Felipe Camarão (64,20% dos votos). 
Através de pesquisa exploratória, entrevistas e dados do IBGE e do TRE, surgiram 
evidências de políticas clientelistas na comunidade desse bairro, principalmente com 
relação ao Vereador Adão Eridan. Durante a revisão bibliográfica, optou-se por uma 
abordagem do clientelismo que dependia das características não-cívicas da comunidade em 
resolver seus problemas de maneira não coletiva (de acordo com Putnam). É uma resolução 
em que a comunidade recorre ao atendimento oferecido por políticos mediadores do poder 
público e, por um sentimento de dádiva, expressa seu comportamento eleitoral para esses 
políticos (consoante Kuschnir). O objetivo foi reduzido à seguinte pergunta: a comunidade 
de Felipe Camarão recorre ao clientelismo para resolver alguns dos seus problemas de 
modo a influenciar seu comportamento eleitoral? A importância deste estudo reside na 
observação do fato em dois ângulos complementares e não contraditórios: por um, o 
clientelismo é dependente de características não-cívicas em uma comunidade; por outro, o 
clientelismo influencia o comportamento eleitoral e é influenciado por ele (o político presta 
atendimento em troca do voto; e o voto coloca o político para prestar atendimento).  

Palavras chave: Clientelismo, Comportamento eleitoral, Comunidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (22258450420)  
 

  
 
Resumo:  
O trabalho aborda o tratamento formal, lógico, que tem sido dado a argumentos que 
envolvem termos modais, como a necessidade e a possibilidade, apresentando a 
formalização dos principais sistemas da lógica modal alética proposicional e suas principais 
propriedades, tão bem como a sua interpretação semântica baseada nos modelos de Kripke, 
além das discussões filosóficas geradas pela exploração de tais contextos. Além disso, são 
expostas breves descrições de lógicas modais não-aléticas, abrindo a perspectiva de 
aprofundamento em trabalhos futuros.  

 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
As pessoas relacionam-se afetivamente com os ambientes nos quais se inserem, o que Tuan 
(1983) denomina Topofilia e Cooper-Marcus (1991) estuda a partir de autobiografias 
ambientais. Com base nesse referencial, alunos do 4º período de Arquitetura da UFRN 
foram solicitados a escrever autobiografias ambientais a fim de discutir-se suas vivências e 
verificar os elementos presentes nos textos. Foram analisados 67 trabalhos produzidos de 
1998 a 2000. Dos respondentes 75% são do gênero feminino, e 35% nasceram em Natal. Os 
textos enfatizam a visão (27%), e não apontam o tato, embora 32% das mulheres citem 
temperatura (clima) e apenas 24% dos homens o façam. A habitação é o ambiente mais 
presente, sobretudo sua área interna. Das pessoas mencionadas, 70% são pais do estudante, 
48% tios/primos e 40% avós. Quanto a elementos da natureza se fizeram presentes: 
vegetação (citada por 41%), elementos naturais (26%), animais e elementos climáticos. Os 
itens mais citados foram árvores, mamíferos domesticados, animais selvagens, mar e 
chuva/nuvens. As árvores foram mais indicadas pelas mulheres que pelos homens (86% 
delas e 47% deles); o que se repetiu para frutas e verduras (40% e 0%). Isso se inverteu em 
elementos naturais, como mar (citado por 47% dos homens e 30% das mulheres) e 
areia/terra (30% e 16%). Até o momento só metade do material disponível foi analisado, e 
de modo quantitativo, logo, a continuidade do trabalho envolve o término dessa tarefa e a 
realização da análise qualitativa.  

Palavras chave: Topofilia, Autobiografia ambiental, Psicologia ambiental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: UMA AVALIAÇÃO DOS GERENTES SOBRE A ADOÇÃO DA INTERNET 
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ALUNO: SHEYLA CRYSTINA DE OLIVEIRA CAMPOS (02724735455)  
ORIENTADOR: LUIZ AUGUSTO MACHADO MENDES FILHO (50367811472)  
 

  
 
Resumo:  
Gerir um hotel com qualidade será questão de sobrevivência e a Internet surge como 
ferramenta apropriada para trazer de forma direta informações de turismo. Assim, os hotéis 
estarão mais bem preparados para enfrentar o futuro, além de oferecer serviços de 
qualidade. Esta pesquisa consiste de uma abordagem descritiva qualitativa, de um estudo de 
múltiplos casos realizado em hotéis da cidade do Natal que possuíssem mais de 200 
apartamentos. As fontes de coletas de dados utilizadas foram entrevistas estruturadas, 
realizadas com os gerentes dos cinco estabelecimentos hoteleiros, através de um roteiro 
contendo oito perguntas. Para os entrevistados, o setor de Reservas do hotel é onde se 
trabalha mais com a Internet, pois o cliente pode enviar os seus dados para esse setor, e a 
partir daí, ter a sua hospedagem confirmada no hotel. Já o setor Comercial, utiliza a Internet 
para mandar e-mails de aniversários para clientes que já se hospedaram no hotel ou de boas 
vindas pelo retorno. No setor Administrativo, os hotéis responderam que a Internet é 
utilizada para enviar e receber relatórios para seus fornecedores, negociar com operadoras, 
realizar cobranças de faturas, como também, verificar a cotação de dólar e fazer consultas 
no SERASA, FGTS e INSS. No que se refere ao setor de Alimentos e Bebidas, o hotel 
utiliza a Internet para realizar pesquisa de preços dos produtos que fazem parte do 
restaurante, bar e frigobar do hotel, sendo que não se efetua a compra pela rede.  

Palavras chave: Internet, Hotéis, Impactos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
No atual contexto de transformações no mundo do trabalho, a competitividade vem se 
solidificando cada vez mais ocasionando constantes mudanças e gerando grande impacto 
sobre o funcionamento da economia mundial. O presente estudo constitui-se de uma 
pesquisa bibliográfica baseada em autores contemporâneos que tratam da temática, tais 
como: MINARELLI, PASTORE, RIFKIN, BRIDGES, POCHMANN e CABRERA. 
Verifica-se com base no estudo realizado, que o perfil do mercado de trabalho mudou 
tornando-se cada vez mais exigente, envolvendo nessas mudanças a eliminação de diversos 
postos de trabalho, solidificados ao longo do tempo. Ou seja, empregos antes tidos como 
vitalícios e tradicionais estão aos poucos sendo abolidos. O mercado vem necessitando de 
profissionais versáteis, que estejam em sintonia com o mercado, sempre se reciclando, 
investindo em suas carreiras, buscando novos conhecimentos e desenvolvendo suas 
habilidades. Conclui-se, portanto, que mais importante do que ter um emprego é ser 
empregável, pois o indivíduo que possui empregabilidade tem a capacidade de ter trabalho 
sempre, alugar ou prestar um serviço em troca de uma remuneração financeira. Já o que 
tem emprego submete-se ao que o empregador tem a lhe oferecer, deixando-o sem 
alternativa.  
 

Palavras chave: Empregabilidade, competitividade, economia mundial  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ALUNO: MARIA JOSÉ COSTA (03232481442)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
 

  
 
Resumo:  
Este trabalho evidencia a insustentabilidade das atividades econômicas desenvolvidas em 
alguns dos pequenos municípios do semi-árido nordestino. Abordamos atividades como a 
caprinocultura e o incipiente processo de turismo que está sendo desenvolvido no 
município de Cabaceiras na Paraíba.No Rio Grande do Norte, investigamos as 
conseqüências da produção de telhas e tijolos nos municípios de Acari, Carnaúba dos 
Dantas, Cruzeta, Jardim do Seridó e Parelhas, a produção de bonés e camisas em São José 
do Seridó, e a extração de minerais preciosos e semipreciosos nos municípios de Parelhas e 
Equador. A pesquisa consistiu em investigação bibliográfica, trabalho de campo nos 
municípios supracitados com registro fotográfico e realização de entrevistas com as pessoas 
envolvidas nessas atividades.Podemos observar que essas atividades agravam os problemas 
ambientais das áreas onde estão inseridas, como é o caso do desmatamento intensificando o 
processo de desertificação e também que elas não se convertem em um verdadeiro 
desenvolvimento social, já que a mão-de-obra é mal remunerada. Entretanto, mediante a 
fragilidade econômica desses municípios, essas atividades, juntamente com os recursos 
advindos da Previdência Social, constituem a principal fonte de renda da população.  

Palavras chave: ECONOMIA, INSUSTENTABILIDADE, SEMI-ÁRIDO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A infra-estrutura e os serviços públicos do município de Serra Caiada – RN, localizado na 
microrregião do Agreste Potiguar a 70 quilômetros da capital do Estado, vem sofrendo 
intensas modificações ao longo dos últimos 3 anos. O aumento do número de equipamentos 
e prédios ligados ao atendimento da população, principalmente, relativos à saúde e à 
educação, assim como a melhoria daqueles já existentes, tanto na área urbana como rural, 
demonstram o reflexo de uma administração voltada para o benefício da população de 
modo geral. Além disso, o implemento de ações sociais realizadas no município, por parte 
da Prefeitura, tem ajudado a centenas de crianças e idosos a suprir as necessidades de lazer 
e aprendizagem, libertando-se da ociosidade que, em muitos casos, ocorrem nestes 
pequenos municípios. O presente trabalho visa, portanto, analisar as principais mudanças 
ocorridas na infra-estrutura, serviços públicos e ações sociais realizadas pela Prefeitura do 
município nos últimos 3 anos, a partir de dados obtidos em órgãos estaduais, como o 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), como também da 
Prefeitura do Município de Serra Caiada – RN, através da Secretaria Municipal de Saúde e 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.  

Palavras chave: infra-estrutura, poder público, ação social  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O presente trabalho procura analisar como ocorreu o processo de modernização da 
agricultura irrigada no Vale do Açu, a partir da construção da Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves pelo Governo Federal, no começo da década de 80 até a chegada da empresa 
multinacional Del Monte Fresh Produce. Nesse contexto, procura também analisar os 
impactos provocados por essa modernização no mercado de terras, na desigualdade social e 
no meio ambiente. Trata-se de uma pesquisa em andamento, na qual estão sendo 
desenvolvidos estudos secundários sobre a temática em questão e observações diretas da 
área a ser investigada. A referida pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Geografia da UFRN.  

Palavras chave: multinacional, Vale do Açu, agricultura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
As festas religiosas no Seridó Potiguar reproduzem nos aspectos sócio-culturais imagens 
configuradas no imaginário social e coletivo do seridoense, aliando-se a religiosidade, uma 
característica identitária deste espaço potiguar. As produções imagéticas passam pelo víeis 
cultural, econômico, político e social, enfim envolvendo a produção do cotidiano que se 
torna mais expressivo nas festividades religiosas em louvor aos padroeiros das cidades 
seridoenses. Desperta assim, interesse científico em análises na conjuntura imagética 
emergente destas festas. As festas religiosas do Seridó Potiguar expressam através dos 
símbolos e tradições as imagens sócio-culturais evidenciando particularidades e processos 
identitários da região. A simbologia e a tradição das festas religiosas no Seridó no decorrer 
dos últimos anos, tem chamado a atenção nos processo desencadeados por estas festas 
mediante a sua influência no contexto regional. Aliando os processos religioso e profano, as 
festas produzem particularidades em cada espaço onde estão se realizam. A configuração 
sócio-espacial das cidades são modificadas ou ampliadas mediante a dimensão da festa, 
abrigando e (re)criando as simbologias e as tradições dos festejos, intensificando o 
cotidiano citadino temporariamente no decorrer das festividades, emergem assim, processos 
que só se explicam através destas festividades religiosas no espaço seridoense potiguar 
carregados de simbolismos e tradições divulgados em diversos espaços.  

Palavras chave: Tradição, Simbolismo, Festa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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