
CÓDIGO: HS0017 
TÍTULO: HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO CONTEXTO DA SALA DE 
AULA: QUAIS OS PROBLEMAS? 
ALUNO: LETICIA DOS SANTOS CARVALHO (01103363484) 
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS (14391819856)  

 
 

CÓDIGO: HS0018 
TÍTULO: CONSELHO ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO 
DEMOCRÁTICA 
ALUNO: PÂMMELA KASSIDY DE OLIVEIRA SILVA (01266949402) 
ORIENTADOR: ANTÔNIO CABRAL NETO (05754372434)  

 
 

CÓDIGO: HS0020 
TÍTULO: MÃE-BEBÊ E SÍNDROME DE DOWN: SENTIMENTO VINCULADO AO 
IMPACTO FRENTE AO DIAGNÓSTICO. 
ALUNO: ANGÉLICA DE MEDEIROS SOARES BOUCINHAS (05372141433) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LÚCIA MARIA GOMES TORRES (13286650463)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  

 
 

CÓDIGO: HS0021 
TÍTULO: OS SENTIDOS DA AUTONOMIA, SOLIDARIEDADE E PARTICIPAÇÃO 
DENTRO DO PROCESSO DE DECISÃO NO COTIDIANO ESCOLAR 
ALUNO: PÂMELA CÍNTIA DE OLIVEIRA ALVES (01023194481) 
ORIENTADOR: ROSÁLIA DE FÁTIMA E SILVA (32264046449)  

 
 

CÓDIGO: HS0022 
TÍTULO: A FUNÇÃO TERAPÊUTICA DA LEITURA NA INTERFACE 
BIBLIOTERAPIA, LITERATURA INFANTIL E EDUCAÇÃO 
ALUNO: DANIELLE MEDEIROS DE SOUZA (01221032461) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  

 
 

CÓDIGO: HS0025 
TÍTULO: RETALHOS DE VIDA, HISTÓRIAS DE LUTA: A TRAJETÓRIA DA 
PROFESSORA NEGRA EM CAICÓ 
ALUNO: GIULIANA CRISTINA ARAUJO DE AZEVEDO (01282461460) 
ORIENTADOR: TÂNIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415)  
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CÓDIGO: HS0031 
TÍTULO: USUÁRIOS DE PSICOTRÁPICOS E EGRESSOS DE HOSPITAIS 
PSIQUIÁTRICOS E SUA EXPERIÊNCIA COTIDIANA NO BAIRRO DE BOM 
PASTOR 
ALUNO: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  

 
 

CÓDIGO: HS0032 
TÍTULO: OS SABERES E FAZERES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
DO PSF DO BAIRRO DE BOM PASTOR FRENTE A EXPERIÊNCIA DA LOUCURA 
ALUNO: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  

 
 

CÓDIGO: HS0033 
TÍTULO: MEMÓRIAS DA VILA 
ALUNO: EDUARDA CRISTINA DE LIMA ANDRADE (01098732464) 
ORIENTADOR: LISABETE CORADINI (43751199004)  

 
 

CÓDIGO: HS0035 
TÍTULO: CONCEPÇÕES E ATUAÇÕES DE FAMILIARES FRENTE À 
EXPERIÊNCIA DA LOUCURA 
ALUNO: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  

 
 

CÓDIGO: HS0038 
TÍTULO: SURDEZ E ALFABETIZAÇÃO: A EVOLUÇÃO DO APRENDIZADO DA 
LECTO-ESCRITA 
ALUNO: HENNYBETH SOARES DA SILVA (01269389467) 
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (28303865404)  

 
 

CÓDIGO: HS0040 
TÍTULO: NESTOR DOS SANTOS LIMA E A EDUCAÇÃO NORTE-RIO-
GRANDENSE NO PERÍODO DE 1910 A 1920 
ALUNO: SARA RAPHAELA MACHADO DE AMORIM (05393853440) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400)  
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CÓDIGO: HS0041 
TÍTULO: O GRUPO ESCOLAR MODELO AUGUSTO SEVERO E A PEDAGOGIA 
DE SUAS PROFESSORAS (1908-1920) 
ALUNO: FRANCINAIDE DE LIMA SILVA (05587048403) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400)  

 
 

CÓDIGO: HS0042 
TÍTULO: PROFESSOR SEVERINO BEZERRA, EDUCADOR DE UMA GERAÇÃO 
(1908-1920) 
ALUNO: JANECLÉCIA FERREIRA DA SILVA (05573307428) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400)  

 
 

CÓDIGO: HS0043 
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DE JOSEFA BOTELHO NOS GRUPOS 
ESCOLARES (1908-1920) 
ALUNO: INGRID KATIÚCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (06528840407) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400)  

 
 

CÓDIGO: HS0045 
TÍTULO: ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: BRUNO GOMES DE ARAUJO (05302194414) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420)  
CO-AUTOR: ZARA DE MEDEIROS LINS (65500547453)  

 
 

CÓDIGO: HS0046 
TÍTULO: O RIO GRANDE DO NORTE E A DITADURA MILITAR: POR UMA 
CONFUSÃO DESFEITA 
ALUNO: SEBASTIÃO GENICARLOS DOS SANTOS (04979065465) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 
(56557094491)  

 
 

CÓDIGO: HS0047 
TÍTULO: A PEDAGOGIA DO HIGIENISMO 
ALUNO: JULIANA DA ROCHA E SILVA (05296417470) 
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES 
(00555011763)  
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CÓDIGO: HS0049 
TÍTULO: SISTEMA SESMARIAL: A APROPRIAÇÃO DE TERRAS NAS RIBEIRAS 
DO ASSU E APODI 
ALUNO: DÊNISON RICARDO DA COSTA BARBOSA (04315532460) 
ORIENTADOR: DENISE MATTOS MONTEIRO (03189734801)  
CO-AUTOR: KEDMIELL SOARES DE SOUZA (03524630405)  

 
 

CÓDIGO: HS0050 
TÍTULO: LITERATURA E EMOÇÃO: A FORMAÇÃO DA COMPETÊNCIA 
EMOCIONAL E AUTO-ESTIMA DO LEITOR DE FICÇÃO. 
ALUNO: NÍVEA PRISCILLA OLINTO DA SILVA (05173008423) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  

 
 

CÓDIGO: HS0053 
TÍTULO: SABERES E COMPETÊNCIAS FUNDANTES DO TRABALHO DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR 
ALUNO: LIDIANE CAROLINE DE ARAÚJO ALVES (06040664495) 
ORIENTADOR: TÂNIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415)  
CO-AUTOR: ANA PAULA DE AZEVEDO ARAÚJO (04597618465)  

 
 

CÓDIGO: HS0054 
TÍTULO: ENSINO DE LEITURA E LITERATURA: A RECEPÇÃO AOS CONTOS DE 
FADAS E ÀS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
ALUNO: CLÁUDIA GRASIELLE OLIVEIRA CAVALCANTE ANTUNES 
(05332669470) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  

 
 

CÓDIGO: HS0055 
TÍTULO: O TEXTO CITADINO DE CURRAIS NOVOS / RN NA FOTOGRAFIA EM 
PRETO E BRANCO (1930 – 1960). 
ALUNO: GENISON COSTA DE MEDEIROS (05567417497) 
ORIENTADOR: EUGÊNIA MARIA DANTAS (52288404434)  
CO-AUTOR: ROSENILSON DA SILVA SANTOS (05765372414)  

 
 

CÓDIGO: HS0056 
TÍTULO: A CIDADE COMO UM LEQUE: CRUZETA/RN NA FOTOGRAFIA EM 
PRETO E BRANCO (1950 - 1960) 
ALUNO: ROSENILSON DA SILVA SANTOS (05765372414) 
ORIENTADOR: EUGÊNIA MARIA DANTAS (52288404434)  
CO-AUTOR: GENISON COSTA DE MEDEIROS (05567417497)  
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CÓDIGO: HS0058 
TÍTULO: OS ESCRITORES: HISTÓRIAS DE VIDA E EXPERIÊNCIAS DE LEITURA 
ALUNO: LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA (05616129437) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: JANECLÉCIA FERREIRA DA SILVA (05573307428)  
CO-AUTOR: INGRID KATIÚCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (06528840407)  

 
 

CÓDIGO: HS0060 
TÍTULO: A UNIVERSALIDADE DE GUIMARÃES ROSA 
ALUNO: CLAUDINALE MARTINS PINTO (04567042484) 
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  
CO-AUTOR: CLAUDINALE MARTINS PINTO (04567042484)  
CO-AUTOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  

 
 

CÓDIGO: HS0061 
TÍTULO: DA NATUREZA CIETÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (05510206446) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NÓBREGA (52271811449)  

 
 

CÓDIGO: HS0063 
TÍTULO: PERFIS FEMININOS NA POESIA DE ZILA MAMEDE 
ALUNO: GRACINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (05339741435) 
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  

 
 

CÓDIGO: HS0064 
TÍTULO: A COESÃO SEQÜENCIAL EM RELATÓRIOS FINAIS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (IC) 
ALUNO: ELI JOSÉ GOMES DE ARAÚJO (01167884450) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRAÇAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
CO-AUTOR: PATRICIA GRACE DE SOUZA SILVA (06047125450)  

 
 

CÓDIGO: HS0065 
TÍTULO: MEMÓRIAS ESCOLARES. 
ALUNO: NATHÁLIA MARIA DE BRITO SOUZA (06170354402) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (29497280491)  

 
 

CÓDIGO: HS0066 
TÍTULO: O ENSINO DA GEOGRAFIA: AS HISTÓRIAS DE VIDA DE 
PROFESSORES 
ALUNO: GLAUCIANA TIMBÓ FERREIRA (01258018403) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLÁUDIO SOARES JÚNIOR (40660796449)  
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CÓDIGO: HS0068 
TÍTULO: UMA ARTE DE (SOBRE)VIVER: A MENDICÂNCIA ENTRE OS NEGROS 
DO RIACHO 
ALUNO: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433) 
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  

 
 

CÓDIGO: HS0072 
TÍTULO: AS RELAÇÕES FAMILIARES EM CAICÓ NA DÉCADA DE 1950 
ALUNO: MAIZA SANTOS DANTAS (01282060473) 
ORIENTADOR: OLIVIA MEDEIROS DE MORAIS NETA (00905864417)  

 
 

CÓDIGO: HS0075 
TÍTULO: UMA PRELEÇÃO ACERCA DO MAL: PONTOS DE CONVERGÊNCIA E 
DIVERGÊNCIA NOS PRINCÍPIOS DA MORAL CRISTÃ E DA MORAL KANTIANA. 
ALUNO: LUIZ FERNANDO FONTES TEIXEIRA (34746201854) 
ORIENTADOR: CINARA LEITE NAHRA (40030270006)  

 
 

CÓDIGO: HS0081 
TÍTULO: ALFABETIZAR LETRANDO: CONCEPÇÕES DE PROFESSORAS 
ALUNO: REBECA RAMOS CAMPOS (01350739448) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: NEYSE SIQUEIRA (05505465455)  

 
 

CÓDIGO: HS0082 
TÍTULO: NA “RELAÇÃO COM O SABER”: O ALUNO EGRESSO NO CURSO DE 
PEDAGOGIA PERÍODO NOTURNO 
ALUNO: FLÁVIA DE LIMA SILVA (27134583821) 
ORIENTADOR: ROSÁLIA DE FÁTIMA E SILVA (32264046449)  

 
 

CÓDIGO: HS0087 
TÍTULO: TEMPERANÇA, CASTIDADE E VIRGINDADE: PRINCÍPIOS DE UMA 
MORALIDADE SEXUAIS EM TOMÁS DE AQUINO 
ALUNO: JAILSON SILVA LOPES (03396604490) 
ORIENTADOR: CINARA LEITE NAHRA (40030270006)  

 
 

CÓDIGO: HS0088 
TÍTULO: AS RESPONSABILIDADES E A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
ALUNO: JANAINA HENRIQUE DOS SANTOS (01277940428) 
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (50180720910)  
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CÓDIGO: HS0097 
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR: AS REPERCUSSÕES 
NOS DIFERENTES CONTEXTOS. 
ALUNO: ANA SUZANA PEREIRA DE MEDEIROS (04417679401) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: JOEL LIMA JUNIOR (93452969568)  
CO-AUTOR: JOSÉ HÉLDER FRANCO AQUINO (04143912414)  
CO-AUTOR: EMANUELA DE OLIVEIRA JUSTINO (05736398412) 

 
 

CÓDIGO: HS0099 
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E EQUIPE: CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE PSÍQUICA 
DO CUIDADOR. 
ALUNO: JOSÉ HÉLDER FRANCO AQUINO (04143912414) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAÚJO (05460651476)  

 
 

CÓDIGO: HS0101 
TÍTULO: ESPAÇO DE ESCRITA: O SERIDÓ E A ESCRITA DA HISTÓRIA 
ALUNO: OLIVIA MEDEIROS DE MORAIS NETA (00905864417) 
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  

 
 

CÓDIGO: HS0102 
TÍTULO: RESILIÊNCIA E DIABETES MELLITUS TIPO 1: O CONTROLE DA 
DOENÇA E OS FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO EM ADOLESCENTES. 
ALUNO: CAROLINE ARAÚJO LEMOS (06095785456) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
CO-AUTOR: ÁDALA NAYANA DE SOUSA MATA (00851238467)  
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (05503445430) 

 
 

CÓDIGO: HS0103 
TÍTULO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA ANÁLISE MULTIFATORIAL DE 
SUA REPETIÇÃO. 
ALUNO: LILIANE PEREIRA BRAGA (05503445430) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
CO-AUTOR: ÁDALA NAYANA DE SOUSA MATA (00851238467)  
CO-AUTOR: CAROLINE ARAÚJO LEMOS (06095785456) 
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CÓDIGO: HS0104 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE GESTORES 
ESCOLARES NA PERSPECTIVA DOS CURSISTAS. 
ALUNO: DANIELLE MARQUES DE PAULA (01282720406) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAÚJO CASTRO (18930689515)  

 
 

CÓDIGO: HS0106 
TÍTULO: MORTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO: O DESENVOLVIMENTO 
DO CONCEITO DE MORTE EM CRIANÇAS COM CÂNCER. 
ALUNO: ALINE FRANCISCA DE OLIVEIRA (05880152456) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: DANIELLA ANTUNES POUSA FARIAS (01214723454)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
CO-AUTOR: MÔNICA MORGADO HORTA MONTEIRO DE OLIVEIRA 
(94713448753) 

 
 

CÓDIGO: HS0109 
TÍTULO: MODERNISMO REGIONAL, REGIONALISMO MODERNO: A ATUAÇÃO 
LITERÁRIA CASCUDIANA NOS ANOS DE 20 
ALUNO: FRANCISCO FIRMINO SALES NETO (04339480436) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JÚNIOR (38009552453)  

 
 

CÓDIGO: HS0110 
TÍTULO: MÍDIA ALERTA: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A AGENDA 
SOCIAL DO GOVERNO POTIGUAR E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO 
JORNALISMO 
ALUNO: PATRÍCIA RAKEL DE CASTRO SENA (05051399444) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRAÇAS PINTO COELHO (13679465491)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA RAKEL DE CASTRO SENA (05051399444)  
CO-AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS PINTO COELHO (13679465491)  
CO-AUTOR: PRISCILA ADÉLIA SARMENTO PONTES (01359833471) 

 
 

CÓDIGO: HS0115 
TÍTULO: SEQÜENCIAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM NARRATIVAS ORAIS E 
ESCRITAS: UM ESTUDO SOCIOFUNCIONALISTA 
ALUNO: ROSSINI DE SANTIAGO SILVA (06206569489) 
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (74692402091)  
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CÓDIGO: HS0116 
TÍTULO: VOZES QUE NÃO DEVEM CALAR: MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO 
SERIDOENSE 
ALUNO: ROUSEJACLEY PEREIRA DE ARAÚJO SILVA (04758573484) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (29497280491)  

 
 

CÓDIGO: HS0119 
TÍTULO: ENTRE ROSAS E ESPINHOS: OS DISCURSOS SOBRE FEMINILIDADE E 
MASCULINIDADE NA OBRA DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO (1920-1930) 
ALUNO: JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA 
(05303669408) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JÚNIOR (38009552453)  

 
 

CÓDIGO: HS0120 
TÍTULO: A SALA DE AULA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO: UMA PERSPECTIVA 
ETNOGRÁFICA 
ALUNO: MILLA GABRIELLA OLIVEIRA DA SILVA (04998403486) 
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVÃO (07443846487)  
CO-AUTOR: MILLA GABRIELLA OLIVEIRA DA SILVA (04998403486)  
CO-AUTOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVÃO (07443846487)  

 
 

CÓDIGO: HS0121 
TÍTULO: A ARTE DO LETRAMENTO: COMO O HOMEM DO CAMPO FAZIA 
PARA IR A ESCOLA 
ALUNO: MICHELE SOARES LOPES (06160494473) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAÚJO (18848516491)  

 
 

CÓDIGO: HS0122 
TÍTULO: ALUNOS PESQUISADORES: HISTÓRIAS DE VIDA E IDENTIDADE 
ALUNO: JOANA LEOPOLDINA DE MELO OLIVEIRA (04920117450) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI-CHARLON (90216580897)  

 
 

CÓDIGO: HS0123 
TÍTULO: TRADIÇÃO E MODERNIDADE NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 
ALUNO: DANIELLY DA COCEIÇÃO LIMA CAVALCANTE (03088893475) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI-CHARLON (90216580897)  
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CÓDIGO: HS0126 
TÍTULO: A LINGUAGEM PLURISSIGNIFICATIVA DE GUIMARÃES ROSA EM "A 
HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA" 
ALUNO: HUDSON QUEIROZ DE AMORIM (05302186403) 
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  

 
 

CÓDIGO: HS0128 
TÍTULO:  EQUIPE DE SAÚDE E PACIENTE TERMINAL COM CÂNCER: A 
ANSIEDADE EM SUA ATUAÇÃO. 
ALUNO: ÁDALA NAYANA DE SOUSA MATA (00851238467) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: DANIELLA ANTUNES POUSA FARIAS (01214723454)  

 
 

CÓDIGO: HS0129 
TÍTULO:  A ANSIEDADE DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DIANTE DO PACIENTE 
TERMINAL: O EXEMPLO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. 
ALUNO: MÔNICA MORGADO HORTA MONTEIRO DE OLIVEIRA (94713448753) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: DANIELLA ANTUNES POUSA FARIAS (01214723454)  

 
 

CÓDIGO: HS0132 
TÍTULO: O PERFIL DO ALUNO PESQUISADOR 
ALUNO: FRANCISCA ARINUZA DANTAS SIZENANDO (01257903411) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI-CHARLON (90216580897)  

 
 

CÓDIGO: HS0133 
TÍTULO: FUNDESCOLA: UM ESTUDO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO 
FINANCEIRA EM UNIDADES DE ENSINO DE MOSSORÓ/RN 
ALUNO: DANIELA CUNHA TERTO (05011265463) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANÇA (12861138149)  

 
 

CÓDIGO: HS0142 
TÍTULO: COMPORTAMENTOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO EM 
PESSOAS OBESAS E COM PESO NORMAL 
ALUNO: ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA (01169830439) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: ANA HELOIZA CASSIMIRO COSTA (01226698433)  
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CÓDIGO: HS0143 
TÍTULO: TERRITÓRIO E LUGAR: UMA LEITURA GEOGRÁFICA CULTURAL DA 
FEIRA LIVRE NO SERTÃO DO SERIDÓ POTIGUAR. 
ALUNO: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO (04867472476) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAÚJO DA COSTA (05587689468)  

 
 

CÓDIGO: HS0149 
TÍTULO: O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES E A TEORIA DA FALHA 
DE MERCADO 
ALUNO: ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON (05008339400) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0150 
TÍTULO: A GESTÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DOCENTES EM CAICÓ/RN . 
ALUNO: MARINALVA PEREIRA DE ARAÚJO (05090837490) 
ORIENTADOR: TÂNIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415)  
CO-AUTOR: LUZIANE RANIERE DA SILVA (04996441402)  

 
 

CÓDIGO: HS0158 
TÍTULO: A ELITE ECONÔMICA CAICOENSE VISTA PELOS CAMINHOS DA 
MEMÓRIA(1970-1990) 
ALUNO: HUGO ROMERO CÂNDIDO DA SILVA (05887191457) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAÚJO (18848516491)  

 
 

CÓDIGO: HS0159 
TÍTULO: ESTUDO CORRELATIVO ENTRE CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS E 
CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE EM NATAL-RN 
ALUNO: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILVA (03713138486) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  

 
 

CÓDIGO: HS0172 
TÍTULO: ANÁLISE PISCOFÍSICA DO CONFORTO TÉRMICO NAS PRAÇAS 
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE, AUGUSTO LEITE, PEDRO VELHO E ARISTOFANES 
FERNANDES NA CIDADE DE NATAL/RN. 
ALUNO: ERIKA DANIELLE DE OLIVEIRA (00954392426) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
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CÓDIGO: HS0173 
TÍTULO: A INTERAÇÃO NAS DIFERENTES PRÁTICAS PEDGÓGICA NO ENSINO 
DE GRADUAÇÃO 
ALUNO: LUCINEIDE SOCORRO DANTAS DA SILVA (00887688489) 
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVÃO (07443846487)  

 
 

CÓDIGO: HS0177 
TÍTULO: UM HOMEM E SUA CIDADE: LUÍS DA CÂMARA CASCUDO E AS 
CONFIGURAÇÕES DA CIDADE DO NATAL MODERNA (1918-1929). 
ALUNO: MARÍLIA BARBOSA DE BRITO (04719591469) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JÚNIOR (38009552453)  

 
 

CÓDIGO: HS0178 
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DO MEB-SISTEMA NATAL PARA A EDUCAÇÃO 
POLÍTICA DOS TRABALHADORES RURAIS 
ALUNO: CAROLINA TAVARES DA SILVA (00850801443) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)  
CO-AUTOR: MARLENE TAVARES DE ARAÚJO SOBRINHA (04882929481)  

 
 

CÓDIGO: HS0181 
TÍTULO: UMA PERSPECTIVA DO ENSINO DE HISTÓRIA DIANTE DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS 
ALUNO: MARIA MONIQUE DA SILVA DANTAS (04804762418) 
ORIENTADOR: MARIA INÊS SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)  

 
 

CÓDIGO: HS0185 
TÍTULO: DISCURSO DE HIGIENIZAÇÃO E INSTRUÇÃO PÚBLICA: ECOS DE 
MODERNIDADE NO MUNICÍPIO CURRAISNOVENSE 
ALUNO: GRACIELLE CRISTINE FARIAS MOURA (05838748435) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  

 
 

CÓDIGO: HS0192 
TÍTULO: FINE FLEUR: REPRESENTAÇÕES DE MODERNIDADE NAS IMAGENS 
FEMININAS DA FOTÓGRAFA HELENA COELHO 
ALUNO: MAYARA COSTA PINHEIRO (06549704405) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  
CO-AUTOR: WILLIAN PINHEIRO GALVAO (96654104404)  
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CÓDIGO: HS0197 
TÍTULO: A MULHER COMO OBJETO DE ESTUDO NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – 1993 A 2003 
ALUNO: JULYANA VILAR DE FRANÇA MANGUINHO (05276719403) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  

 
 

CÓDIGO: HS0200 
TÍTULO: IDENTIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSOR: UM ESTUDO SOBRE O 
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE 
ALUNO: GIRLANE COSTA DE SOUSA (05233793407) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  

 
 

CÓDIGO: HS0204 
TÍTULO: AS DESCOBERTAS DOS DISCENTES: OS TEMAS TRANSVERSAIS E A 
GESTÃO ESCOLAR. 
ALUNO: LUZIANE RANIERE DA SILVA (04996441402) 
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
CO-AUTOR: MARINALVA PEREIRA DE ARAÚJO (05090837490)  

 
 

CÓDIGO: HS0215 
TÍTULO: TERRITÓRIO DO LAZER: UM ESTUDO SOBRE O CALÇADÃO DA 
AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE 
ALUNO: LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA FREIRE (05688992450) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAÚJO DA COSTA (05587689468)  

 
 

CÓDIGO: HS0216 
TÍTULO: SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA: UMA ANÁLISE 
SOCIOESPACIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL / RN 
ALUNO: FÁBIO DANIEL PEREIRA MARINHO (04687497489) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAÚJO DA COSTA (05587689468)  

 
 

CÓDIGO: HS0218 
TÍTULO: INIMPUTABILIDADE PENAL E A DEPENDÊNCIA PATOLÓGICA DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 
ALUNO: THUILA RÊGO DE ARAÚJO DANTAS (05724037475) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
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CÓDIGO: HS0219 
TÍTULO: A CIDADE EM FESTA: NOSSA SENHORA DO Ó CONTANDO A SUA 
HISTÓRIA 
ALUNO: FLAVIO RODRIGO FREIRE FERREIRA (05193385451) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  

 
 

CÓDIGO: HS0226 
TÍTULO: DA EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO MANDADO DE 
INJUNÇÃO 
ALUNO: CAMILA MONALIZA FRANCO COSTA (06070535421) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0233 
TÍTULO: PRÁTICAS DE ESCRITA E FORMAÇÃO DO PROFESSOR: OS DIÁRIOS 
DE LEITURA 
ALUNO: MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO DE OLIVEIRA (03587688451) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  

 
 

CÓDIGO: HS0235 
TÍTULO: MECANISMO DE PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA 
ALUNO: SAMUEL MAX GABBAY (05600993471) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: RAYSSA CUNHA LIMA (06162535401)  

 
 

CÓDIGO: HS0236 
TÍTULO: AÇÃO AFIRMATIVA: CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE OU REFORÇO DAS DESIGUALDADES 
ENTRE AS PESSOAS? 
ALUNO: RAYSSA CUNHA LIMA (06162535401) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: SAMUEL MAX GABBAY (05600993471)  

 
 

CÓDIGO: HS0237 
TÍTULO: ASPECTOS LEGAIS DOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS 
ALUNO: MARIA KAROLLINA GOMES DE MEDEIROS (06070208498) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
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CÓDIGO: HS0240 
TÍTULO: A TRADIÇÃO POPULAR E A EJA SE (RE)ENCONTRAM NA “PALAVRA 
DA GENTE” 
ALUNO: ANANÍLIA MEIRE ESTEVÃO DA SILVA (02379342482) 
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  

 
 

CÓDIGO: HS0245 
TÍTULO: A EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO À LUZ DAS 
FOMES COLETIVAS, DA CONDIÇÃO DA MULHER E DOS DIREITOS DE 
REPRODUÇÃO 
ALUNO: HUMBERTO LIMA DE LUCENA FILHO (05054599495) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0246 
TÍTULO: EDUCAÇÃO A DISTANCIA 
ALUNO: MARIA LUCIANA DE CARVALHO (04774234427) 
ORIENTADOR: DINAH DOS SANTOS TINÔCO (18819877449)  

 
 

CÓDIGO: HS0255 
TÍTULO: RELATÓRIO DE VIAGEM DE NESTOR DOS SANTOS LIMA (BUENOS 
AIRES, 1923) 
ALUNO: THAIS CHRISTINA MENDES DE LIMA (05257076462) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAÚJO (05748895404)  

 
 

CÓDIGO: HS0260 
TÍTULO: PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS NOS CONTRATOS DE 
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
ALUNO: ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO (01024902447) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0261 
TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DA GRAVIDEZ PARA ADOLESCENTES: 
REFLEXÕES FENOMENOLÓGICAS 
ALUNO: ADRIANO BARRETO CYSNEIROS (05776818427) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  

 
 

CÓDIGO: HS0262 
TÍTULO: A INSERÇÃO COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE NO CENÁRIO 
INTERNACIONAL (2001 A 2005). 
ALUNO: LEILANY LOPES DA SILVA (05071347458) 
ORIENTADOR: MARIA LUSSIEU DA SILVA (67182933420)  
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CÓDIGO: HS0265 
TÍTULO: IMAGINÁRIO URBANO E MODERNIDADE EM CURRAIS NOVOS/RN 
(1890-1930) 
ALUNO: WILLIAN PINHEIRO GALVAO (96654104404) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  

 
 

CÓDIGO: HS0267 
TÍTULO: RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: CONCEITUAÇÃO E 
RELEVÂNCIA 
ALUNO: ANNA RIVENIA AMORIM FERREIRA (03601775492) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (05676788496)  
CO-AUTOR: NAYRA CURY SOUZA (04559814422)  

 
 

CÓDIGO: HS0272 
TÍTULO: CORONELISMO NA REGIÃO DO SERIDÓ: COMO OS CORONÉIS 
EXTRAPOLAVAM O POLÍTICO? 
ALUNO: SALVIO GARCIA SANTOS (05596049476) 
ORIENTADOR: JOÃO BATISTA LUCENA DE ASSIS (50307819434)  

 
 

CÓDIGO: HS0275 
TÍTULO: HIERARQUIA DOS ATRIBUTOS VALORATIVOS: UM ESTUDO COM 
OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL DA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: NAYRA CURY SOUZA (04559814422) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: ISABELLE SILVA DO NASCIMENTO (04991197465)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA ANDRADE FERREIRA DE MELO (05838882409)  
CO-AUTOR: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (05676788496) 

 
 

CÓDIGO: HS0276 
TÍTULO: A ATIVIDADE PETROLÍFERA E A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
ALUNO: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414) 
ORIENTADOR: OTACÍLIO NETO (60210060468)  

 
 

CÓDIGO: HS0277 
TÍTULO: ESFORÇO CORPORAL E DESUMANIZAÇÃO EM OPERADORES DE 
PETRÓLEO 
ALUNO: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (05676788496) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: NAYRA CURY SOUZA (04559814422)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA ANDRADE FERREIRA DE MELO (05838882409)  
CO-AUTOR: ISABELLE SILVA DO NASCIMENTO (04991197465) 
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CÓDIGO: HS0278 
TÍTULO: CENTRALIDADE DO TRABALHO E ALTERAÇÕES DE SAÚDE EM 
OPERADORES DE PETRÓLEO 
ALUNO: ISABELLE SILVA DO NASCIMENTO (04991197465) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA ANDRADE FERREIRA DE MELO (05838882409)  
CO-AUTOR: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (05676788496)  
CO-AUTOR: NAYRA CURY SOUZA (04559814422) 

 
 

CÓDIGO: HS0279 
TÍTULO: CENTRALIDADE DO TRABALHO PARA OPERADORES DE PETRÓLEO 
NORTE-RIOGRANDENSES E SUAS IMPLICAÇÕES NA ESTRUTURAÇÃO DA 
VIDA FAMILIAR 
ALUNO: ANGÉLICA ANDRADE FERREIRA DE MELO (05838882409) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: ISABELLE SILVA DO NASCIMENTO (04991197465)  
CO-AUTOR: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (05676788496)  
CO-AUTOR: NAYRA CURY SOUZA (04559814422) 

 
 

CÓDIGO: HS0282 
TÍTULO: RELAÇOES SINTATICO-SEMÂNTICAS EM LÓGICA MODAL 
ALUNO: DAVID GOMES COSTA (04673775457) 
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (22258450420)  

 
 

CÓDIGO: HS0283 
TÍTULO: O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E A 
OMISSÃO LEGISLATIVA 
ALUNO: ALEXANDRE CÉSAR DINIZ MORAIS LIMA (05719688480) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ (06869471428)  

 
 

CÓDIGO: HS0287 
TÍTULO: A EXPRESSIVIDADE DOS JOVENS DO SOBRADO NO ESPETÁCULO 
TEATRAL “O NATAL NO SOBRADO” 
ALUNO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (05246744426) 
ORIENTADOR: EDSON CÉSAR FERREIRA CLARO (44911432853)  

 
 

CÓDIGO: HS0288 
TÍTULO: AS ÁREAS DE LAZER NA CIDADE DA ESPERANÇA: UMA 
LEMBRANÇA DE SEUS 40 ANOS 
ALUNO: IAPONY RODRIGUES GALVÃO (06431138430) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (07478500463)  
CO-AUTOR: ADEMIR ARAÚJO DA COSTA (05587689468)  
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CÓDIGO: HS0289 
TÍTULO: ENTRE CONTINUIDADES E RUPTURAS: DA MILITÂNCIA NOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: JOÃO MAURICIO GOMES NETO (04660526429) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEIÇÃO FRAGA (29698324453)  

 
 

CÓDIGO: HS0292 
TÍTULO: A INCONSTITUCIONALIDADE DA “LEI DO ABATE” 
ALUNO: SOPHIA NOBREGA CAMARA (06013138443) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0297 
TÍTULO: JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E O ACESSO A JUSTIÇA FEDERAL 
NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 
(05640075449)  

 
 

CÓDIGO: HS0300 
TÍTULO: POÉTICAS SEBASTIANISTAS: ENTRE O NACIONALISMO PORTUGUÊS 
E A CULTURA POPULAR BRASILEIRA (SÉC. XIX-XX) 
ALUNO: JOSSEFRANIA VIEIRA MARTINS (05843831426) 
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  

 
 

CÓDIGO: HS0305 
TÍTULO: "PRACINHAS DE CAICÓ/RN: DISCURSOS QUE CONSTROEM, 
PRÁTICAS QUE INSTITUEM 
ALUNO: WANDERLUCIA GARCIA COSTA (06885483427) 
ORIENTADOR: JOSÉ LEOMARQUES VIEIRA DE MEDEIROS (45545731415)  
CO-AUTOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  

 
 

CÓDIGO: HS0306 
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS 
DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
ALUNO: KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO (04530827429) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: GILIANNE DIAS GUEDES DE SOUZA (04998387421)  
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CÓDIGO: HS0308 
TÍTULO: TRILHAS POTIGUARES SERRA DE SÃO BENTO 
ALUNO: CAMILLA LUCANNA DOURADO (05822888437) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: POLIANA DE MORAIS CABRAL (05784720406)  
CO-AUTOR: HILCA MARIA HONORATO DOS SANTOS (01235657400)  
CO-AUTOR: RAFAEL DA SILVA PEREIRA ROSENO (01203974477) 

 
 

CÓDIGO: HS0312 
TÍTULO: GUERRA FISCAL NA IPGN: O CASO DA IMUNIDADE DE ICMS NAS 
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM PETRÓLEO E DERIVADOS 
ALUNO: DELMIR DE ANDRADE DANTAS FERREIRA JÚNIOR (05170217498) 
ORIENTADOR: OTACÍLIO NETO (60210060468)  

 
 

CÓDIGO: HS0313 
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A TEORIA EGOLÓGICA DO DIREITO 
ALUNO: ELIAS JACOB DE MENEZES NETO (06465830426) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0316 
TÍTULO: A PRODUÇÃO POÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE NA DÉCADA DE 
1930: REGISTROS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 
ALUNO: MARIA APARECIDA DEALMEIDA REGO (01260182436) 
ORIENTADOR: HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAÚJO (15566145434)  

 
 

CÓDIGO: HS0317 
TÍTULO: O SEGURO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL. 
ALUNO: ANA MÔNICA MEDEIROS FERREIRA (04914540401) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0324 
TÍTULO: O ESPAÇO, O TEMPO E O “NÃO-LUGAR” EM ESTORVO 
ALUNO: YARA FELICIANO GOMES (01356756425) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  

 
 

CÓDIGO: HS0325 
TÍTULO: A HISTORIOGRAFIA CLÁSSICA NORTE-RIO-GRANDENSE E A 
CONSTRUÇÃO DE UM PASSADO REPUBLICANO 
ALUNO: CONSOLAÇÃO LINHARES DE CARVALHO (89734440349) 
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO (04901682806)  
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CÓDIGO: HS0326 
TÍTULO: MEMÓRIA E RITOS: A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 
EM CARNAÚBA DOS DANTAS/RN (2005) 
ALUNO: SIDNEY SANTOS DA SILVA (02751361404) 
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350455)  

 
 

CÓDIGO: HS0327 
TÍTULO: MOSAICO CULTURAL: REFLETINDO SOBRE O CONCEITO DE 
IDENTIDADE CULTURAL EM O HOMEM DO ANO. 
ALUNO: TATIANA GARCIA (05344320426) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  

 
 

CÓDIGO: HS0328 
TÍTULO: A TRANSITIVIDADE E OS VERBOS DE AÇÃO 
ALUNO: FABIANO DE CARVALHO ARAÚJO (04597359427) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  

 
 

CÓDIGO: HS0330 
TÍTULO: O REFLEXO DA MARGINALIDADE NO CINEMA DA RETOMADA 
ALUNO: EMMANUELA REGINA DE AZEVEDO COSTA (01282455494) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  

 
 

CÓDIGO: HS0334 
TÍTULO: NATURAL E SOBRENATURAL: A MEMÓRIA COMO RITUAL NO 
IMAGINÁRIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN 
ALUNO: THIAGO STEVENNY LOPES (04762393460) 
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350455)  

 
 

CÓDIGO: HS0337 
TÍTULO: O COORDENADOR PEDAGÓGICO E O COTIDIANO ESCOLAR 
ALUNO: ANA PAULA DE AZEVEDO ARAÚJO (04597618465) 
ORIENTADOR: TÂNIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415)  
CO-AUTOR: LIDIANE CAROLINE DE ARAÚJO ALVES (06040664495)  

 
 

CÓDIGO: HS0341 
TÍTULO: “ENTRE GEOGRAFIAS E LITERATURAS: VISÕES E ESCRITAS DO 
‘SERTÃO’ EM EUCLIDES DA CUNHA”. 
ALUNO: FRANCISCA DIANA PEREIRA DE FARIAS (05355536417) 
ORIENTADOR: EUGÊNIA MARIA DANTAS (52288404434)  
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CÓDIGO: HS0343 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DOS PADRÕES DE COBERTURA DO SOLO NA 
BACIA HIDROGRÁFICA PIRANHAS-AÇU/RN ATRAVÉS DE IMAGENS DO 
SATÉLITE CBERS2 
ALUNO: RODRIGO DE FREITAS AMORIM (05435894476) 
ORIENTADOR: MIGUEL DROGOMIR ZANIC CUELLAR (92885519800)  
CO-AUTOR: SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA ALMEIDA (77717740753)  
CO-AUTOR: ANA MÔNICA DE BRITO COSTA (87810280406)  

 
 

CÓDIGO: HS0344 
TÍTULO: O BRASIL E SEUS PARCEIROS NO COMÉRCIO MUNDIAL: ANÁLISE 
DAS DIVERGÊNCIAS NOS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DA LEI APLICÁVEL 
AOS CONTRATOS INTERNACIONAIS 
ALUNO: INGRID SILVA RIBEIRO DE ANDRADE (01347511407) 
ORIENTADOR: ERIKA ARAÚJO DA CUNHA PEGADO (52315070406)  

 
 

CÓDIGO: HS0345 
TÍTULO: SUBSÍDIOS E DIREITO AO DESENVOLVIMENTO: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE AS RELAÇÕES COMERCIAIS BRASILEIRAS COM A UE E O NAFTA 
ALUNO: MARIANA COSTA GUIMARÃES KLEMIG (05778850492) 
ORIENTADOR: ERIKA ARAÚJO DA CUNHA PEGADO (52315070406)  

 
 

CÓDIGO: HS0353 
TÍTULO: TENDÊNCIA PENAL BRASILEIRA: DIREITO PENAL MÍNIMO OU 
DIREITO PENAL MÁXIMO? 
ALUNO: ISAAC VINÍCIUS COSTA SOUTO (05645369467) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0355 
TÍTULO: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA: O CINEMA COMO UM OBJETO DE 
ESTUDO 
ALUNO: MARISTELA PEREIRA DE ARAÚJO (05015968442) 
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  

 
 

CÓDIGO: HS0357 
TÍTULO: PRINCÍPIOS E DISCURSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF): 
UMA ABORDAGEM PSICOSSOCIAL. 
ALUNO: LILIAN OLIVEIRA GOMES (05224892490) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPÉZ (00870893432)  

 

21/53



 
CÓDIGO: HS0363 
TÍTULO: A COMPLEXIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA: AVANÇOS 
E EMPECILHOS NO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO 
ALUNO: JHOSEANNE MAGALHÃES BERNARDINO (69280991272) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPÉZ (00870893432)  

 
 

CÓDIGO: HS0365 
TÍTULO: A EVOLUÇÃO E INFLUÊNCIA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 
NA SOCIEDADE. 
ALUNO: JULIANA KATHERINE REGO GOMES (00980985439) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUZA ALCÂNTARA (52388549434)  
CO-AUTOR: MARIANNA MENEZES SILVINO (05007052400)  
CO-AUTOR: SILVIA FERNANDES MONTE TORRES (04996513403)  

 
 

CÓDIGO: HS0372 
TÍTULO: PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIMES HEDIONDOS SOB A 
PERSPECTIVA DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF 
ALUNO: ERICKA MILANA DA SILVA LIMA (05003935404) 
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO (28009789453)  
CO-AUTOR: ANA MARIA MARINHO DE BRITO (00749756411)  

 
 

CÓDIGO: HS0373 
TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS VARIÁVEIS BIOMÉTRICAS DE ÁREAS 
SUBNORMAIS DOS RESIDENTES NA CIDADE DO NATAL 
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS PEIXOTO LEANDRO (02238692444) 
ORIENTADOR: MARDONE CAVALCANTE FRANÇA (07354118320)  
CO-AUTOR: ERINALDO TELSON DE ARAÚJO (02544375400)  

 
 

CÓDIGO: HS0374 
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO ÂMBITO DO 
PROCESSO INTEGRATIVO PARA O COMÉRCIO MUNDIAL PÓS-ANOS 80: OS 
DESAFIOS E AVANÇOS PARA AS AMÉRICAS 
ALUNO: THAMARA THARINE DE OLIVEIRA PACHÊCO (04683859408) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  

 
 

CÓDIGO: HS0375 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS EM 
MATÉRIA AMBIENTAL 
ALUNO: RODRIGO ARRUDA CARRIÇO (01273125444) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUZA ALCÂNTARA (52388549434)  
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CÓDIGO: HS0377 
TÍTULO: DOS ENTRAVES E DE POTENCIAIS MECANISMOS DE ACELERAÇÃO 
PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
ALUNO: LUÍZA CAVALCANTI BEZERRA (87768941420) 
ORIENTADOR: OTACÍLIO NETO (60210060468)  

 
 

CÓDIGO: HS0380 
TÍTULO: A DIFERENÇA ENTRE OS ATRIBUTOS VALORATIVOS E OS 
ATRIBUTOS DESCRITIVOS ENTRE OS OPERÁRIOS DE CONSTRUÇÃO 
HABITACIONAL 
ALUNO: FLAVIA RIBEIRO ALVES BAHIA (05303188493) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  

 
 

CÓDIGO: HS0382 
TÍTULO: DIREITOS PREVISTOS E DIREITOS GARANTIDOS: O MITO DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
ALUNO: FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO CAVALCANTI MONTANHA LEITE 
(00849579481) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0383 
TÍTULO: ASPECTOS PSICOSSOCIAIS NA OBESIDADE 
ALUNO: MARIANA MENDONÇA DE CASTRO (04612576454) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAÚJO (05460651476)  
CO-AUTOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: JOAO CARLOS ALCHIERI (34616055068) 

 
 

CÓDIGO: HS0384 
TÍTULO: A EXPULSÃO, SEUS ASPECTOS E IMPLICAÇÕES. 
ALUNO: FERNANDA SIMONETTI ALVES (00865355444) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0387 
TÍTULO: FUNDAMENTOS DA LOGOTERAPIA 
ALUNO: LUCAS MAFALDO OLIVEIRA (05528199484) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
CO-AUTOR: PEDRO IVO VALENTIM DA SILVA (01172804451)  
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CÓDIGO: HS0391 
TÍTULO: CONTRATOS DE CONCESSÃO PETROLÍFEROS: CONSIDERAÇÕES 
ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA E DAS CLÁUSULAS ESSENCIAIS 
ALUNO: GILIANNE DIAS GUEDES DE SOUZA (04998387421) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: GAUDÊNCIO JERÔNIMO DE SOUZA NETO (01206969407)  

 
 

CÓDIGO: HS0393 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM ÍNDICE DE POSSE DE BENS DURÁVEIS PARA 
POPULAÇÃO EM ÁREA SUB-NORMAIS DA CIDADE DE NATAL. 
ALUNO: JOUDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA (04650159482) 
ORIENTADOR: MARDONE CAVALCANTE FRANÇA (07354118320)  
CO-AUTOR: JOUDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA (04650159482)  
CO-AUTOR: FABRICIO VIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (49828401487)  

 
 

CÓDIGO: HS0395 
TÍTULO: FOTOGRAFIA E PERFORMANCE: O FOTOGRÁFICO COMO PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 
ALUNO: FRANCISCO E ASSIS GOMES DA SILVA (00844344494) 
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES (40692345434)  

 
 

CÓDIGO: HS0404 
TÍTULO: TENTATIVAS DE SUICÍDIO NO RIO GRANDE DO NORTE: UM ANO DE 
ESTUDO 
ALUNO: JÉSSICA MAGALHÃES DOS SANTOS (05294208482) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
CO-AUTOR: LÍVIA REBOUÇAS DA COSTA (06928998474)  
CO-AUTOR: MARIA LUIZA DA COSTA OLIVEIRA (05284280474)  
CO-AUTOR: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO REGO (05190783499) 

 
 

CÓDIGO: HS0405 
TÍTULO: ABORDAGEM JURÍDICA E PSICOLÓGICA DA ADOÇÃO POR PARES 
HOMOAFETIVOS NO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS 
ALUNO: MARIANNA MENEZES SILVINO (05007052400) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUZA ALCÂNTARA (52388549434)  
CO-AUTOR: JULIANA KATHERINE REGO GOMES (00980985439)  
CO-AUTOR: SILVIA FERNANDES MONTE TORRES (04996513403)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES SILVINO DA SILVA 
(37936093400) 
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CÓDIGO: HS0409 
TÍTULO: COMPREENDENDO OS SIGNIFICADOS DA VIOLÊNCIA PARA JOVENS 
DE UM BAIRRO NA PERIFERIA DE NATAL 
ALUNO: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO REGO (05190783499) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
CO-AUTOR: BRUNA BALABAN GARCIA (07223802405)  
CO-AUTOR: MARIA DOLORES DA COSTA MEDEIROS (00759148406)  
CO-AUTOR: JOYCE PEREIRA DA COSTA (06744232401) 

 
 

CÓDIGO: HS0415 
TÍTULO: “FECHAMOS O ANO COM IEMANJÁ E ABRIMOS COM OXALÁ” 
ALUNO: MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA QUEIROZ (03632523479) 
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNÇÃO (07453906415)  

 
 

CÓDIGO: HS0418 
TÍTULO: A ROTINA COMO INDICADOR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
ALUNO: MARIANNE DA CRUZ MOURA (04738598406) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  

 
 

CÓDIGO: HS0419 
TÍTULO: SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DA ATIVIDADE 
“OFFSHORE” DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: UMA ABORDAGEM JURÍDICA 
ALUNO: YGOR MEDEIROS BRANDÃO DE ARAÚJO (00689177321) 
ORIENTADOR: XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO (35845120420)  

 
 

CÓDIGO: HS0421 
TÍTULO: O CENÁRIO PRODUTIVO-COMERCIAL-EXPORTADOR DA LAGOSTA: 
UM ESTUDO COMPARATIVO COM OS SEGMENTOS PRODUTIVOS DA 
CARCINICULTURA E DO PESCADO NO RIO GRANDE DO 
ALUNO: SÂMELLA AZEVEDO DE ARAÚJO (01304716406) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  

 
 

CÓDIGO: HS0423 
TÍTULO: A LOGÍSTICA AÉREA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: UM 
ESTUDO DE CASO EM TORNO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO 
AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO – P 
ALUNO: CHRISTIANNE DE SENA SANTOS (03536619452) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  

 

25/53



 
CÓDIGO: HS0425 
TÍTULO: A NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS/PASEP E DA COFINS APLICADA 
ÀS EMPRESAS ATUANTES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
ALUNO: ANNA CHRISTINA PISCO ROCHA DA SILVA (09580155704) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0431 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA GARANTIA E EFETIVIDADE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 
ALUNO: GRAZIELLY DOS ANJOS FONTES (05266719478) 
ORIENTADOR: MARIA DOS REMÉDIOS FONTES SILVA (10895892472)  

 
 

CÓDIGO: HS0433 
TÍTULO: PREDOMINÂNCIA DE NUVENS NA CIDADE DE NATAL/RN: ESTUDO 
DE CASO 
ALUNO: LÍVIA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA (87647630482) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  

 
 

CÓDIGO: HS0442 
TÍTULO: O REGIME DOMINIAL DOS RECURSOS HÍDRICOS NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988: UMA ANÁLISE À LUZ DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA 
ALUNO: RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO (00980782406) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424135244-8)  

 
 

CÓDIGO: HS0449 
TÍTULO: A REALIDADE DO TURISMO SEXUAL EM NATAL 
ALUNO: FLÁVIA MAYUMI TAVARES MURAKAMI (02404317318) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: CÍNTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (05510373423)  
CO-AUTOR: PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES (07263548488)  

 
 

CÓDIGO: HS0454 
TÍTULO: ACORDOS E REGRAS NORTEADORAS DO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL: DA RODADA URUGUAI À POLÍTICA DE COMÉRCIO 
EXTERIOR BRASILEIRA 
ALUNO: HEBERTO OLÍMPICO COSTA (03631152426) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  
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CÓDIGO: HS0457 
TÍTULO: RUMOS DA UNIVERSIDADE: UM ESTUDO PSICOSSOCIAL 
ALUNO: SAMARA CRISTINA FERNANDES DE ARAUJO (02974847455) 
ORIENTADOR: MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA DE CARVALHO (02560801353)  

 
 

CÓDIGO: HS0466 
TÍTULO: CONSCIÊNCIA HERMENÊUTICA (UMA PERSPECTIVA DO DIREITO 
EM BUSCA DA JUSTIÇA) 
ALUNO: ROGÉRIO EMILIANO GUEDES ALCOFORADO (00959534423) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0477 
TÍTULO: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS CONSTRUÇÕES 
LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS PRESENTES NAS PÁGINAS POLICIAIS DO JORNAL 
'A REPÚBLICA' E DOS JORNAIS ATUAIS 
ALUNO: FRANCISCO VITORIANO DA SILVA JÚNIOR (01163210404) 
ORIENTADOR: MARIA HOZANETE ALVES DE LIMA (93098898453)  
CO-AUTOR: MARIA HOZANETE ALVES DE LIMA (93098898453)  
CO-AUTOR: FRANCISCO VITORIANO DA SILVA JÚNIOR (01163210404)  

 
 

CÓDIGO: HS0478 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DO GRAU DE ACIDEZ NA PRECIPITAÇÃO DA CIDADE 
DE NATAL/RN 
ALUNO: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (01018677437) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  

 
 

CÓDIGO: HS0480 
TÍTULO: JORNAL “O MOSSOROENSE”: MEMÓRIA E RELICÁRIO LINGÜÍSTICO 
DA CULTURA E HISTÓRIA DO ESTADO NORTE-RIO-GRANDENSE 
ALUNO: FRANCISCO MAGNO SILVA DE ARAÚJO (05598749440) 
ORIENTADOR: MARIA HOZANETE ALVES DE LIMA (93098898453)  
CO-AUTOR: MARIA HOZANETE ALVES DE LIMA (93098898453)  
CO-AUTOR: FRANCISCO MAGNO SILVA DE ARAÚJO (05598749440)  

 
 

CÓDIGO: HS0482 
TÍTULO: REESTRUTURAÇÃO DA FEBEM E MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 
COMO FORMA DE RE-INSERÇÃO SOCIAL DE JOVENS MARGINALIZADOS. 
ALUNO: ARIANNE CASTRO DE ARAÚJO (06128924417) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
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CÓDIGO: HS0485 
TÍTULO: PERFIL DEMOGRÁFICO DOS RESIDENTES EM ÁREAS SUBNORMAIS 
DA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: MAXWELL RICARDO F. DE SOUZA (04595493401) 
ORIENTADOR: MARDONE CAVALCANTE FRANÇA (07354118320)  

 
 

CÓDIGO: HS0487 
TÍTULO: REGIÃO DO SERIDÓ (RN): MEMÓRIA E CULTURA NA OBRA "CARTAS 
DA INFÂNCIA", DE LEDA GURGEL 
ALUNO: NELSON FERREIRA DE SOUSA JUNIOR (09706447792) 
ORIENTADOR: MÁRCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

 
 

CÓDIGO: HS0490 
TÍTULO: IMUNIDADES PARLAMENTARES NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL 
ALUNO: HILDEBERTO JUNIOR DA ROCHA SILVESTRE (06743702447) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0491 
TÍTULO: DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES NA PERSPECTIVA DAS 
SUAS RELAÇÕES INDIVIDUAIS DE TRABALHO 
ALUNO: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (06151100450) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: CARLOS ANTONIO DE FRANÇA JÚNIOR (05332286465)  

 
 

CÓDIGO: HS0494 
TÍTULO: A ORDEM JURÍDICA DO MERCOSUL 
ALUNO: NATÁLIA BASTOS BONAVIDES (05352897400) 
ORIENTADOR: ROSENITE ALVES DE OLIVEIRA (09063412487)  

 
 

CÓDIGO: HS0495 
TÍTULO: PRINCÍPIOS JURÍDICOS E SUA CONSIDERAÇÃO ENQUANTO NORMA 
NO ÂMBITO TRABALHISTA 
ALUNO: CAIO VÍTOR RIBEIRO BARBOSA (05724372428) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO (05175389467)  
CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE (04875193459)  
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CÓDIGO: HS0496 
TÍTULO: A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS 
ALUNO: DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO (05175389467) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE (04875193459)  
CO-AUTOR: CAIO VÍTOR RIBEIRO BARBOSA (05724372428)  

 
 

CÓDIGO: HS0497 
TÍTULO: TUTELA JURÍDICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
ALUNO: CÍNTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (05510373423) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE (04875193459)  

 
 

CÓDIGO: HS0498 
TÍTULO: DA LEGITIMIDADE ATIVA DE ÓRGÃOS NA PROPOSITURA DE 
MANDADOS DE SEGURANÇA. 
ALUNO: TIAGO BATISTA DOS SANTOS (00736525475) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE (04875193459)  
CO-AUTOR: CAIO VÍTOR RIBEIRO BARBOSA (05724372428)  
CO-AUTOR: DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO (05175389467) 

 
 

CÓDIGO: HS0500 
TÍTULO: DA ADMISSIBILIDADE DO LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. 
ALUNO: MARCELO LAUAR LEITE (04875193459) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0502 
TÍTULO: ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO 
ALUNO: HERBERTH LIMA DOS SANTOS (00964906406) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (37858750453)  

 
 

CÓDIGO: HS0503 
TÍTULO: LAICIDADE E RELIGIOSIDADE: UMA ANÁLISE ACERCA DO 
PREÂMBULO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E OUTROS ASPECTOS 
ALUNO: MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MATOS (06884370440) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
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CÓDIGO: HS0505 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OBJETIVA DA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO EM FACE DO NOVO CÓDIGO CIVIL 
ALUNO: SHEYLA YUSK CUNHA (00951837443) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: ANNA CHRISTINA PISCO ROCHA DA SILVA (09580155704)  

 
 

CÓDIGO: HS0510 
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: UM ESTUDO DA HISTÓRIA E MEMÓRIA 
FOTOGRÁFICA DO MCC/UFRN. 
ALUNO: ALINE GURGEL DA SILVA (05039855460) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  

 
 

CÓDIGO: HS0511 
TÍTULO: ELEIÇÕES 2006: UM QUESTIONAMENTO DAS CANDIDATURAS À LUZ 
DA CONSTITUIÇÃO 
ALUNO: MARIANNA PERANTONI PEREIRA (06133685417) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0512 
TÍTULO: AS PATENTES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
ALUNO: CARLOS ALBERTO GONÇALVES BRANDÃO JÚNIOR (05510145471) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0513 
TÍTULO: VOZES DE INFÂNCIAS EM ANA MARIA MACHADO 
ALUNO: MARIA ALIANI DOS SANTOS (01082734403) 
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  

 
 

CÓDIGO: HS0514 
TÍTULO: A INSTRUMENTALIZAÇÃO LEGAL PARA A INSERÇÃO DE EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE NA REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS MADUROS NO BRASIL 
ALUNO: DANIEL BRANDÃO DA CRUZ LIRA (01085303454) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0519 
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE A INFÂNCIA NOS CONTOS “NEGÓCIO DE 
MENINO COM MENINA” E "BIRUTA". 
ALUNO: RAIMUNDA VALQUÍRIA DE CARVALHO (05791546459) 
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  
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CÓDIGO: HS0520 
TÍTULO: A INSERÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NA INDÚSTRIA 
DO PETRÓLEO 
ALUNO: FERNANDA LAÍS DE MATOS (01045785482) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0521 
TÍTULO: DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS NO BRASIL 
ALUNO: LUIZ FELIPE PINHEIRO NETO (06765053417) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  
CO-AUTOR: KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS (00922409412)  
CO-AUTOR: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DE MACEDO (05101946486)  
CO-AUTOR: BRENO VINICIUS DE GÓIS (06666131410) 

 
 

CÓDIGO: HS0522 
TÍTULO: REGIME JURÍDICO DO LIVRE ACESSO A GASODUTOS 
ALUNO: JOAQUIM MAURICIO FERNANDES DE MORAIS (04939622479) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0523 
TÍTULO: REGIME JURÍDICO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E 
GÁS NATURAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
ALUNO: JULIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (05674153418) 
ORIENTADOR: OTACÍLIO NETO (60210060468)  

 
 

CÓDIGO: HS0525 
TÍTULO: RELAÇÕES DE CONSUMO FRENTE À REGULAÇÃO DO MERCADO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ALUNO: FLÁVIA JÁCOME GONÇALVES (05236351413) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
 

CÓDIGO: HS0530 
TÍTULO: CULTURA ORGANIZACIONAL - O SEU PAPEL E SUAS INFLUÊNCIAS 
ALUNO: EMANUELLY ALVES PELOGIO (01225801419) 
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  
CO-AUTOR: LUIZ CÉLIO SOUZA ROCHA (06791569689)  
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CÓDIGO: HS0532 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FITOFISIONÔMICA DAS FÁCIES DE CAATINGA 
DO SERIDÓ OCIDENTAL POTIGUAR COM BASE EM DADOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL MULTITEMPORAL/ESP 
ALUNO: FELIPE SILVESTRE COSTA DE ALENCAR (04991207444) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420)  
CO-AUTOR: SEBASTIÃO COSME JÚNIOR (06160950401)  

 
 

CÓDIGO: HS0539 
TÍTULO: A CULTURA COMO FATOR RELEVANTE NA PROMOÇÃO DAS 
RELAÇÕES COMERCIAIS INTERNACIONAIS: UMA PERSPECTIVA BRASILEIRA 
ALUNO: CAROLINA CHAVES GOMES (01204443483) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  

 
 

CÓDIGO: HS0541 
TÍTULO: AÇÕES AFIRMATIVAS PARA O INGRESSO EM UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS. 
ALUNO: MÜLLER EDUARDO DANTAS DE MEDEIROS (06932780488) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0542 
TÍTULO: PROPOSIÇÃO SISTEMÁTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR: ROTEIRO DE 
EXPORTAÇÃO VOLTADO PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: JEMIMA SIMPLÍCIO (05097960440) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  

 
 

CÓDIGO: HS0543 
TÍTULO: MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA: UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA 
ACERCA DE SUA DIMENSÃO ECONÔMICA 
ALUNO: ADACIARA DE FATIMA DIAS SOARES (05334615458) 
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
CO-AUTOR: JULIANA SALES DA ROCHA (00846774496)  

 
 

CÓDIGO: HS0544 
TÍTULO: A CASA DO MENOR TRABALHADOR / DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
ALUNO: JULIANA KARLA GARCIA RIBEIRO (06067169479) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE SÁ ROCHA (05660181449)  
CO-AUTOR: JULANE BRAGA DE AZEVEDO (04614958486)  
CO-AUTOR: JULIANA MORAIS DE SOUSA (05510540427)  
CO-AUTOR: DANIELLE D. SILVESTRE (06490510413) 
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CÓDIGO: HS0561 
TÍTULO: PROPIEDADE INTELECTUAL E DIREITO DA CONCORRENCIA NO 
ÂMBITO DA INDUSTRIA PETROLÍFERA 
ALUNO: ERICA FERREIRA MACIEL (04623836444) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424135244-8)  

 
 

CÓDIGO: HS0563 
TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES, EM PROL DA INCLUSÃO 
ESCOLAR. 
ALUNO: MARIA KAROLINA DE MACÊDO SILVA (01172297410) 
ORIENTADOR: LÚCIA DE ARAÚJO RAMOS MARTINS (08588287404)  

 
 

CÓDIGO: HS0576 
TÍTULO: A REFERENCIAÇÃO EM RELATÓRIOS FINAIS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (IC) DA UFRN 
ALUNO: ELIS BETANIA GUEDES DA COSTA (04611751422) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRAÇAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  

 
 

CÓDIGO: HS0577 
TÍTULO: A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO POTI NOS ANOS DOURADOS DA 
RADIOFONIA POTIGUAR 
ALUNO: EDIVÂNIA DUARTE RODRIGUES (04699790461) 
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  

 
 

CÓDIGO: HS0578 
TÍTULO: O MERCADO DE TERRAS E A PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO 
ALUNO: ANA CÂNDIDA DE O(LIVEIRA FERREIRA (01024895483) 
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  

 
 

CÓDIGO: HS0579 
TÍTULO: FREINET E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONHECENDO NOSSAS 
LIMITAÇÕES PARA DIMINUIR AS DIFERENÇAS 
ALUNO: EVELY BARROS PAZ DE LIMA (91260710459) 
ORIENTADOR: JOANA D'ARC DE SOUZA DANTAS (15627462434)  

 
 

CÓDIGO: HS0580 
TÍTULO: EFETIVIDADE DO ENSINO DAS DISCIPLINAS AFINS PARA O CURSO 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: O FOCO NO ENSINO DE ESTATÍSTICA 
ALUNO: AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO (04873277485) 
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
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CÓDIGO: HS0581 
TÍTULO: METROPOLE E EDUCAÇÃO: PROBLEMAS E DESAFIOS PARA A 
JUVENTUDE. 
ALUNO: ALGÉRIA VARELA DA SILVA (02812816457) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 
(05640075449)  

 
 

CÓDIGO: HS0582 
TÍTULO: ARTE-TERAPIA: UM CAMINHO DE RE-EDUCAÇÃO E SAÚDE RUMO 
AO SER CRIATIVO INTEGRAL 
ALUNO: JOSENILDA EVANGELISTA MARTINS (00997267429) 
ORIENTADOR: NÍSIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA 
(83084924791)  

 
 

CÓDIGO: HS0584 
TÍTULO: ANÁLISE DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA PERSPECTIVA DO 
ATENDIMENTO À DIVERSIDADE DO ALUNADO. 
ALUNO: SILVIA GILMARA SILVA RAMOS (02377733417) 
ORIENTADOR: LÚCIA DE ARAÚJO RAMOS MARTINS (08588287404)  

 
 

CÓDIGO: HS0585 
TÍTULO: A INOVAÇÃO E A COOPERAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE 
SOBREVIVÊNCIA EM UM MERCADO COMPLEXO: UM ESTUDO DE CASO NA 
PRIMAR ORGÂNICA DO RN 
ALUNO: FRANCISCO ALEX ZUZA (05603423498) 
ORIENTADOR: FERNANDO DIAS LOPES (59550767000)  

 
 

CÓDIGO: HS0591 
TÍTULO: A CRIANÇA E A MÚSICA: IMPLICAÇÕES DA MÚSICA NO 
DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E EMOTIVO INFANTIL ENTRE ZERO E 
DOIS ANOS 
ALUNO: ISAAC SAMIR CORTEZ DE MELO (01249195454) 
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (01204443483)  

 
 

CÓDIGO: HS0592 
TÍTULO: DIREITO E ECONOMIA, UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 
PODER JUDICIÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 
ALUNO: VINÍCIUS FERNANDES COSTA (01399850423) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
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CÓDIGO: HS0593 
TÍTULO: ACESSO AO ENSINO SUPERIOR: A REALIDADE DOS ALUNOS 
ISENTOS DA TAXA DE VESTIBULAR DA UFRN 
ALUNO: ISABELLA CECILIA REIS SOARES DE MARIA (05129084438) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: VERUSKA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA (05252694443)  

 
 

CÓDIGO: HS0598 
TÍTULO: O TERRORISMO INTERNACIONAL: AS ORGANIZAÇÕES 
TERRORISTAS, OS TERRITÓRIOS QUE EMANAM O TERRORISMO E OS 
TERRITÓRIOS VÍTIMAS DO TERRORISMO 
ALUNO: JORGE HENRIQUE NETO (05876742457) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  

 
 

CÓDIGO: HS0601 
TÍTULO: A POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL NO BRASIL: COMO 
FUNCIONA? 
ALUNO: ROSALTIVA PEREIRA DANTAS (04929511445) 
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  

 
 

CÓDIGO: HS0602 
TÍTULO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO RURAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
GUAJÚ 
ALUNO: AMADÔ NASSER DA FONSECA ALVES DE CARVALHO (01465824464) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  

 
 

CÓDIGO: HS0604 
TÍTULO: O TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES E CRIANÇAS SOB A 
ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS 
ALUNO: LÍVIA DE OLIVEIRA REVORÊDO (06226415495) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: LÍVIA DE OLIVEIRA REVORÊDO (06226415495)  

 
 

CÓDIGO: HS0609 
TÍTULO: LACUNA NO ORDENAMENTO NORMATIVO BRASILEIRO ACERCA 
DA COOPERAÃ§Ã£O JURÃDICA PENAL INTERNACIONAL 
ALUNO: INGRID DE LIMA BEZERRA (05263674406) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
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CÓDIGO: HS0610 
TÍTULO: SABERES DOCENTES PARA ALFABETIZAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: E POR QUE NÃO? 
ALUNO: LUCILIANA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA (01209270471) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  

 
 

CÓDIGO: HS0615 
TÍTULO: “PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: UMA APROXIMAÇÃO AS 
REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES FORMADORES SOBRE A 
PROFISSIONALIZAÇÃO E O PROFISSIONALISMO”. 
ALUNO: JULIANA LACERDA (01285115406) 
ORIENTADOR: ISAURO BELTRÁN NUÑEZ (00767399455)  
CO-AUTOR: ELIONAI BARBOSA PEREIRA (05284807405)  

 
 

CÓDIGO: HS0626 
TÍTULO: PESQUISA COLABORATIVA: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
PARA O DOCENTE 
ALUNO: SUERDA DEUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (01236858425) 
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949)  

 
 

CÓDIGO: HS0630 
TÍTULO: CARNE, FARINHA E AGUARDENTE: ADMINISTRAÇÃO COLONIAL NA 
CAPITANIA DO RIO GRANDE E O ABASTECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS. 
ALUNO: THIAGO ALVES DIAS (01241253447) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR POSSAMAI (42508134015)  

 
 

CÓDIGO: HS0632 
TÍTULO: AS MULHERES DO SERTÃO COLONIAL E AS REPRESENTAÇÕES DA 
MORTE 
ALUNO: MARCELA MARTINS DE LIMA (01073944484) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487)  

 
 

CÓDIGO: HS0633 
TÍTULO: O ESTADO DOS LUGARES: POPULAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
NO BAIRRO DOS GUARÁPES – NATAL/RN 
ALUNO: PABLO RUYZ MADUREIRA ARANHA (06506471492) 
ORIENTADOR: ALDO ALOÍSIO DANTAS DA SILVA (20643314504)  
CO-AUTOR: FLAVIANA NADIR D. DE CARVALHO (06747098455)  
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CÓDIGO: HS0649 
TÍTULO: OS PROFESSORES DE FÍSICA SÃO REALISTAS, CONSTRUTIVISTAS 
OU AMBOS?! 
ALUNO: MILTON THIAGO SCHIVANI ALVES (03712597460) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868)  

 
 

CÓDIGO: HS0655 
TÍTULO: A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DO 
DELITO DO TRÁFICO DE PESSOAS 
ALUNO: PRISCILA NOGUEIRA KRÜGER (00632233176) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 
 

CÓDIGO: HS0656 
TÍTULO: A INADEQUAÇÃO DO ART. 231 DO CÓDIGO PENAL À DEFINIÇÃO DE 
TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS ESTATUÍDA PELA ONU 
ALUNO: LOUISE SANTOS FERNANDES (06632292437) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 
 

CÓDIGO: HS0657 
TÍTULO: A RETEXTUALIZAÇÃO EM RELATÓRIOS FINAIS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (IC) 
ALUNO: PATRICIA GRACE DE SOUZA SILVA (06047125450) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRAÇAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
CO-AUTOR: ELI JOSÉ GOMES DE ARAÚJO (01167884450)  

 
 

CÓDIGO: HS0658 
TÍTULO: COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO TRANSFERIDO POR 
OPERAÇÃO DE FARM-IN/FARM-OUT 
ALUNO: RODRIGO ALBUQUERQUE VILAR (05588052480) 
ORIENTADOR: OTACÍLIO NETO (60210060468)  

 
 

CÓDIGO: HS0660 
TÍTULO: O COTIDIANO DAS PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: LARISSA DA SILVA FERREIRA (04880332410) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO GOMES (09811516472)  

 
 

CÓDIGO: HS0663 
TÍTULO: O SUBLIME EM AUGUSTO DOS ANJOS: UMA PERSPECTIVA 
KANTIANA 
ALUNO: ALFREDO HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES (05480751409) 
ORIENTADOR: SANDRA S. F. ERICKSON (25124501472)  
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CÓDIGO: HS0666 
TÍTULO: PRÁTICAS CORPORAIS E AUTO-EXPRESSÃO CULTURAL COMO 
POSSIBILIDADES DE AUTO-CONHECIMENTO E DA CORPOREIDADE PELA 
PESSOA IDOSA:A BUSCA PELA MELHORIA DA QUA 
ALUNO: CARLOS AUGUSTO BATISTA DE SENA (90458907472) 
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449)  

 
 

CÓDIGO: HS0667 
TÍTULO: CONGOS DE CALÇOLA: UMA MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA POPULAR 
DA VILA DE PONTA NEGRA 
ALUNO: MARIA COCEIÇÃO LIRA DE PAIVA (05242101440) 
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  

 
 

CÓDIGO: HS0670 
TÍTULO: ANÁLISE DO MERCADO EXPORTADOR DO RN:AVANÇOS E 
PERSPECTIVAS 
ALUNO: GILBERLENO DA SILVA MOURA (05337876457) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  
CO-AUTOR: ARTHUR ATAIDE DE HOLANDA (01975738195)  
CO-AUTOR: HEBERTO OLÍMPICO COSTA (03631152426)  
CO-AUTOR: THAMARA THARINE DE OLIVEIRA PACHÊCO (04683859408) 

 
 

CÓDIGO: HS0676 
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO ESTÉTICA: INVESTIGANDO 
APROXIMAÇÕES 
ALUNO: RANIQUELE DA SILVA BEZERRA (01197213414) 
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  

 
 

CÓDIGO: HS0678 
TÍTULO: ASPECTOS SEMÂNTICOS DA ESTRUTURA ARGUMENTAL 
ALUNO: NEDJA LIMA DE LUCENA (01251776400) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  

 
 

CÓDIGO: HS0683 
TÍTULO: COMO COMPREENDER UM DISCURSO ESCRITO A PARTIR DA 
DIALÉTICA  
ALUNO: GILMARA COUTINHO PEREIRA (01272814440) 
ORIENTADOR: ABRAHÃO COSTA ANDRADE (58897046568)  
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CÓDIGO: HS0684 
TÍTULO: OS FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA DO LITORAL ORIENTAL 
RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: EDUARDO QUEIROZ DE LIMA (05251963408) 
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820)  
CO-AUTOR: TÁSSIA CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (06706095443)  

 
 

CÓDIGO: HS0688 
TÍTULO: A COBERTURA DA MÍDIA IMPRESSA E OS ENQUADRAMENTOS NAS 
ELEIÇÕES PARA PREFEITO DE NATAL EM 2004 
ALUNO: TATIANE VIEIRA BARROS (05445379477) 
ORIENTADOR: JOSÉ ANTONIO SPINELLI LINDOSO (07427859472)  
CO-AUTOR: ANA BEATRIZ SILVA PESSOA (05806795438)  

 
 

CÓDIGO: HS0690 
TÍTULO: A VISIBILIDADE MIDIÁTICA DOS CANDIDATOS E O 
COMPORTAMENTO DAS URNAS NO PLEITO MUNICIPAL DE NATAL EM 2004 
ALUNO: ANA BEATRIZ SILVA PESSOA (05806795438) 
ORIENTADOR: JOSÉ ANTONIO SPINELLI LINDOSO (07427859472)  
CO-AUTOR: TATIANE VIEIRA BARROS (05445379477)  

 
 

CÓDIGO: HS0698 
TÍTULO: UMA ALTERNATIVA DE INTERIORIZAÇÃO DO TURISMO A PARTIR 
DAS SERRAS POTIGUARES 
ALUNO: RENATA PAULA COSTA TRIGUEIRO (05236222443) 
ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO LEITE DO NASCIMENTO (90459261487)  

 
 

CÓDIGO: HS0704 
TÍTULO: DENSIDADE DE DRENAGEM UMA ABORDAGEM MORFOMÉTRICA 
ALUNO: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO DE PAIVA (96669853491) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187)  

 
 

CÓDIGO: HS0705 
TÍTULO: A LIBERDADE DE CONTRATAR, A AUTONOMIA DA VONTADE, A 
ATIPICIDADE LEGAL E O CONTRATO DE FACTORING 
ALUNO: FELIPE CUNHA ALVES DE SENA (05020821438) 
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO (20809789453)  
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CÓDIGO: HS0709 
TÍTULO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE LÓGICA DEÔNTICA 
PARACONSISTENTE 
ALUNO: LIS HELENA ASCHERMANN KEUCHEGERIAN (30380354837) 
ORIENTADOR: ÂNGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  

 
 

CÓDIGO: HS0712 
TÍTULO: REDE DE APOIO INFORMAL NO CONTEXTO DA SOROPOSITIVIDADE 
PARA O HIV/AIDS EM IDOSOS 
ALUNO: RAQUEL FARIAS DINIZ (05853043439) 
ORIENTADOR: ANA ALAYDE WERBA SALDANHA (38040247420)  

 
 

CÓDIGO: HS0718 
TÍTULO: O SIGNIFICADO DA DEPRESSÃO PARA ESCOLARES INFANTO-
JUVENIS: UM ENFOQUE PSICOSSOCIAL. 
ALUNO: JOSEVÂNIA DA SILVA CRUZ DE OLIVEIRA (04156259471) 
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA DE LIMA COUTINHO (21842221434)  
CO-AUTOR: EMILY DA SILVA NASCIMENTO (04865236406)  
CO-AUTOR: KARLA CAROLINA SILVEIRA RIBEIRO (01119388562)  

 
 

CÓDIGO: HS0719 
TÍTULO: O TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS SOB O JUGO DO CAPITAL 
ALUNO: LUIZA CARLA MENEZES DE FARIAS (05848308403) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 
 

CÓDIGO: HS0722 
TÍTULO: NOVOS SUJEITOS POLÍTICOS: AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS 
TRABALHADORAS RURAIS 
ALUNO: LAETICIA MEDEIROS JALIL (90396421415) 
ORIENTADOR: ALDENÔR GOMES DA SILVA (06311709449)  

 
 

CÓDIGO: HS0724 
TÍTULO: DIVERSIFICAÇÃO DO USO DA FORÇA DE TRABALHO: O PAPEL DA 
PLURIATIVIDADE NO ASSENTAMENTO BRINCO DE OURO 
ALUNO: SABRINA ÂNGELA FRANÇA SILVA (00837127475) 
ORIENTADOR: ALDENÔR GOMES DA SILVA (06311709449)  
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CÓDIGO: HS0730 
TÍTULO: CAUSALIDADE: UM CONCEITO NECESSÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO 
E RECONSTRUÇÃO DE SABERES NA ÁREA DA HISTÓRIA 
ALUNO: MARIA LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA (04036870475) 
ORIENTADOR: FRANCISCA LACERDA DE GÓIS (08595224404)  

 
 

CÓDIGO: HS0735 
TÍTULO: DIFICULDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E CRIANÇAS 
ALUNO: LÊDA DE CÁSSIA (04618063475) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  

 
 

CÓDIGO: HS0736 
TÍTULO: GESTÃO DEMOCRÁTICA: A DISTÂNCIA ENTRE A TEORIA E A 
PRÁTICA 
ALUNO: JULIE ISABELLE FREITAS RODRIGUES (05629416499) 
ORIENTADOR: ANTÔNIO CABRAL NETO (05754372434)  

 
 

CÓDIGO: HS0737 
TÍTULO: POLÍTICAS COMPENSATÓRIAS E APOSENTADORIAS: 
SOBREVIVÊNCIA E DOMINAÇÃO NAS PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE 
DO NORTE. 
ALUNO: JULIANA COSTA AMORIM (05505358454) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO GOMES (09811516472)  

 
 

CÓDIGO: HS0738 
TÍTULO: ANÁLISE DA ATIVIDADE EXPORTADORA DA CARCINICULTURA 
ENTRE OS ANOS DE 2003 E 2004 
ALUNO: HAMONAÍSA SILVINA SANTOS ARAÚJO (06426998443) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (01204443483)  
CO-AUTOR: THAMARA THARINE DE OLIVEIRA PACHÊCO (04683859408)  

 
 

CÓDIGO: HS0745 
TÍTULO: BANCO CONVERSACIONAL DE NATAL: UMA AMOSTRA DA FALA 
ESPONTÂNEA DOS NATALENSES 
ALUNO: LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA LIMA (82837040444) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
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CÓDIGO: HS0749 
TÍTULO: A APRECIAÇÃO MUSICAL INFANTIL – ASPECTOS DA 
CONSTITUIÇÃO DA INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA NO DISCURSO DE 
CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 4 E 6 ANOS 
ALUNO: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437) 
ORIENTADOR: ROSÂNGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: JOANA FONTES PATINO (00969523424)  
CO-AUTOR: CANDIDA DE SOUZA (06853584457)  
CO-AUTOR: MARINA MEIRA PIRES SIMONETTI (06177094406) 

 
 

CÓDIGO: HS0750 
TÍTULO: MOTIVAÇÃO: UM ESTUDO DAS SITUAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O 
SUCESSO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
ALUNO: LUANA DE LIMA PATRÍCIO (03632230455) 
ORIENTADOR: MÁRCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  

 
 

CÓDIGO: HS0752 
TÍTULO: MEMORIALISMO E HISTÓRIA: A CONSTRUÇÃO DA CIDADE DO 
CEARÁ-MIRIM A PARTIR DAS MEMÓRIAS DE NILO PEREIRA (1920-1960) 
ALUNO: HELICARLA NYELY BATISTA DE MORAIS (04660065430) 
ORIENTADOR: RRAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  

 
 

CÓDIGO: HS0753 
TÍTULO: DESEMPENHO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA NOS 
VESTIBULARES DA UFRN 
ALUNO: VERUSKA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA (05252694443) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: ISABELLA CECILIA REIS SOARES DE MARIA (05129084438)  

 
 

CÓDIGO: HS0754 
TÍTULO: APRENDIZAGEM: UM PROCESSO DUAL: INDIVIDUAL E COLETIVO 
ALUNO: CANDICE MENEZES DO VALE (05295161447) 
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949)  

 
 

CÓDIGO: HS0755 
TÍTULO: A ATUAÇÃO DO(A) PSICÓLOGO(A) NO CONTEXTO EDUCACIONAL A 
PARTIR DA VISÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A 
COMUNIDADE ESCOLAR 
ALUNO: GEOVANA CAMARGO VARGAS (97175870353) 
ORIENTADOR: MÔNICA DE FÁTIMA BATISTA CORREIA (56969708420)  
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CÓDIGO: HS0757 
TÍTULO: VIOLÊNCIA SEXUAL: UMA REALIDADE DO PROGRAMA SENTINELA 
NATAL - RN 
ALUNO: FABRÍZZIA MORAIS TEIXEIRA DE SOUZA (96924748449) 
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  

 
 

CÓDIGO: HS0759 
TÍTULO: CONCEPÇÃO DA AIDS NA VELHICE: PERSPECTIVA DE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
ALUNO: ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA (05271537455) 
ORIENTADOR: ANA ALAYDE WERBA SALDANHA (38040247420)  

 
 

CÓDIGO: HS0771 
TÍTULO: INOVAÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO RELACIONADAS Á 
UNIÃO ESTÁVEL 
ALUNO: PATRÍCIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE (05391179432) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (91238641415)  
CO-AUTOR: DIANA CÂMARA RODRIGUES (05660420451)  
CO-AUTOR: SUZANA RÉGIA FONTES DE SOUZA (06061967497)  

 
 

CÓDIGO: HS0773 
TÍTULO: A PROBLEMÁTICA DA SEGURANÇA NOS CONTRATOS VIRTUAIS 
ALUNO: DIANA CÂMARA RODRIGUES (05660420451) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (91238641415)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE (05391179432)  
CO-AUTOR: SUZANA RÉGIA FONTES DE SOUZA (06061967497)  

 
 

CÓDIGO: HS0781 
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DA PSICOLOGIA NO RIO GRANDE DO NORTE: DEZ 
ANOS DE ESTUDO 
ALUNO: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (51938057287) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (01074668480)  
CO-AUTOR: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (04878289414)  
CO-AUTOR: EUNICE NEVES DE ASSIS (01295460386) 
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CÓDIGO: HS0782 
TÍTULO: DELINEAMENTOS E DETERMINAÇÕES DA PRÁTICA PSICOLÓGICA 
NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS 
ALUNO: EUNICE NEVES DE ASSIS (01295460386) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (04878289414)  
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (01074668480)  
CO-AUTOR: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (51938057287) 

 
 

CÓDIGO: HS0785 
TÍTULO: PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM PSICOLOGIA: A PRODUÇÃO DE 
BOLSISTAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA DO CNPQ (2001-2003) 
ALUNO: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (01074668480) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (77891120404)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
CO-AUTOR: PABLO SE SOUSA SEIXAS (00842445420) 

 
 

CÓDIGO: HS0792 
TÍTULO: ATUAÇÃO DA EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA 
TRILHAS POTIGUARES/2006 EM NOVA CRUZ-RN. 
ALUNO: LARISSA MASCARENHAS SOUZA (05494178420) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (02032604817)  
CO-AUTOR: JUSSARA KEILLA BATISTA DO NASCIMENTO (01019365404)  

 
 

CÓDIGO: HS0795 
TÍTULO: ROMANTISMO POLÍTICO, CULTURA E EDUCAÇÃO POPULAR 
ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419) 
ORIENTADOR: JOSÉ WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
CO-AUTOR: PABLO CRUZ SPINELLI (04337383409)  

 
 

CÓDIGO: HS0797 
TÍTULO: PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA NA REVISTA ESTUDOS DE PSICOLOGIA 
(NATAL) 
ALUNO: THIAGO FÉLIX PINHEIRO (04548801464) 
ORIENTADOR: JOSÉ DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
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CÓDIGO: HS0798 
TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO RECENTE DO NORDESTE: POLÍTICAS 
AGRÍCOLAS E DINAMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS RURAIS 
ALUNO: STÉPHANIE CAMPOS PAIVA MOREIRA (05208135450) 
ORIENTADOR: ALDENÔR GOMES DA SILVA (06311709449)  

 
 

CÓDIGO: HS0811 
TÍTULO: ANTROPÓLOGO: QUE BICHO É ESSE? PERSPECTIVAS E 
EXPECTATIVAS A RESPEITO DE SEU OFÍCIO 
ALUNO: JONATAS ISIDORO DE ARAUJO RODRIGUES (05824973458) 
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (78883520491)  
CO-AUTOR: ANDRESSA LÍDICY MORAIS LIMA (05031639458)  

 
 

CÓDIGO: HS0813 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
ALUNO: MILENA GOMES DOS SANTOS (05797975467) 
ORIENTADOR: ANAXSUELL FERNANDO (03396329414)  
CO-AUTOR: DANIELLY KARINE ALVES LEAL (05309856404)  
CO-AUTOR: RAYANNY FIGUEIREDO E MEDEIROS (05863051493)  

 
 

CÓDIGO: HS0814 
TÍTULO: CONFIGURAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL EM 2000. 
ALUNO: LORENE KÁSSIA BARBOSA (05445393461) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 
(05640075449)  

 
 

CÓDIGO: HS0820 
TÍTULO: A IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS CULTURAIS PARA 
SATISFAZER A PREFERÊNCIA DO MERCADO TURÍSTICO DE NATAL 
ALUNO: CL´[EBIA BEZERRA DA SILVA (00984130403) 
ORIENTADOR: WAYNE THOMAS ENDERS (25265989072)  
CO-AUTOR: LUIZA MÁRCIA TAVARES DO NASCIMENTO (03557797490)  

 
 

CÓDIGO: HS0821 
TÍTULO: JUVENTUDE E VOLUNTARIADO EM NATAL/RN 
ALUNO: ANA PAULA LIMA DO NASCIMENTO (05605666460) 
ORIENTADOR: JOÃO BOSCO ARAÚJO DA COSTA (49516671772)  
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CÓDIGO: HS0834 
TÍTULO: ALGUMAS DAS VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NA AVALIAÇÃO DE 
PROBLEMAS AMBIENTAIS PELO MORADOR DE NATAL 
ALUNO: RACHEL MEDEIROS DE GÓES (05873270490) 
ORIENTADOR: JOSÉ DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
CO-AUTOR: ANDREZZA DE FIGUEIRÊDO SOUSA (06969530485)  

 
 

CÓDIGO: HS0835 
TÍTULO: EXPORTAÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE: UMA ANÁLISE POR 
MUNICÍPIO 
ALUNO: MILENA ANDRÉA DA SILVA DANTAS (01179073401) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  

 
 

CÓDIGO: HS0842 
TÍTULO: ÍNDIOS, ESTÁ NA HORA DE APRENDER! 
ALUNO: MARIANA NOGUEIRA PEREIRA (01240359497) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAÚJO (05748895404)  
CO-AUTOR: DÂMARES SALDANHA T. DE SOUZA GOMES (06904370483)  
CO-AUTOR: CAMILLA TATIANNE DE SÁ C. ALVES (05609943469)  
CO-AUTOR: MICHELLY AYANA DE MOURA COSTA (06513428483) 

 
 

CÓDIGO: HS0845 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DEPRESSÃO NO CONTEXTO DO 
ENSINO MÉDIO 
ALUNO: KARLA CAROLINA SILVEIRA RIBEIRO (01119388562) 
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA DE LIMA COUTINHO (21842221434)  
CO-AUTOR: MARCELA SILVA DOS SANTOS (05293908413)  
CO-AUTOR: JOSEVÂNIA DA SILVA CRUZ DE OLIVEIRA (04156259471)  

 
 

CÓDIGO: HS0847 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS PELO NATALENSE: 
LOCAL-GLOBAL, HOJE-FUTURO 
ALUNO: ANDREZZA DE FIGUEIRÊDO SOUSA (06969530485) 
ORIENTADOR: JOSÉ DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
CO-AUTOR: RACHEL MEDEIROS DE GÓES (05873270490)  

 
 

CÓDIGO: HS0849 
TÍTULO: GUERRA FISCAL: RENÚNCIA OU POLÍTICA REGIONAL 
ALUNO: WILLIAM GLEDSON E SILVA (01220903493) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO GONDIM TEIXEIRA (15189678172)  
CO-AUTOR: KESIANE DOS SANTOS SANTANA (05228698400)  
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CÓDIGO: HS0851 
TÍTULO: PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
UMA PONDERAÇÃO DE VALORES 
ALUNO: JÚTIMA RAPHAELA MACEDO SIQUEIRA (04999939428) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 
 

CÓDIGO: HS0859 
TÍTULO: OS PROCESSOS SOCIAIS DA RECEPÇÃO DO HORÁRIO GRATUITO DE 
PROPAGANDA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES PARA A PREFEITURA DE NATAL 
EM 2004. 
ALUNO: JEANE DE FREITAS AZEVEDO PAIVA (02399888413) 
ORIENTADOR: JOÃO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA (20027214400)  

 
 

CÓDIGO: HS0866 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DOS CONTRATOS DE COMODATO NO 
LABORATÓRIO CENTRAL DO COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE DO HUOL 
ALUNO: THAISEANY DE FREITAS RÊGO (04928505425) 
ORIENTADOR: ANAILSON MÁRCIO GOMES (30529042487)  

 
 

CÓDIGO: HS0869 
TÍTULO: UM ESTUDO PSICOSSOCIAL DA AIDS EM SOROPOSITIVOS ACIMA 
DOS 50 ANOS 
ALUNO: VALDILÃ©IA CARVALHO DE SOUSA (04601144418) 
ORIENTADOR: ANA ALAYDE WERBA SALDANHA (38040247420)  
CO-AUTOR: ANA ALAYDE WERBA SALDANHA (38040247420)  
CO-AUTOR: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462)  
CO-AUTOR: KATHARINE SILVA FONTES (01289734470) 

 
 

CÓDIGO: HS0871 
TÍTULO: UMA ANALISE COMPARATIVA DOS DETERMINANTES DA 
FECUNDIDADE DO NORDESTE E NO ESTADO DE SÃO PAULO (UMA 
APLICAÇÃO DO MODELO BONGAARTS) 
ALUNO: JOSIMAR MENDES DE VASCONCELOS (01190700492) 
ORIENTADOR: MOISÉS ALBERTO CALLE AGUIRRE (01212244656)  
CO-AUTOR: RITA DE CÁSSIA DE LIMA IDALINO (05200797446)  

 
 

CÓDIGO: HS0880 
TÍTULO: A CORPORIFICAÇÃO DA FÉ ENTRE OS PENTECOSTAIS, MEMBROS 
DA ASSEMBLÉIA DE DEUS. 
ALUNO: JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS O. JUNIOR (01016760426) 
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JÚNIOR (31193048400)  
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CÓDIGO: HS0884 
TÍTULO: A IMPORTANCIA DO PLANO DIRETOR PARA A ORGANIZAÇÃO 
SÓCIO-ESPACIAL DAS PEQUENAS CIDADES: O CASO DE SÃO MIGUEL DO 
GOSTOSO 
ALUNO: ALAN WESCLEY BARBALHO FONSECA (05040129408) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO GOMES (09811516472)  

 
 

CÓDIGO: HS0888 
TÍTULO: TERCIARIO EM NATAL: A DINAMICA DA INFORMALIDADE NO 
BAIRRO DO ALECRIM 
ALUNO: SANDRA PRISCILA ALVES (06368292431) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO GOMES (09811516472)  

 
 

CÓDIGO: HS0906 
TÍTULO: RELAÇÕES DA COMUNICAÇÃO E IMAGEM ORGANIZACIONAL NO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE SHOPPING CENTERS 
ALUNO: MARIA FERNANDA GUERRA RIBEIRO (05215114455) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO FREIRE MEDEIROS (63805456468)  
CO-AUTOR: KARLLA KATHYANE GALDINO DE SOUZA (03232054455)  
CO-AUTOR: ANANDA GABRIELA CAVALCANTI DE FRANÇA (05798082466)  

 
 

CÓDIGO: HS0908 
TÍTULO: PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM IMAGENS: O BAIRRO DA RIBEIRA SOB 
LENTES SOCIOLÓGICAS 
ALUNO: LUANA MOREIRA PAMPLONA (00962054402) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 
(05640075449)  

 
 

CÓDIGO: HS0909 
TÍTULO: O TERCIÁRIO NAS PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: LARISSA ANDRESSA GOMES LÚCIO DE MEDEIROS (06769839440) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO GOMES (09811516472)  

 
 

CÓDIGO: HS0911 
TÍTULO: ESTUDO DA EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DO MANGUE 
ALUNO: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (05155524458) 
ORIENTADOR: ZIVANILSON TEIXEIRA E SILVA (03795551404)  
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CÓDIGO: HS0912 
TÍTULO: AS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS NO CONTEXTO DAS 
CIDADES METROPOLITANAS 
ALUNO: RENATO LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA (01114171476) 
ORIENTADOR: ILZA ARAÚJO LEÃO DE ANDRADE (05659205453)  

 
 

CÓDIGO: HS0913 
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO E RESISTÊNCIA: A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO 
ASSENTAMENTO RESISTÊNCIA I /RN 
ALUNO: PEDRO HENRIQUE PINHEIRO XAVIER PINTO (04550546492) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO 
(64273989891)  

 
 

CÓDIGO: HS0914 
TÍTULO: FINANCIAMENTO RURAL: RAZÕES, FORMAS DE INTERVENÇÃO DO 
ESTADO E FONTES DE FINANCIAMENTO 
ALUNO: ANNA CLARICE GUERRA GUEDES (77310853253) 
ORIENTADOR: ROGÉRIO PIRES DA CRUZ (47116340882)  

 
 

CÓDIGO: HS0916 
TÍTULO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTERILIZAÇÃO FEMININA NO 
RN E ESTADOS ADJACENTES 
ALUNO: LORENA LIMA DE MORAES (05811636482) 
ORIENTADOR: MOISÉS ALBERTO CALLE AGUIRRE (01212244656)  

 
 

CÓDIGO: HS0917 
TÍTULO: O PAPEL DA INFÂNCIA NA FORMAÇÃO DE INDIVÍDUOS ADULTOS 
VIOLENTOS PELO MODELO PSICOLÓGICO SÓCIO-CONDUTAL. 
ALUNO: ALBERTO VINICIUS CARTAXO DA CUNHA (01036983455) 
ORIENTADOR: MICHELLE GONCALVES EVARISTO (00997116480)  

 
 

CÓDIGO: HS0922 
TÍTULO: O CONSTRUTIVISMO SOCIAL E A FILOSOFIA DA CIÊNCIA 
CONTEMPORÂNEA 
ALUNO: ARTHUR VIANA LOPES (06119527427) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803)  

 
 

CÓDIGO: HS0924 
TÍTULO: FICÇÃO E FILOSOFIA EM CLARICE LISPECTOR 
ALUNO: MARIA ELIANE SOUZA DA SILVA (02665829401) 
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)  
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CÓDIGO: HS0928 
TÍTULO: A DEMOCRACIA NA AMÉRICA LATINA 
ALUNO: ELLEN CAROLINE ARAÚJO DANTAS CRUZ (05279142409) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196824434)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MORAIS GALVÃO (05170047479)  

 
 

CÓDIGO: HS0932 
TÍTULO: PROPEDÊUTICA À TEORIA DOS TIPOS SIMPLES 
ALUNO: PATRICK CESAR ALVES TERREMATTE (01333009437) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803)  

 
 

CÓDIGO: HS0934 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO MODELO DE ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS 
GENÉRICAS DE PORTER NO COMÉRCIO VAREJISTA DE SHOPPING CENTERS 
ALUNO: ANANDA GABRIELA CAVALCANTI DE FRANÇA (05798082466) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO FREIRE MEDEIROS (63805456468)  
CO-AUTOR: FRANCISCO BRAULIO DA FONSECA BACURAU (93262132420)  
CO-AUTOR: MARIA FERNANDA GUERRA RIBEIRO (05215114455)  

 
 

CÓDIGO: HS0936 
TÍTULO: JUVENTUDE E PARTCIPAÇÃO POLÍTICA: UM ESTUDO SOBRE O(A)S 
JOVENS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. 
ALUNO: ANNA FLÁVIA DA SILVA (05547708496) 
ORIENTADOR: JOÃO BOSCO ARAÚJO DA COSTA (49516671772)  

 
 

CÓDIGO: HS0946 
TÍTULO: LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM 
ESTUDO SOBRE SUAS RELAÇÕES 
ALUNO: GLENDA MICHELLE MARQUES FONSÊCA FERREIRA (03277878481) 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO FREIRE MEDEIROS (63805456468)  
CO-AUTOR: MARIA FERNANDA GUERRA RIBEIRO (05215114455)  
CO-AUTOR: ANANDA GABRIELA CAVALCANTI DE FRANÇA (05798082466)  

 
 

CÓDIGO: HS0947 
TÍTULO: FORMAÇÃO ACADÊMICA E MERCADO DE TRABALHO: PERCEPÇÃO 
DOS EGRESSOS DOS CURSOS DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO DA UFRN 
ALUNO: ANDERSON LUIZ SIMÕES DOS SANTOS (04862725406) 
ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAÚJO (10344365549)  
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CÓDIGO: HS0955 
TÍTULO: ANÁLISE FORMAL DAS 32 SONATAS PARA PIANO DE LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
ALUNO: IGARA CYNARA CABRAL DE PAIVA (06079685400) 
ORIENTADOR: MARCUS ANDRÉ VARELA VASCONCELOS (63803526434)  

 
 

CÓDIGO: HS0964 
TÍTULO: ESTUDO AVALIATIVO DAS CONDIÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS NA 
CIDADE DE JOÃO CÂMARA (RN). 
ALUNO: CELINY MENGUITA DA COSTA (06885457426) 
ORIENTADOR: FRANÇOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: MEIDEJANE DE MEDEIROS LOPES (01172639400)  

 
 

CÓDIGO: HS0966 
TÍTULO: DA RELAÇÃO ENTRE OS CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
E TRÁFICO DE PESSOAS 
ALUNO: CAMILA SURIANE PEREIRA (05641119458) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

 
 

CÓDIGO: HS0967 
TÍTULO: PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO EM CARNAÚBA DOS DANTAS 
ALUNO: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACÊDO (40674347404)  

 
 

CÓDIGO: HS0969 
TÍTULO: DAS RELAÇÕES ENTRE O DISCURSO E O DIREITO 
ALUNO: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (06578252479) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 
 

CÓDIGO: HS0970 
TÍTULO: MCP E CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER: 
AFINIDADES ROMÂNTICAS 
ALUNO: PABLO CRUZ SPINELLI (04337383409) 
ORIENTADOR: JOSÉ WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
CO-AUTOR: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419)  

 
 

CÓDIGO: HS0971 
TÍTULO: ANÁLISE DA FAMÍLIA À LUZ DE MARX, DURKHEIM E GIDDENS 
ALUNO: ÉRIKA LULA DE MEDEIROS (05731851409) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413)  

 

51/53



 
CÓDIGO: HS0976 
TÍTULO: DIFICULDADES DOCENTES NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 
ALUNO: JANAÍNA ALVES LIRA (00855152486) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  

 
 

CÓDIGO: HS0986 
TÍTULO: A POÉTICA DO CANTO: TRAJETÓRIAS DE VIDA DE UM SER 
CANTANTE 
ALUNO: ARTENISA DE ANDRADE E SANTOS (02785564421) 
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  

 
 

CÓDIGO: HS0996 
TÍTULO: CONCEPÇÕES ACERCA DA AIDS ENTRE IDOSOS DE GRUPOS DE 
CONVIVÊNCIA 
ALUNO: KATHARINE SILVA FONTES (01289734470) 
ORIENTADOR: ANA ALAYDE WERBA SALDANHA (38040247420)  
CO-AUTOR: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462)  
CO-AUTOR: VALDILÃ©IA CARVALHO DE SOUSA (04601144418)  

 
 

CÓDIGO: HS1000 
TÍTULO: “SUPERINTERESSANTE” E “VEJA”: DIFERENÇAS ENTRE A 
INFORMAÇÃO RESTRITA AO PÚBLICO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E A 
VEICULADA AO GRANDE PÚBLICO 
ALUNO: ISAAC LIRA DE ALMEIDA (00917792351) 
ORIENTADOR: KENIA BEATRIZ FERREIRA MAIA (34152130130)  

 
 

CÓDIGO: HS1004 
TÍTULO: SABERES DOCENTES DE ALFABETIZADORES DE JOVENS E 
ADULTOS: EXISTE UM "MAPA" PARA ESTE TESOURO? 
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  

 
 

CÓDIGO: HS1005 
TÍTULO: REPRESENTAÇOES SOCIAIS DOS ALUNOS SOBRE UNIVERSIDADE 
ALUNO: LELY SANDRA CORREIA DANTAS (02996151461) 
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE (34252819504)  
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CÓDIGO: HS1006 
TÍTULO: MAPEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DA BACIA DO RIO PUNAÚ/RN 
ALUNO: BRUNO COLT LEITE SILVA (05346271457) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LÍRIO RAMALHO (16017765434)  
CO-AUTOR: LEILANE REGINA CARDOSO BEZERRA (02692977408)  
CO-AUTOR: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (01018677437)  

 
 

CÓDIGO: HS1015 
TÍTULO: DO OUTRO LADO DE LÁ: OLHARES, SABERES E PODERES NORTE-
AMERICANOS SOBRE O BRASIL (1920-1960) 
ALUNO: BRUCE LEE DE OLIVEIRA SILVA (05828142437) 
ORIENTADOR: FLÁVIA DE SÁ PEDREIRA (38636514134)  
CO-AUTOR: FRANCISCO LINDEMBERG ARAÚJO DE OLIVEIRA (04368455479)  

 
 

CÓDIGO: HS1017 
TÍTULO: MEMÓRIAS DE ANTES DA NOITE: A HISTÓRIA DO ESPETÁCULO 
TEATRAL QUE VIROU PRESENTE PARA CÂMARA CASCUDO 
ALUNO: ELISA PAIVA DE ALMEIDA (05345929459) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  

 
 

CÓDIGO: HS1018 
TÍTULO: REVISITANDO A LAGOA DO PIATÓ - ASSÚ/RN 
ALUNO: EDNALDA SOARES (01268727407) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  
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CÓDIGO: HS0017 
TÍTULO: HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO CONTEXTO DA SALA DE AULA: 
QUAIS OS PROBLEMAS? 
ALUNO: LETICIA DOS SANTOS CARVALHO (01103363484) 
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS (14391819856) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho vincula-se ao projeto: “História e Filosofia da Ciência: dos obstáculos à ação”. 
Do projeto em questão delineou-se o estudo que tem como problemática central os obstáculos 
existentes que dificultam o uso da História e Filosofia da Ciência nas aulas de Física nas escolas 
da rede pública na cidade do Natal, apresentados pelos professores que lecionam nesses espaços 
escolares. O estudo é de natureza diagnóstica, sendo realizado com professores participantes do 
curso de extensão: “Tópicos de História e Filosofia da Física”, buscando investigar a visão dos 
sujeitos envolvidos acerca da temática proposta. Para tanto, fizemos uso da aplicação de um 
questionário com os sujeitos da pesquisa, que explicitam suas opiniões acerca da relevância do uso 
da História e Filosofia da Ciência nas aulas de Física, como também outros aspectos relacionados 
ao uso pedagógico da História e Filosofia da Ciência. Os resultados apresentados demonstram que, 
apesar do interesse de todos os sujeitos entrevistados, alguns obstáculos dificultam a sua 
aplicabilidade, tais como falta de material didático adequado, o pouco tempo destinado a disciplina 
semanalmente e a falta de preparo do professor. Nosso conjunto de dados aponta diretrizes que 
deveriam ser consideradas por aqueles que tencionam trabalhar a temática da História e da 
Filosofia da Ciência na formação de professores de ciências, em geral, e de física, em particular. A 
análise dos dados empíricos se efetivou com o confronto entre as idéias teóricas de Lüdke(1986), 
Vannucchi (1996) e Martins (2005). 

Palavras chave: Ensino de ciências, História e Filosofia da Ciência, pesquisa qualitativa



CÓDIGO: HS0018 
TÍTULO: CONSELHO ESCOLAR COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 
ALUNO: PÂMMELA KASSIDY DE OLIVEIRA SILVA (01266949402) 
ORIENTADOR: ANTÔNIO CABRAL NETO (05754372434) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho tem por objetivo sistematizar os principais aspectos do atual modelo de gestão que 
vem sendo implantado nas escolas públicas, ressaltando o Conselho Escolar como estratégia para 
o desenvolvimento da gestão democrática. Para a realização do mesmo, fizemos uma pesquisa 
bibliográfica e documental e também uma pesquisa de campo, junto aos representantes de uma 
instituição escolar. Baseados nas informações obtidas procuramos identificar os limites e as 
possibilidades da atuação do Conselho Escolar em uma escola pública estadual do município de 
Natal. Os resultados da pesquisa indicam que a institucionalização do Conselho Escolar na Escola 
Estadual Winston Churchill oferece limites para consolidar uma maior participação da 
comunidade escolar na tomada de decisões. Evidenciamos, também, uma fragilidade na 
compreensão, sobre às potencialidades que o Conselho apresenta. Apesar de todas as dificuldades 
verificadas é importante realçar que a participação do atores escolares, mesmo por vezes limitada, 
representa algo novo no cenário da escola. Nesses termos, destacamos que um Conselho Escolar 
em que todos os integrantes participam e são inseridos como iguais, pode contribuir para 
aprimorar a gestão democrática da escola. CNPq - PIBIC. Modalidade da bolsa:PIBIC 

Palavras chave: Gestão Democrática, Participação, Conselho Escolar



CÓDIGO: HS0020 
TÍTULO: MÃE-BEBÊ E SÍNDROME DE DOWN: SENTIMENTO VINCULADO AO 
IMPACTO FRENTE AO DIAGNÓSTICO. 
ALUNO: ANGÉLICA DE MEDEIROS SOARES BOUCINHAS (05372141433) 
ORIENTADOR: EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LÚCIA MARIA GOMES TORRES (13286650463)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450) 

 

Resumo:  
 
A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética decorrente de alterações no cromossomo 21 
que resultam em alterações cognitivas e físicas. Conhecida pela denominação pejorativa 
mongolismo, a SD ainda se encontra envolta por idéias errôneas e preconceituosas. Assim, 
objetiva-se analisar os sentimentos maternos frente ao nascimento de filhos com SD, verificando 
se a transmissão do diagnóstico proporciona fatores facilitadores ou dificultadores do vínculo mãe 
e criança com SD. Participaram do estudo 20 mães cujos filhos apresentam SD e recebem 
atendimento no HOSPED, com as quais foi realizada uma entrevista semi-estruturada. Os dados 
foram analisados através dos softwares ALCESTE e SPSS. Como resultados mais relevantes tem-
se que a maioria das mães aceita a Síndrome do filho (o radical acet+ obteve qui2 7.75), mas 
algumas relacionaram sentimentos negativos ao momento do diagnóstico (radical trist+ qui2 6.39). 
As informações fornecidas no momento do diagnóstico foram consideradas insuficientes por 65% 
das mães, e 25% relataram a necessidade de falar com outras mães que passaram pela mesma 
situação e outros 25% com a sua própria família. Percebe-se a necessidade dos profissionais de 
saúde repensarem sobre a transmissão do diagnóstico de SD, tendo em vista a possível 
interferência desse momento no vínculo mãe-criança.

Palavras chave: Síndrome de Down, Vínculo Mãe-Bebê, Diagnóstico



CÓDIGO: HS0021 
TÍTULO: OS SENTIDOS DA AUTONOMIA, SOLIDARIEDADE E PARTICIPAÇÃO 
DENTRO DO PROCESSO DE DECISÃO NO COTIDIANO ESCOLAR 
ALUNO: PÂMELA CÍNTIA DE OLIVEIRA ALVES (01023194481) 
ORIENTADOR: ROSÁLIA DE FÁTIMA E SILVA (32264046449) 

 

Resumo:  
 
Os conceitos de autonomia, solidariedade e participação dentro do contexto escolar são parte dos 
trabalhos e temas discutidos, e desenvolvidos, no grupo “Imaginário, Políticas e Educação” 
vinculado à Base de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente. Temos como objetivo 
analisar os sentidos desses conceitos por 25 professores na rede pública estadual na cidade de 
Natal (SILVA, 2001, 2002, 2003; OLIVEIRA, 2004; BEZERRA, 2004). Para isso, utilizaremos a 
Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 1996) considerando as entrevistas com os sujeitos/ 
docentes como eixo principal na construção do objeto da pesquisa. Compreendemos que para 
assegurar o bom funcionamento da escola e sua prática à gestão democrática é necessário o 
desenvolvimento da participação e da solidariedade de todos os agentes educativos, internos ou 
externos, possibilitando o envolvimento de toda a comunidade educacional na tomada de decisões 
e no funcionamento da organização escolar, bem como para o desenvolvimento de sua autonomia. 
Os resultados desta pesquisa serão apresentados com o propósito de a partir desta trazer elementos 
de reflexão sobre a relação entre dialogo (FREIRE, 2005) e decisão institucional. Temos como 
premissa que a não conexão dialógica entre os espaços de decisão na escola torna os conceitos de 
participação, solidariedade e autonomia meros slogans pelos seus porta-vozes seja no âmbito da 
escola, seja no nível mais amplo das políticas públicas.

Palavras chave: Autonomia, Participação, Solidariedade



CÓDIGO: HS0022 
TÍTULO: A FUNÇÃO TERAPÊUTICA DA LEITURA NA INTERFACE BIBLIOTERAPIA, 
LITERATURA INFANTIL E EDUCAÇÃO 
ALUNO: DANIELLE MEDEIROS DE SOUZA (01221032461) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 

 

Resumo:  
 
O estudo objetiva a análise das contribuições da Biblioterapia em interface com a Literatura 
Infantil no trabalho pedagógico com crianças, evidenciando os aspectos formativos e terapêuticos 
do texto literário. Sua relevância consiste em possibilitar ao professor de Educação Infantil 
subsídios para ampliar suas competências no ensino de Literatura, atendendo à diversidade de 
emoções e sentimentos decorrente da recepção do literário. A pesquisa assume caráter 
bibliográfico, adotando como procedimento central a função terapêutica da linguagem literária a 
partir da análise de contos clássicos e contemporâneos. O material analisado abrange os títulos: 
“Na minha escola todo mundo é igual” de Rossana Ramos, “O patinho feio” de Andersen, “A Bela 
e a Fera”, de Câmara Cascudo e “Um bicho de pé de estimação” de Sylvia Orthof. Elegemos como 
referencial teórico os estudos de Amarilha (1993; 2004; 2006); Bettelheim (2004); Caldin (2001); 
Held (1980); Ouaknin (1996); Yunes (2003); Zilberman (1989). A análise aponta elementos 
presentes nos contos que contribuem para o aprendizado pelo simbólico e a reflexão de 
sentimentos, tais como as angústias e os anseios da infância, possibilitando a função terapêutica no 
modo como provoca a subjetividade do leitor. Nesse sentido, revela e consolida a leitura de 
Literatura como uma atividade intelectual significativa, na qual o leitor, ao colaborar com a 
construção de sentidos, passa por transformações que podem inserí-lo em uma situação 
terapêutica. 

Palavras chave: Biblioterapia, Literatura Infantil, Educação Infantil



CÓDIGO: HS0025 
TÍTULO: RETALHOS DE VIDA, HISTÓRIAS DE LUTA: A TRAJETÓRIA DA 
PROFESSORA NEGRA EM CAICÓ 
ALUNO: GIULIANA CRISTINA ARAUJO DE AZEVEDO (01282461460) 
ORIENTADOR: TÂNIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415) 

 

Resumo:  
 
Esse trabalho discute a trajetória de vida da professora negra em Caicó-RN, utilizando como 
procedimento de análise a abordagem etnográfica, colocando em evidência o período de entrada 
da mulher negra no sistema de ensino de Caicó e, sua possível contribuição à preservação dos 
valores étnicos e culturais da população afro-descendente da região. Como procedimento 
metodológico, foi utilizado, a pesquisa documental, a partir de uma busca aos arquivos do Centro 
Educacional José Augusto, com vistas a identificar nos registros pessoais e escolares de alunas do 
Curso Normal (1960 a 2003), dados referentes ao grupo étnico, período de conclusão de curso e 
referências sobre a história pessoal das professoras que comporiam a amostra, bem como a 
entrevista, objetivando levantar dados da história de vida, do trabalho e da profissionalização 
destes sujeitos. Identificadas cento e setenta e oito mulheres negras, que receberam formação para 
o magistério, naquele recorte temporal, em contrapartida a três mil trezentos e quarenta e três 
alunas do grupo étnico branco, foram entrevistadas quatro professoras do grupo em discussão. 
Como resultado deste estudo foi possível pontuar que o ingresso da mulher negra no sistema 
escolar de Caicó se deu a partir do início das atividades do Curso Normal na década de 1960 nesta 
cidade. Quanto aos aspectos relativos a valorização étnica, evidencia-se que estes ainda se 
resumem a alusão às datas comemorativas presentes no calendário escolar.

Palavras chave: professora negra, trajetória de vida, Caicó



CÓDIGO: HS0031 
TÍTULO: USUÁRIOS DE PSICOTRÁPICOS E EGRESSOS DE HOSPITAIS 
PSIQUIÁTRICOS E SUA EXPERIÊNCIA COTIDIANA NO BAIRRO DE BOM PASTOR 
ALUNO: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413) 

 

Resumo:  
 
Na sociedade em que vivemos, a demarcação de papéis sociais chega a ser agressiva, limitando 
nossa produção de subjetividade, o que se torna mais perceptível em relação a alguns grupos 
específicos, como os portadores de transtorno mental. Pensando nisso, decidimos traçar o perfil da 
demanda em saúde mental e investigar o dia-a-dia de usuários de psicotrópicos e/ou egressos de 
hospitais psiquiátricos residentes em Bom Pastor, a fim de melhor conhecer o cotidiano desses 
sujeitos. Aplicamos um questionário semi-estruturado com 160 usuários, através do qual 
percebemos que o cotidiano dessas pessoas é estruturado a partir de sua doença. A grande maioria 
não trabalha e tem uma baixa escolaridade. A prática de tarefas domésticas e de atividades 
religiosas é comum entre as mulheres. Assistir televisão e escutar música são atividades bastante 
praticadas no lar, enquanto andar pelo bairro, visitar parentes e ir à  praia são as práticas mais 
realizadas no ambiente externo. São constantes os casos de pessoas que só saem de casa 
acompanhadas e/ou em situações de extrema necessidade. Alguns evitam contato com os vizinhos 
para evitar conflitos. As poucas atividades realizadas por essas pessoas estão sempre 
condicionadas à  disponibilidade de familiares. Percebemos o desejo de diversificar essas 
atividades e torná-las mais freqüentes. 

Palavras chave: Saúde Mental, Cotidiano, PSF



CÓDIGO: HS0032 
TÍTULO: OS SABERES E FAZERES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PSF 
DO BAIRRO DE BOM PASTOR FRENTE A EXPERIÊNCIA DA LOUCURA 
ALUNO: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho objetiva conhecer as concepções de loucura e mapear as práticas desenvolvidas pelos 
Agentes Comunitários de Saúde inseridos no PSF do bairro de Bom Pastor, município de Natal, 
em relação aos portadores de transtorno mental deste distrito sanitário. Foi utilizado para tanto um 
questionário semi-estruturado aplicado em 14 dos 22 ACS, sendo 09 mulheres e 05 homens, com 
faixa etária concentrada entre 20 e 40 anos, tempo de serviço variando de 01 a 15 anos, todos com 
nível médio completo. A análise dos dados revela que dos entrevistados 93% (n = 13) conhecem 
pessoas com algum tipo de transtorno mental, sendo principalmente pessoas de suas áreas de 
cobertas, além de familiares, colegas de trabalho, vizinhos e amigos. Eles atribuíram à loucura 
características como agressividade, ruptura de papéis socialmente esperados, comportamentos 
inusitados, utilização de remédios e histórico de internação em hospitais psiquiátricos. Frente a 
isso, o tratamento medicamentoso tem sido a estratégia de cuidado mais presente, não se 
vislumbrando outras formas de ação além da entrega de receitas e marcação de consulta. Nota-se 
que o ACS não tem sido capacitado/não tem apoio institucional para identificar demandas, orientar 
formas de cuidado em rede substitutiva e buscar alternativas junto à equipe no atendimento 
domiciliar, condição que não propicia a promoção de mudanças na realidade local.

Palavras chave: PSF, ACS, Loucura



CÓDIGO: HS0033 
TÍTULO: MEMÓRIAS DA VILA 
ALUNO: EDUARDA CRISTINA DE LIMA ANDRADE (01098732464) 
ORIENTADOR: LISABETE CORADINI (43751199004) 

 

Resumo:  
 
Nosso maior interesse na apresentação do trabalho é mostrar os resultados da pesquisa feita na 
Vila de Ponta Negra. A pesquisa tem como finalidade analisar criticamente as mudanças do espaço 
urbano da Vila de Ponta Negra e, dessa forma, verificar as práticas sócio-culturais que estão em 
constantes transformações. Nossa preocupação é em compreender, através dos discursos dos 
moradores, a relação entre o passado e o presente da Vila, como o local, espaço que antes dessa 
dita “urbanização” era conhecido também como Vila dos Pescadores, vem recebendo essas 
transformações (um espaço onde seus moradores se dedicavam especificamente a atividades 
pesqueiras e a artesanais, e hoje é um dos pólos turísticos de Natal) e como ela pode criar novas 
identidades culturais, como também, perceber, a partir da memória coletiva, como os moradores 
vêem essas mudanças e como se re-configuram e criam novos espaços na paisagem da Vila de 
Ponta Negra. 

Palavras chave: Memória, Transformações Urbanas, Tempo



CÓDIGO: HS0035 
TÍTULO: CONCEPÇÕES E ATUAÇÕES DE FAMILIARES FRENTE À EXPERIÊNCIA DA 
LOUCURA 
ALUNO: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413) 

 

Resumo:  
 
A Reforma Psiquiátrica propõe intervenções territoriais em substituição a práticas excludentes em 
saúde mental. Entretanto, a exclusão da loucura perpassa o imaginário social interferindo nas 
relações familiares dos usuários. Isso pode ser expresso pela redução do sujeito ao transtorno 
mental, limitando-lhes possibilidades de inserção social. Objetivamos traçar o perfil da demanda 
em saúde mental, o histórico medicamentoso e compreender atuações de familiares frente à 
loucura. Aplicamos um questionário semi-estruturado em 160 usuários de psicotrópicos e/ou 
egressos de hospitais psiquiátricos e 121 parentes destes, residentes nas áreas de cobertura do PSF 
de Bom Pastor - Natal. A maioria apresenta casos de transtorno mental na família. As dificuldades 
encontradas em lidar com a loucura incluíram preocupações, incômodos ou medo, falta de 
recursos financeiros e dependência do usuário. Os familiares avaliaram o tratamento como 
provedor de algum benefício, não oferecendo resolutividade ou como um paliativo. Apenas 21% 
sugeriu mudanças no tratamento, destacando a necessidade de outra especialidade médica e de 
outros medicamentos. A maioria relatou poder contribuir no cuidado, entretanto, não se vislumbra 
modos de contribuição. Constatamos a necessidade de novas estratégias de cuidado que incluam 
efetivamente as famílias possibilitando uma conscientização de sua importância no processo 
terapêutico.

Palavras chave: Saúde Mental, Cuidado familiar, Loucura



CÓDIGO: HS0038 
TÍTULO: SURDEZ E ALFABETIZAÇÃO: A EVOLUÇÃO DO APRENDIZADO DA LECTO-
ESCRITA 
ALUNO: HENNYBETH SOARES DA SILVA (01269389467) 
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (28303865404) 

 

Resumo:  
 
O trabalho busca investigar o processo de ensino-aprendizagem da língua escrita de uma criança 
surda, matriculada numa escola municipal, procurando identificar a qualidade da intervenção 
educacional, bem como analisando os aspectos sócio-afetivos, lingüísticos e cognitivos envolvidos 
no seu processo de escolarização. Os procedimentos utilizados foram: entrevistas com as 
professoras, pais, gestoras; observação diagnóstica e participativa na sala de aula, além de 
encontros individuais com a criança para a avaliação da evolução do seu aprendizado. Com esses 
dados identificamos problemas, tais como: ausência de materiais que favoreçam uma intervenção 
mais sistemática frente à criança investigada; fragilidade no apoio pedagógico; não domínio da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) pelos docentes e técnicos da escola; dentre outros. Enfim, 
os dados mostraram a necessidade dos profissionais conhecerem diferentes possibilidades de 
atuação pedagógica na educação infantil e especial, como também a importância de reconhecerem 
a LIBRAS como um meio indispensável para a comunicação do surdo. No que diz respeito ao 
processo de aprendizagem da leitura e escrita da criança investigada, percebemos avanços 
significativos, no entanto, devemos considerar a necessidade de um maior apoio por parte dos 
profissionais da escola quanto ao acesso e uso da língua de sinais na sala de aula, de forma a 
favorecer o desenvolvimento de sua competência cognitivo-lingüística, e, conseqüentemente, seu 
processo de aprendizagem. 
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CÓDIGO: HS0040 
TÍTULO: NESTOR DOS SANTOS LIMA E A EDUCAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE NO 
PERÍODO DE 1910 A 1920 
ALUNO: SARA RAPHAELA MACHADO DE AMORIM (05393853440) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400) 

 

Resumo:  
 
Esta pesquisa é vinculada ao projeto Gênero, Representações e Práticas de Leitura/CNPq que 
analisa as contribuições de Nestor dos Santos Lima à educação Norte-Rio-Grandense nas décadas 
de 1910 a 1920, época em que por designação oficial, foi nomeado Diretor da Escola Normal de 
Natal. Ele nasceu em Assu, no Rio Grande do Norte, em 01 de agosto de 1887, filho de Galdino 
dos Santos Lima e Ana Souto Lima. Exerceu diversos cargos como o de diretor do Departamento 
de Educação do Estado, e implantou uma nova organização no sistema de ensino, criando 
Regimentos Internos para grupos escolares, escolas isoladas, escolas rudimentares e conselhos de 
educação. Analiso as obras de Nestor Lima encontradas no Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte, onde exerceu o cargo de presidente por 32 anos seguidos; documentos de ordem 
escolar, encontrados no Arquivo Público do Estado, acervos particulares, e em outras instituições 
que possuam expressões do trabalho desse educador. Em seus textos publicados e com sua 
participação nas questões educacionais, denota-se sua relevante contribuição para a educação do 
Estado do Rio Grande do Norte. CNPq - BALCÃO. 
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CÓDIGO: HS0041 
TÍTULO: O GRUPO ESCOLAR MODELO AUGUSTO SEVERO E A PEDAGOGIA DE SUAS 
PROFESSORAS (1908-1920) 
ALUNO: FRANCINAIDE DE LIMA SILVA (05587048403) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400) 

 

Resumo:  
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a prática educativa de professoras primárias que 
desenvolveram suas atividades no Grupo Escolar Augusto Severo, em Natal, durante o período de 
1908 a 1920, fazendo parte do projeto Gênero, Representações e Práticas de leitura/CNPq. A 
pesquisa apoia-se em documentos como Mensagens dos Governadores, Relatórios dos Diretores 
da Instrução Pública, procedentes do Arquivo Público do Estado/RN, como também em Leis e 
Decretos do Governo e o Regimento Interno dos Grupos Escolares no acervo do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. O recorte histórico é justificado por nesta época 
ter ocorrido a Reforma do Ensino no Estado, autorizada pela Lei n. 249 de 22 de novembro de 
1907, operacionalizada através do Decreto n.178 de 29 de abril de 1908, que reabriu a Escola 
Normal de Natal, para o preparo de professores de ambos os sexos, e criou o Grupo Escolar em 
estudo, primeiro a se estabelecer no Estado, criado nos moldes dos de São Paulo. Esse 
estabelecimento de ensino passou, em 10 de maio de 1909, por ordem do Decreto n. 198, à Escola 
Modelo para o ensino público elementar e para que os alunos formados pela Escola Normal de 
Natal tivessem sua prática. CNPq – PIBIC 
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CÓDIGO: HS0042 
TÍTULO: PROFESSOR SEVERINO BEZERRA, EDUCADOR DE UMA GERAÇÃO (1908-
1920) 
ALUNO: JANECLÉCIA FERREIRA DA SILVA (05573307428) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400) 

 

Resumo:  
 
Esta pesquisa vincula-se à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais, coordenada pela 
professora Maria Arisnete Câmara de Morais. Este trabalho analisa a prática educativa do 
professor Severino Bezerra de Melo, durante o período de 1908 a 1920. A escolha desse período 
deve-se ao fato de que no ano de 1908, ele ingressou na primeira turma da Escola Normal de 
Natal, formando-se em 1910. Também devido a sua atuação como professor ginasial, colegial, 
médio, e como Diretor do Departamento de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. O 
principal objetivo desta investigação é o de contribuir para a historiografia do Rio Grande do 
Norte, dada a importância desse educador para a Instrução Pública. Para desenvolver essa pesquisa 
está sendo feita uma análise do seu livro Para errar menos: conversa com estudantes sobre o 
vernáculo (1963). Esse livro foi distribuído gratuitamente durante o governo Aluísio Alves, para as 
escolas do Estado do Rio Grande do Norte. Também pesquiso os jornais A República e Diário de 
Natal, no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. CNPq – PIBIC. 
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CÓDIGO: HS0043 
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DE JOSEFA BOTELHO NOS GRUPOS ESCOLARES 
(1908-1920) 
ALUNO: INGRID KATIÚCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (06528840407) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CÂMARA DE MORAIS (04398394400) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho faz parte do Projeto Gênero, Representações e Práticas de Leitura/CNPq e vincula-se 
à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais/UFRN. O referido projeto tem como objetivo 
analisar a atuação de professoras que exerceram a docência em Grupos Escolares, durante a 
primeira metade do século XX. Assim, esta pesquisa analisa a prática educativa da professora 
Josefa Botelho, durante o período de 1908 a 1920, por abranger as formandas da primeira turma da 
Escola Normal de Natal, em 1910, da qual essa educadora fez parte. Para desenvolver esta 
pesquisa estão sendo coletadas informações nos jornais A República e Diário de Natal, e no acervo 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte na Escola Municipal Josefa Botelho, 
localizada no bairro de Ponta Negra, em Natal e também na Biblioteca Central Zila 
Mamede/UFRN. De acordo com o material coletado esta professora exercia a docência utilizando 
o que havia de mais moderno no ensino-aprendizagem do período como técnicas visuais, pois 
tinha intenção de facilitar a aprendizagem de seus alunos. CNPq - PIBIC. 
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CÓDIGO: HS0045 
TÍTULO: ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: BRUNO GOMES DE ARAUJO (05302194414) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420)  
CO-AUTOR: ZARA DE MEDEIROS LINS (65500547453) 

 

Resumo:  
 
O Rio Grande do Norte é alvo das mais diferentes análises da Ciência. No entanto, pesquisas 
consistentes que explorem o território numa abordagem regional ainda são insuficientes e a 
disseminação de informações torna-se difícil pelos métodos até então adotados, normalmente 
material impresso e fragmentado, com circulação restrita. Neste sentido, o projeto “Estudos 
Regionais do Rio Grande do Norte” desenvolveu uma estratégia metodológica de pesquisar e 
sistematizar em textos as características físicas, econômicas, políticas, sociais e culturais das 
regiões do Estado, compartilhando com a sociedade no espaço virtual, acessível no endereço 
eletrônico http://br.geocities.com/estudosregionais. Para o desenvolvimento da pesquisa realizou-
se levantamentos de dados e bibliografias, análise do material e publicação das informações 
pertinentes ao objeto de pesquisa. O resultado auferido pela pesquisa, consiste na reunião de 
informações sobre as regiões Seridó e Leste Potiguar em textos que estão organizados no banco de 
dados publicados no site anteriormente mencionado. 
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CÓDIGO: HS0046 
TÍTULO: O RIO GRANDE DO NORTE E A DITADURA MILITAR: POR UMA CONFUSÃO 
DESFEITA 
ALUNO: SEBASTIÃO GENICARLOS DOS SANTOS (04979065465) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 
(56557094491) 

 

Resumo:  
 
Qualquer olhar pouco atento, à história do Brasil, pode levar a crer que os acontecimentos 
históricos tiveram como palco somente suas maiores cidades. Principalmente Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília. Ora, a ditadura militar está inclusa no rol desses acontecimentos. De forma que, 
lançando sobre a mesma o olhar analítico, esta pesquisa busca desfazer a possível confusão acima 
mencionada, abordando uma região não adjacente ao eixo que liga essas cidades, isto é. O foco 
desta pesquisa é o estado do Rio Grande do Norte. Esta é uma maneira de se buscar a percepção 
das implicações que teve o regime militar neste estado. Para isto recorreu-se, a memória de 
pessoas que viveram o momento estudado no referido estado. Deste modo foram colhidas trinta 
entrevistas. Conforme o esperado, a História Oral proporcionou um encontro com populares, que 
apesar de terem muito a contribuir com a produção historiográfica, permaneciam, “no 
esquecimento”. Suas falas são imensamente reveladoras, a despeito dos discursos político-elitistas, 
já quase banalizados, pela historiografia e pela mídia. Assim percebeu-se que a população potiguar 
viveu intensamente os movimentos advindos do regime militar. Dividindo-se inclusive, em três 
grupos, um que foi a favor do regime, outro que foi contra e um terceiro, que de certo modo foi 
apático à ditadura. Enfim encontram-se na história potiguar, perseguições políticas, torturas e 
afins. Atestando a conexão histórica, deste estado com o restante do país. 
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CÓDIGO: HS0047 
TÍTULO: A PEDAGOGIA DO HIGIENISMO 
ALUNO: JULIANA DA ROCHA E SILVA (05296417470) 
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES (00555011763) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho é a primeira parte de uma pesquisa que tem por objetivo analisar as matrizes 
intelectuais das concepções higienistas e suas implicações no ambiente escolar do Brasil no início 
do século XX. Compreende o contexto em que a sociedade da época estava inserida, bem como as 
concepções que os profissionais das áreas médicas e até mesmo da literatura tinham sobre as 
práticas do higienismo, visando o progresso da civilização. A fim de obter um resultado capaz de 
alcançar os objetivos mensurados, fez-se uso de um rico acervo de materiais que pudessem dar 
embasamento teórico a análise dos documentos. Uma conclusão preliminar das análises realizadas 
neste estudo permite compreender que através das práticas higienistas e eugenistas, tais iniciativas 
acarretaram uma repercussão na concepção da sociedade brasileira. Além de colocar em questão a 
idealização ou recriminação das propostas que foram empreendidas neste período, já que os 
acontecimentos passados precisam ser analisados de acordo com as dimensões sociais e política da 
época.

Palavras chave: Higienismo, Pedagogia, Hábitos



CÓDIGO: HS0049 
TÍTULO: SISTEMA SESMARIAL: A APROPRIAÇÃO DE TERRAS NAS RIBEIRAS DO 
ASSU E APODI 
ALUNO: DÊNISON RICARDO DA COSTA BARBOSA (04315532460) 
ORIENTADOR: DENISE MATTOS MONTEIRO (03189734801)  
CO-AUTOR: KEDMIELL SOARES DE SOUZA (03524630405) 

 

Resumo:  
 
O presente estudo tem por objetivo, dada a inexistência de trabalhos específicos neste sentido, 
conhecer a forma como se deu a apropriação de terras na ribeira do Assu e na ribeira do Apodi, a 
partir das cartas de sesmarias concedidas no período que medeia entre 1654, ano em que se deu a 
expulsão dos holandeses e se iniciou a colonização portuguesa do interior da Capitania do Rio 
Grande, e 1822, quando foi extinto o sistema sesmarial. Da análise de um documento manuscrito 
sob a guarda do LABRE – Laboratório de Restauração da UFRN -, o qual contém a sistematização 
dos dados referentes às sesmarias doadas na Capitania do Rio Grande, verificou-se que, naquele 
período, 82 sesmarias foram concedidas na ribeira do Assu e 110 na ribeira do Apodi. A partir 
dessa análise foram pesquisados os 5 volumes da obra Sesmarias do Rio Grande do Norte, 
publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte em 2000, a qual contém a 
transcrição das cartas de concessão das 929 sesmarias doadas na Capitania do Rio Grande. Nessa 
pesquisa foram coletados dados sobre data da concessão; nome e destinação das sesmarias; 
localização, limites e tamanhos das terras recebidas; nome do concedente; nome, morada, dados 
familiares e patrimônio dos requerentes; justificativa da concessão; benfeitorias realizadas e 
menção à compra e venda de terras.
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CÓDIGO: HS0050 
TÍTULO: LITERATURA E EMOÇÃO: A FORMAÇÃO DA COMPETÊNCIA EMOCIONAL E 
AUTO-ESTIMA DO LEITOR DE FICÇÃO. 
ALUNO: NÍVEA PRISCILLA OLINTO DA SILVA (05173008423) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 

 

Resumo:  
 
O estudo aborda as contribuições da Literatura Infantil no processo de desenvolvimento da 
Inteligência Emocional e da auto-estima de crianças de educação infantil. Respalda-se, 
metodologicamente, nos princípios da pesquisa bibliográfica, elegendo como corpus de análise 
contos clássicos da Literatura Infantil; João Trapalhão”, “A princesa e o Grão de Ervilha”, ambos 
de Andersen (2004/1981), e histórias contemporâneas; “Ervilina e o Princês”, de Sylvia Orthof 
(1986) e “Com licença, seu bicho-papão”, de Ana Maria Machado (1984). Na seleção das 
histórias, adotou-se como critério básico a presença de personagens que necessitam provar a 
veracidade de sua identidade, demonstrando lidar inteligentemente com emoções, de modo a 
expressar auto-estima positiva. No trabalho com esses contos, privilegiou-se como referencial 
teórico as pesquisas de Amarilha (1997); Baquero (1998), Bettelheim (2004); Calvino (1990); 
Damásio (1996), Goleman (2001); Held (1980); Jauss (1979); Moysés (2001); Moscovici (1997), 
Vygotsky (1989). Nessa direção, destacou-se o papel das emoções no desenvolvimento humano, 
explorando os conceitos de Inteligência Emocional e auto-estima. Propõe-se a interface entre as 
teorias do desenvolvimento da Inteligência Emocional e as do texto ficcional. Discute-se, ainda, as 
implicações formativas da leitura de Literatura na educação infantil, focalizando as contribuições 
desses momentos de leitura no desenvolvimento da Inteligência Emocional e auto-estima dos 
aprendizes. 
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CÓDIGO: HS0053 
TÍTULO: SABERES E COMPETÊNCIAS FUNDANTES DO TRABALHO DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR 
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CO-AUTOR: ANA PAULA DE AZEVEDO ARAÚJO (04597618465) 

 

Resumo:  
 
A pesquisa “Saberes e Competências Fundantes do Trabalho da Coordenação Pedagógica Escolar”
tem como objetivo apresentar um quadro teórico-demonstrativo dos saberes e competências 
presentes no trabalho do coordenador pedagógico escolar de escolas públicas de ensino 
fundamental. O universo empírico, composto do quantitativo das escolas dos 23 municípios que 
integram a Região do Seridó, do estado do Rio Grande do Norte, tem como amostra, as 38 
unidades de ensino que contam com a presença de coordenador pedagógico em seu quadro de 
funcionários. A metodologia de trabalho, até esta etapa da investigação, consistiu no levantamento 
do número de coordenadores pedagógicos, composto por 56 profissionais. Este dado indica que 
65% dos municípios da região estudada têm, pelo menos, um coordenador pedagógico no seu 
quadro de pessoal. Atestamos ainda que, por vezes este profissional é confundido, dentro da 
própria instituição, com o supervisor escolar, ou até mesmo com o coordenador administrativo. 
Esses resultados nos permitem inferir, até o momento, que a atividade do coordenador pedagógico 
escolar ainda gera incertezas quanto ao seu fazer, o que certamente interfere na definição dos 
saberes fundamentes do trabalho da coordenação pedagógica escolar. Estes primeiros dados, 
portanto, nos permitem atestar a relevância das discussões acerca dos saberes da profissionalização 
do trabalho na escola e em específico da coordenação pedagógica escolar.
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CÓDIGO: HS0054 
TÍTULO: ENSINO DE LEITURA E LITERATURA: A RECEPÇÃO AOS CONTOS DE 
FADAS E ÀS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
ALUNO: CLÁUDIA GRASIELLE OLIVEIRA CAVALCANTE ANTUNES (05332669470) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 

 

Resumo:  
 
Este estudo é parte da pesquisa O ensino da leitura: as contribuições das Histórias em Quadrinhos 
e da Literatura Infantil na formação do leitor (CNPq/PROPESq-2003-2006). Investiga a recepção 
à leitura mediada de Contos de Fadas e Histórias em Quadrinhos. Foram sujeitos 15 alunos, 
selecionados por amostra aleatória, do 4º ano (2º ciclo) de uma escola da rede estadual de ensino, 
localizada em Natal-RN. A pesquisa qualitativa fez uso da entrevista semi-estruturada como 
instrumento de coleta de dados após a realização de 10 sessões de leitura em voz alta 
acompanhada do texto. Destacam-se como referenciais teóricos Amarilha (1994; 2004); 
Betthelheim (2004); Iser (1996); Jauss (1979); Stierle (1979); Zilberman (1989). Delimitou-se 
para análise a preferência dos alunos entre os Contos de Fadas e as Histórias em Quadrinhos em 
resposta à pergunta O que você preferiu ler? Histórias em Quadrinhos ou Contos de Fadas? Por 
quê? Registrou-se que, embora os dois gêneros tenham ampla aceitação, a maioria declarou 
preferir os Contos de Fadas. O humor e a simultaneidade entre imagens e palavras foram algumas 
das justificativas dadas à preferência pelas Histórias em Quadrinhos. Os alunos que optaram pelos 
Contos de Fadas atribuíram sua preferência às temáticas, à estrutura e à riqueza de elementos 
presentes nos Contos. O estudo indica que em condições pedagógicas adequadas os aprendizes 
sentem-se autoconfiantes para lerem e apreciarem textos mais complexos como é o caso dos 
Contos de Fadas.
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CÓDIGO: HS0055 
TÍTULO: O TEXTO CITADINO DE CURRAIS NOVOS / RN NA FOTOGRAFIA EM PRETO 
E BRANCO (1930 – 1960). 
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Resumo:  
 
A cidade é uma realização humana, escrita a uma caligrafia não-verbal, uma sobreposição 
espaço/temporal que requer estratégias perceptivas para desvendá-la. Para tanto, lançamos nosso 
olhar sobre fotografias em preto e branco de Currais Novos/RN do período de 1930 a 1960 para 
esta leitura. Este recorte compreende a temporalidade onde dois fotógrafos forjaram imagens nesta 
cidade: Helena Coelho e Raimundo Bezerra. Objetivando ver a cidade a partir das várias 
representações sócio-culturais que se desenrolaram nesta cidade e que estão congeladas pela 
fotografia, articulamos imagem, lembranças e memória do lugar para entender as justaposições 
temporais e espaciais que denotam a polissemia citadina. As leituras de I. Calvino (1991), L. 
Ferrara (1988), B. Kossoy (1989), R. Barthes (1989), A. Manguel (2001), E. Bosi (1994) entre 
outros, além do contato com o lugar da pesquisa, nos propiciou movimentar a fotografia, (re)
visitar espaços, interpretar formas, corpos e poses que nos fizeram escutar as polifonias da cidade. 
Dessa forma, percebemos que os desfiles cívicos, missas, procissões e rituais fúnebres, presentes 
nas fotografias, são eventos que mesclam o rural e o urbano, o elitizado e o segregado. São 
representações que retratam a condição humana sertaneja, a devoção fulgurante, a educação 
normalista, o civismo e os aspectos regionais que caracterizam o espaço revelado, como também, 
permiti-nos enxergar a passagem entre o passado e presente que desenha as cartografias da cidade.
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Resumo:  
 
Em um papel, munido de luz, sombra e criatividade, o fotógrafo constrói lugares, pessoas e 
acontecimentos, como um regente frente a uma orquestra, ele mobiliza gestos, educa corpos e 
produz sintonia para os sentidos. O “poeta da luz” narra em suas imagens, “canções para os olhos”
e ritmos para a memória. Desta forma, Inácio Rodrigues, escritor de paisagens várias, fotografou a 
cidade de Cruzeta/RN, compondo-a, em um mosaico de inscrições multiformes. Com o objetivo 
de perceber o tecido urbano congelado na fotografia, suas peculiaridades e seus contornos, nos 
dispomos a ler as imagens, descongelar poses e perceber os tons da cidade na fotografia. As 
leituras de Lígia Silva, Ronald Raminelli, Armando M. de Barros, dentre outros referenciais, 
foram realizadas. Cruzeta na fotografia é o lugar da N. Sra. dos Remédios e seus devotos, dos 
eventos religiosos, das datas cívicas comemoradas com desfiles retilíneos e uniformes pelas 
plurais cartografias urbanas. Seus homens são sertanejos vestidos em roupas de couros e ternos 
arrumados, mulheres formosas em trajes de misses e crianças brincando com a água no açude. A 
cidade na imagem é polissêmica, é do contraste, do singular e do plural, é um leque extenso, que 
quando fechado esconde formas, mistério e organização, quando aberto, é lugar excepcional de 
possibilidades, ao mesmo tempo em que não alforria suas dobraduras, suas rugas e as marcas do 
uso, assim é a cidade na imagem, uma superfície da dobra, da linha, do silêncio e da fala. 
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Resumo:  
 
Este trabalho, vinculado à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais, evidencia a contribuição 
dada pelas produções de textos sobre Memórias de Leitura. A célebre atividade é realizada na 
disciplina Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem, ministrada pela professora Maria Arisnete 
Câmara de Morais, com os alunos do 2º período do Curso de Pedagogia/ UFRN. Ela resulta em 
uma coletânea de textos produzidos no final de cada semestre letivo, intitulado Os Escritores, 
iniciado em 1995 e, neste ano de 2006, encontra-se no volume 10. São registrados diferentes 
momentos de leitura dos alunos, de diferentes períodos letivos, em que cada um e cada uma 
relatam suas primeiras experiências com o mundo da escrita. Refletem os pontos de vista acerca 
das apropriações de leitura que fizemos, e evidenciam nossos caminhos em busca do letramento. 
Para este trabalho consultamos os livros publicados durante os semestres anteriores e constatamos 
que histórias de vida, experiências de leitura e escrita são inseparáveis. CNPq – PIBIC e 
voluntários 
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Resumo:  
 
Este trabalho de pesquisa pretende apresentar a elaboração de um ensaio sobre a produção literária 
brasileira a partir das obras do escritor Guimarães Rosa, um autor de extraordinária capacidade de 
transmissão do seu mundo que causou grande impacto no cenário literário brasileiro. Tentarei 
expor o universo rosiano, buscando estabelecer relações comparativas dentro de uma concepção de 
crítica dialética entre arte/vida e destacando suas principais características como a universalização 
do regional, revalorização da linguagem, neologismos, recriações e invenções de palavras, e 
misticismos. Serão também discutidos os bastidores da consecução desse projeto, tal como os 
levantamentos biográficos e leituras pertinentes ao tema, visando um estudo reflexivo entre forma 
literária e processo social, abrangendo as obras de Guimarães Rosa.
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CÓDIGO: HS0061 
TÍTULO: DA NATUREZA CIETÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (05510206446) 
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Resumo:  
 
A investigação epistemológica sobre a produção de pesquisas apresenta-se como uma 
possibilidade de interrogação dos discursos produzidos concretamente no campo acadêmico, seja 
no interior das sociedades cientificas, grupos de pesquisa, periódicos ou pós-graduação. Tal 
reflexão poderá nuançar possíveis objetos construídos nos diferentes níveis de analise do 
fenômeno das praticas corporais e da cultura do corpo ou movimento produzidos pelos 
pesquisadores da área. Nesse contexto pretendemos ampliar a investigação a partir da consulta aos 
lideres de grupo de pesquisa em Educação Física (EF) no Brasil a respeito da infra-estrutura e 
desenvolvimento da pesquisa, formação de recursos, classificação das áreas de conhecimento, 
pesquisas realizadas, assim como apontar perspectivas de compreensão da natureza interdisciplinar 
entre outros indicadores que traduzem a dinâmica da natureza científica da área. Como técnica de 
pesquisa utilizamos a análise de conteúdo, considerando como corpus de análise os Grupos de 
pesquisa em EF cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq, sendo encaminhados aos lideres de 
grupos um questionário. Obtivemos apenas 1 questionário não sendo portanto possível produzir 
resultados, revelando a dificuldade de se pesquisar com a temática epistemológica e a dificuldade 
de comunicação entre os grupos de pesquisa. Ressaltamos a necessidade de superar as 
contradições internas na área e a falta de tradição da pesquisa.
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Resumo:  
 
O presente trabalho intitulado “Perfis femininos na poesia de Zila Mamede”, é resultado de uma 
pesquisa articulada ao projeto “História e Historiografia: o RN como um Corpo Escrito” que tem 
como objetivo principal analisar as produções historiográficas e literárias Norte-Rio-Grandenses e 
destacar outras possibilidades de pesquisa. Inserido nesta proposta maior, nosso objeto de estudo é 
a escritora Zila da Costa Mamede, natural de Nova Palmeira, mas que vindo morar ainda criança 
em solo Norte-Rio-Grandense adotou-o como fonte de inspiração. Como embasamento teórico 
dessa pesquisa utilizamos autores que tecem discussões sobre gênero e História: Joan Scott, 
Adriana Piscitelli, Tânia Navarro Swain, Michel Foucault, Peter Burke, Michel de Certeau, Paul 
Veyne e José Carlos Reis, que inseridos nas problemáticas da historiografia contemporânea 
contribuem apontando caminhos e dando inspirações a um trabalho inserido na perspectiva da 
História Cultural. A partir desse embasamento percebemos duas imagens do feminino, sendo a 
primeira, fruto do olhar observador da poetiza e a segunda uma imagem de si quando Mamede se 
torna personagem de sua poesia. A primeira imagem marcada pelos silêncios da permanência que 
enclausura o feminino no espaço domestico e seus estereótipos e a outra imagem imbuída pelos 
gritos de mudança e liberdade.
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Resumo:  
 
Este trabalho é um recorte de um plano de pesquisa intitulado “A análise da coesão seqüencial em 
relatórios finais de Iniciação Científica (IC) da UFRN”, vinculado à Base de Pesquisa Práticas 
Lingüísticas Diferenciadas. Objetivos: identificar, descrever e analisar a coesão seqüencial em 
relatórios de Iniciação Científica (IC). Metodologia utilizada para a pesquisa: seguimos uma 
abordagem qualitativa de natureza interpretativista e o método indutivo. O corpus se constitui de 
relatórios, coletados na base de dados da PROPESQ. Nesse estudo, fundamentamo-nos em vários 
autores, a saber: Koch (1998), Marcuschi (1983). Interessam-nos, procedimentos lingüísticos que 
instauram diversos tipos de relações semânticas ou pragmático-discursivas, à medida que fazem o 
texto progredir, em decorrência à conexão estabelecida entre enunciados. Resultados: os dados 
parciais apontam tanto a ocorrência de usos de conectores que viabilizam a construção de sentidos, 
como também os que não a estabelecem, ou seja, revelam que o aluno de IC apresenta dificuldade 
em organizar um texto em português escrito formal. Conclusões: este estudo revela que o aluno, ao 
elaborar o relatório final de IC, apresenta dificuldades, no sentido de produzir um texto coeso e 
coerente. Essas fragilidades, certamente, decorrem da falta de experiência redacional do aluno. 
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TÍTULO: MEMÓRIAS ESCOLARES. 
ALUNO: NATHÁLIA MARIA DE BRITO SOUZA (06170354402) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (29497280491) 

 

Resumo:  
 
O pôster tem como objetivo a amostragem das instituições escolares públicas da rede de ensino 
municipal de Caicó - RN. O objetivo da pesquisa é aprofundar o estudo sobre modelos de 
arquitetura escolar e escolha dos nomes de pessoas que passaram a nomear as escolas no percurso 
das políticas adotadas nas escolas dos patronos. Trata-se de uma pesquisa de campo realizada (in 
loco), onde na ocasião faz-se o registro fotográfico do modelo arquitetônico escolar além da 
pesquisa documental sobre o patrono. Em uma fase posterior, a pesquisa terá seu desdobramento, 
quando os agentes escolares (alunos e professores) participarão da mesma colaborando com o 
aprofundamento da biografia (trajetória pessoais e profissionais) dos patronos da escola. A 
culminância far-se-á através da elaboração de um catalogo que servirá como fonte de consulta para 
alunos, professores e comunidade em geral.
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Resumo:  
 
A presente pesquisa tem como objeto de estudo refletir sobre a Geografia nas escolas e objetiva 
compreender a materialidade do ensino desse ramo do saber na escola pública de Ceará-
Mirim/RN. Define-se como um estudo qualitativo do tipo colaborativo que abrange um 
levantamento de dados sobre as histórias de vida de professores inscritos no curso de Pedagogia – 
PROBÁSICA (2004.2) de Ceará-Mirim/RN e encontra-se vinculado ao Projeto de pesquisa – 
Geografia Escolar, Currículo e Memória: estudos sobre a formação continuada do professor. A 
proposta de refletir sobre a própria prática docente permite ao sujeito ressignificar sua ação 
pedagógica evitando repetir o exercício o qual lhe fora submetido. Apreendemos que os 
conhecimentos geográficos assimilados pelos sujeitos da pesquisa foram orientados teórico-
metodologicamente pelos princípios da Geografia Tradicional, sendo reproduzidas nas suas 
práticas pedagógicas como produto/reflexo dos seus aprendizados escolares nas décadas de 1960 a 
1980. Constatamos que apesar dos estudos sobre a evolução do pensamento geográfico efetivados 
nos programas de capacitação docente e das tentativas de uma formação do professor crítico-
reflexivo para exercer o ofício da geografia escolar, as concepções não-dialéticas continuam 
predominando nos fazeres docentes atuais e as mudanças para um exercício crítico dos processos 
de ensinar/aprender os saberes geográficos ficam restritas apenas nos discursos dos professores. 
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Resumo:  
 
Este trabalho, vinculado ao projeto de pesquisa “O RN como um Corpo Escrito”, analisa as 
práticas cotidianas e nomeações em torno de uma comunidade negra, que se estabeleceu na 
segunda metade do século XIX na zona rural do município de Currais Novos/RN. Denominados 
de Negros do Riacho, os componentes da comunidade utilizam a venda e fabrico de carvão, da 
cerâmica utilitária e a mendicância como estratégia de sobrevivência, mantendo contatos semanais 
com os habitantes da cidade. Entre essas práticas a mendicância se estabelece enquanto aquela 
crivada por discursos estereotipados, que incidem na produção do “outro ocioso”, porém, 
evidencia a invenção de táticas diárias estabelecidas pelo homem comum para driblar a carência 
material agenciando performaticamente gestos, lágrimas e palavras a partir de uma arte de 
sensibilizar, com o objetivo de conseguir aquilo que se deseja. Assim, problematizamos as 
adjetivações pejorativas acerca da prática da mendicância e a (re)significação desses discursos 
pelos Negros do Riacho a partir de uma ética da pobreza, visando produzir efeitos de comoção. 
Teórico/metodologicamente a pesquisa efetuo-se a partir das discussões sobre o cotidiano 
presentes em Michel de Certeau, da história oral e da pesquisa de campo participante. Construída a 
“paisagem de pesquisa”, verificamos que a mendicância institui práticas cotidianas, inventando 
formas de sobrevivência a partir da criatividade do homem comum.
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Resumo:  
 
Este trabalho objetiva analisar as relações familiares na cidade de Caicó durante a década de 1950, 
partindo do pressuposto que não se pode falar ou pensar em uma família brasileira, mas nas 
famílias brasileiras, dada a diversidade existente de modelos familiares nesse período. Assim, 
identificamos que há padrões familiares diversos na sociedade caicoense na segunda metade do 
século XX. A reconstituição da história desses arranjos familiares inspira-se nas discussões de 
Philippe Ariès que trata sobre a infância e a família, na história social francesa, ligada a história 
das mentalidades, análise documentos escritos, como o jornal A Folha e Habilitações de 
casamento; fontes orais e iconográficas. Provavelmente existia um modelo predominante de 
família nesta sociedade. Como a Igreja exercia grande controle e influência, acabou impondo um 
modelo ideal cristã que foi subjetivado como padrão, porém, existiram outros tipos de famílias, 
exceções do modelo tradicionais. Percebemos que as formas familiares variavam na sociedade e 
que a Igreja divulgava imagens de mães dedicadas as atividades domésticas e maternas, discursos 
de moralidade, estabelecendo assim padrões a serem seguidos. 
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TÍTULO: UMA PRELEÇÃO ACERCA DO MAL: PONTOS DE CONVERGÊNCIA E 
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Resumo:  
 
Trata-se de uma preleção inicial acerca dos pontos de convergência e divergência entre a Moral 
Cristã e a Moral Kantiana. Pretende-se abordar aqui o problema do Mal, e como este se configura 
para o filósofo cristão Agostinho de Hipona, e também para o Sr. Immanuel Kant, estabelecendo, 
assim, uma linha reta de raciocínio que possibilite traçar um denominador comum entre as duas 
filosofias, através da leitura e análise dos textos Confissões, de Agostinho e A Religião nos 
Limites da Simples Razão bem como a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant, 
discutindo, desta forma, como a Moral Cristã e a Filosofia Moral Kantiana se assemelham, ao 
menos em relação à compreensão de uma questão importantíssima do ponto de vista moral, que é 
o problema do mal.
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Resumo:  
 
Esta pesquisa analisou as concepções de educadoras da Escola Municipal Emília Ramos, 
Natal/RN, acerca da prática alfabetizadora e sua inter-relação com o letramento, sendo este 
entendido como a capacidade de um indivíduo de se apropriar da escrita, sendo capaz de utilizá-la 
em diversas situações exigidas no cotidiano. Objetiva-se com este trabalho, desvendar as 
principais concepções que estas professoras alfabetizadoras têm acerca do letramento, visando a 
compreensão de como estas concepções por elas formuladas contribuem para a realização de uma 
prática alfabetizadora significativa. Optou-se por uma investigação qualitativa de dados, o que nos 
permitiu o aprofundamento de questões propostas a partir de depoimentos das professoras. Os 
referidos depoimentos foram coletados por meio de uma entrevista semi-estruturada, constituída 
de perguntas abertas, realizadas de forma verbal. As análises compreensivas dos discursos dessas 
educadoras nos auxiliaram a perceber que para parte dessas educadoras, alfabetizar numa 
perspectiva de letramento constitui-se numa ação muito difícil, uma vez que os conceitos de 
alfabetização e letramento não estão bem claros para elas, o que as impossibilita de formular 
concepções próprias e concisas à cerca da inter-relação entre os mencionados conceitos, 
dificultando assim suas práticas. 
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Resumo:  
 
Esta pesquisa tem por objetivo investigar os saberes discentes relacionando-os ao projeto 
formativo do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A unidade de 
referência principal é o discurso oral dos alunos recém-ingressos no curso de Pedagogia, 
utilizando para isso a análise compreensiva do discurso (KAUFFMANN, 1996). Partimos do 
entrelaçamento entre dois conceitos que nos conduzirão à discussão acerca do conhecimento e dos 
saberes do aluno recém-ingresso na universidade: 1) Da “Relação com os saberes” (CHARLOT, 
2000), que trata da relação do sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros, envolvendo-
se em uma rede de significados, ligando-se ao espaço e ao tempo; 2) O conceito de “afiliação” tal 
como desenvolve Alain Coulon (1995). Algumas questões norteiam nossa busca pela identificação 
das dificuldades encontradas pelos alunos de se apropriarem da epistéme e de formas simbólicas 
próprias à cultura universitária, como: Que saberes trazem os alunos de pedagogia ao entrarem na 
universidade? Como se dá a integração entre os saberes universitários e os saberes trazidos pelos 
alunos? Através de um estudo realizado a partir das análises das falas de quinze alunos do curso de 
Pedagogia noturno buscamos compreender a relação com os saberes e as formas simbólicas 
interiorizadas no aluno universitário egresso no Curso de Pedagogia.
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Resumo:  
 
Tomás de Aquino, autor medieval do século treze, deu uma grande contribuição ao pensamento 
cristão contemporâneo no que diz respeito às doutrinas de fé da Igreja. No entanto, há um outro 
aspecto de seu pensamento que merece igual relevância. Refiro-me à sua doutrina moral. Neste 
trabalho pretendemos mostrar, de forma sucinta, porém clara e objetiva, o que o Doutor Angélico 
expõe referente àquilo que ficou conhecido como sua filosofia moral, sobretudo, e esse será nosso 
propósito, uma filosofia moral que diga respeito à sexualidade, haja vista sua influência na 
sociedade dos dias de hoje. Aquino, entretanto, não fundamenta seu pensamento moral 
exclusivamente nas Escrituras Sagradas, como era de se supor, mas, sobretudo, no uso da razão, 
pois para ele, o ser humano é dirigido a um determinado fim por esta mesma razão. Isso significa 
dizer que sempre que a criatura racional não age conforme tal princípio, ela se distancia do 
propósito para o qual foi criada, e em última instância, de seu Criador. Abordaremos três das 
virtudes que Aquino chama de hábito, e que têm a finalidade, como dito, de conduzir o homem, 
pelo uso da razão, ao seu fim. São elas: A Temperança, a Castidade e a Virgindade. 
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CÓDIGO: HS0088 
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Resumo:  
 
Este trabalho apresenta resultados de pesquisa em andamento envolvendo o Projeto “Ser Pai”, 
“Ser Mãe”, “Ser Jovem”, desenvolvida na Maternidade Escola Januário Cicco, em Natal/RN. A 
pesquisa envolve vinte e dois adolescente/jovens, dentre eles casais atendidos pelo Programa de 
Apoio as Adolescentes Grávidas. O enfoque da pesquisa é a análise da vivência da condição de pai 
e mãe na adolescência, o que possibilitou a observação de como são dadas as práticas (estratégias) 
mobilizadas na condição dos adolescentes, situando-os no contexto de concepção de 
conjugalidades e papéis culturalmente construídos como sendo do homem e da mulher. O objetivo 
desse trabalho está em perceber ativamente a relação das adolescentes grávidas em espaços que 
discutam gravidez na adolescência, a fim de elucidar os discursos dos jovens acerca da 
responsabilidade (ou sua ausência), assim como, conhecer o contexto familiar dos 
adolescentes/jovens, por meio de visitas nas residências, visando o acesso aos demais familiares, 
amigos e parceiros (como estar previsto na pesquisa supracitada), nesse contexto, relevando as 
múltiplas referências por meio das quais os indivíduos elaboram o discurso acerca do cotidiano. 
As responsabilidades dos jovens, enquanto, pais e mães diante da constatação da gravidez, se 
entrelaçam na concepção em que os pais/mães adolescentes/jovens têm acerca do masculino e do 
feminino respectivamente associado aos papéis sociais, dentro do universo relacional do gênero. 
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Resumo:  
 
A qualidade da assistência hospitalar vem assumindo uma maior relevância no cenário da saúde. A 
implantação de novas estratégias de atuação impulsiona a equipe de saúde a se voltar mais para 
sua atuação, seu relacionamento com usuários, colegas de trabalho e instituição que atua. No 
entanto, implementar essa assistência não é fácil. Assim, objetiva-se identificar os significados que 
os profissionais de saúde atribuem às instituições em que atuam. Aplicou-se um questionário aos 
profissionais de três instituições hospitalares. Participaram 51 sujeitos das categorias de 
Enfermagem (nível superior e técnico), Serviço Social, Psicologia e Medicina. Observou-se que as 
melhores avaliações foram provenientes do hospital filantrópico, sendo os principais significados 
atribuídos a este hospital a dedicação profissional (50%), a caridade (30%) e a humanização 
(20%). Em contrapartida, a instituição que obteve os significados de caráter mais negativo foi o 
hospital estadual: descuido (36%), superlotação (29%), sucateado (21%) e baixo salário (14%). No 
tocante aos serviços hospitalares, todos os hospitais obtiveram as menores notas no indicador de 
saúde e conforto oferecido aos profissionais na instituição hospitalar: hospital estadual (1,8), 
hospital filantrópico (2,9) e hospital universitário (1,6). Sendo assim, podemos concluir que os 
profissionais de saúde entrevistados consideram o hospital filantrópico aquele que apresenta os 
serviços de saúde mais humanizados.
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Resumo:  
 
A proliferação da humanização hospitalar trouxe algumas contribuições na assistência, no entanto, 
a saúde psíquica do profissional de saúde não tem alcançado grande enfoque. Este estudo 
demonstra uma análise sobre aspectos da saúde psíquica e o estresse destes profissionais, 
alcançando uma visão das condições de saúde e humanização. Observa-se que os profissionais 
percebem a necessidade da implementação de programas que tenham como finalidade melhorar a 
qualidade do atendimento. Chama a atenção também a sobrecarga de trabalho, visto que uma 
grande proporção dos sujeitos trabalham em um regime integral na instituição pesquisada e ainda 
necessitam trabalhar em outras instituições. Este fato pode ter uma influência decisiva no estado 
de saúde desses profissionais, que, demonstram estar um tanto fragilizada, com uma incidência 
significativa de sintomas de estresse e sofrimento psíquico. Esses resultados apontam para a 
necessidade de se investir mais em programas direcionados ao bem-estar dos profissionais que 
lidam diretamente com a saúde das outras pessoas, visto que torna-se extremamente penoso 
oferecer um atendimento de qualidade quando não se dispõe de condições físicas, psicológicas e 
materiais para o desempenho de suas funções. 

Palavras chave: Saúde Psíquica, Psicologia da Saúde, Humanização



CÓDIGO: HS0101 
TÍTULO: ESPAÇO DE ESCRITA: O SERIDÓ E A ESCRITA DA HISTÓRIA 
ALUNO: OLIVIA MEDEIROS DE MORAIS NETA (00905864417) 
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400) 

 

Resumo:  
 
Objetivamos estudar a partir da historiografia potiguar como os autores subjetivaram a 
microrregião Seridó potiguar, localizada na porção central do Estado do Rio Grande do Norte, 
sendo uma microrregião que compreende 17 municípios. O Seridó é um espaço escrito e prescrito 
por advogados, literatos, religiosos, educadores, historiadores eruditos ou não, que o produzem 
como corpo escrito e “o inventam”. Para tanto buscamos visibilizar a associação entre a escrita da 
região e a produção do lugar do autor. Selecionamos obras que compõem a historiografia potiguar 
e destacam o Seridó como recorte e objeto para estudo, e a partir da análise do discurso buscamos 
noções de escrita da história, de autor, e de autoria, para destacar a relação entre a escrita da região 
e a escrita de si (a autoria). Ao analisar obras como Homens de Outr’ora de Manuel Dantas, 
Velhos Costumes do meu Sertão de Juvenal Lamartine, Seridó de José Augusto e Sertões do 
Seridó de Oswaldo Lamartine, percebemos que os autores construindo relatos de espaço 
configuram-no, cartografando seus desejos e construindo uma rede de saber que é costurada pela 
memória, reforçada por relações familiares. Pensar as produções do Seridó a partir da 
historiografia potiguar é problematizar a própria configuração dos espaços seja do autor, seja do 
espaço. Assim a escrita de si e a escrita da região se imbricam e são produções de lugar. 
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Resumo:  
 
A resiliência refere-se aos processos que operam na presença de risco para produzir conseqüências 
boas ou melhores ao indivíduo. Quanto ao adolescente, o esperado é que ele viva situações de 
saúde, desenvolvendo-se satisfatoriamente. Porém, ao se defrontar com a condição de doente, o 
adolescente tem seu comportamento modificado. O Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é uma 
deficiência quase total de insulina, tornando o indivíduo dependente desta para manter normais os 
níveis de glicose no sangue. Diante disso, busca-se verificar se há relação entre a resiliência e o 
controle do DM1 em adolescentes que participam do Programa de Assistência ao Paciente 
Portador de DM1 do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital de Pediatria Professor 
Heriberto Bezerra da UFRN. Os instrumentos utilizados foram: Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, Questionário Semi-estruturado, Escalas de Resiliência, Apoio Social, Auto-estima e 
Eventos Vitais. A amostra foi constituída por 19 adolescentes, sendo 11 do sexo feminino e 08 do 
sexo masculino, com idade média de 13 anos. Com relação aos dados das escalas, obteve-se: 
resiliência média de 119,79±17,42; escore médio de auto-estima igual a 18,63±4,32; e média de 
eventos vitais da amostra igual a 6,26±3,51. O estudo ainda está em andamento, não sendo 
possível ainda estabelecer conclusões e relações entre as pesquisadas variáveis e aos dados 
médicos dos prontuários dos pacientes relativos ao controle da doença.
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Resumo:  
 
Dados do Ministério da Saúde evidenciam o aumento de gravidez entre adolescentes com idade 
entre 15 e 19 anos e o aumento no percentual de partos de adolescentes entre 10 e 14 anos de idade 
atendidas pela rede do SUS. Discussões teóricas voltadas para a gravidez na adolescência buscam 
suas possíveis causas, promovendo reflexões sobre a implementação e efetivação de políticas 
públicas na saúde da mulher e da adolescente. Entendendo-se a adolescência como um período de 
crise normativa e a gravidez como um período crítico no processo de desenvolvimento, vislumbra-
se a gravidez na adolescência como uma superposição de crises que traz uma série de riscos 
biopsicossociais para a adolescente e seu bebê. Essas conseqüências podem ter sua incidência 
aumentada diante de dados que demonstram a aumento de repetição de gravidez ainda na 
adolescência, dentro de intervalos de 12 a 24 meses entre as gestações. Estudiosos diversos 
especulam elementos causais desse aumento que variam entre a ausência ou mal-uso de métodos 
contraceptivos e a opção por assumir o papel de mãe pela falta de outra representação social. 
Surge, portanto, a necessidade tanto de repensar a função das Instituições de Saúde sobre como as 
informações são passadas para as adolescentes, quanto de capacitar os profissionais de saúde para 
acolher e atender essa demanda, compreendendo-as enquanto seres em processo de 
desenvolvimento e de construção de sua identidade.
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Resumo:  
 
O presente trabalho objetiva analisar a implantação e implementação do PROGESTÃO, Programa 
desenvolvido nos Pólos de Natal, Macau, Caicó, Assu, Mossoró, Pau dos Ferros e Umarizal. Para 
a realização desse trabalho utilizou-se inicialmente a pesquisa documental que teve como 
finalidade evidenciar as principais diretrizes da gestão educacional e da formação de gestores da 
atualidade e ao mesmo tempo analisar os pressupostos teórico-metodológicos do Programa. 
Posteriormente, foi aplicado um questionário com o intuito de analisar as principais atividades do 
Programa como: momentos presenciais e à distância, tutoria, materiais instrucionais e concepções 
norteadoras. A análise dos dados permite evidenciar que na visão dos cursistas o Programa 
propiciou uma maior democratização do conhecimento, além de possibilitar que os gestores 
escolares pudessem discutir e se atualizar sobre aspectos da reforma educacional em andamento no 
país. No entanto, os cursistas ressaltam os limites no que se refere à necessidade de 
aprofundamento das temáticas. O Programa enquanto uma política de formação deve ultrapassar a 
condição de mera retórica e assumir uma posição de destaque, comprometida com a melhoria da 
qualidade do ensino público.
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Resumo:  
 
A aquisição do conceito de morte em crianças é significativo para a formação da personalidade e 
desenvolvimento cognitivo-afetivo. Assim, o ocultamento da verdade sobre a morte pode 
prejudicar o processo de luto da criança e sua futura concepção de morte. Ao abordarem o 
desenvolvimento deste conceito, as pesquisas o fazem relacionando-o aos diversos estágios do 
desenvolvimento infantil, utilizando principalmente a teoria de Jean Piaget. E tem como principais 
componentes deste conceito: a irreversibilidade (o corpo físico não pode viver, ou retornar após a 
morte), a não-funcionalidade (com a morte todas as funções vitais se cessarão) e universalidade da 
morte (todas as coisas vivas morrem). Algumas pesquisas apontam que a criança terminal pode ter 
uma concepção mais amadurecida da morte. Esta pesquisa objetivou identificar a aquisição e o 
conceito de morte em crianças que possuem câncer em estágio não terminal, tendo como critérios 
a compreensão da causalidade da morte e dos seus componentes. Como objetivo específico 
procurou confrontar os dados da literatura com os achados desta pesquisa. Com estas evidências, o 
profissional de saúde poderá ajudar de forma mais adequada à criança com câncer compreender as 
questões referentes à morte, respeitando cada etapa que ela vivência. Além disso, a equipe também 
poderá estar mais preparada para responder com clareza e adequação ao nível de desenvolvimento 
do paciente as perguntas formuladas por ele.
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Resumo:  
 
Este projeto pretende analisar a participação de Luís da Câmara Cascudo em dois grandes 
movimentos artístico-literários ocorridos no Brasil, durante a década de 1920: o modernismo e o 
regionalismo-tradicionalista. Nosso objetivo é entender de que maneira esse erudito potiguar se 
articulou aos dois movimentos, atuando como representante de ambos em terras potiguares. 
Apesar de muito já ter sido escrito sobre a base regional da obra de Cascudo e também sobre seus 
textos que indicariam posições modernistas, sua efetiva participação nesses movimentos sempre 
foi relegada a um segundo plano de interesse. No caso do regionalismo, especificamente, sua 
participação sequer foi mencionada. Todavia, podemos afirmar que, já na década de 1920, 
Cascudo manteve forte relações com o Centro Regionalista do Nordeste, reproduzindo muitas das 
orientações desta agremiação. Tal qual o personagem mitológico Minotauro, Cascudo foi um 
homem dividido, articulando-se entre a praticidade do novo e o significado da tradição. O que se 
verifica é que Luís da Câmara Cascudo transitou entre os dois movimentos, sendo convocado por 
ambos a participar dos embates culturais em questão. Portanto, buscamos reler o lugar de 
modernista construído por e para Câmara Cascudo, mostrando que ele também se articulou ao 
movimento regionalista.
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Resumo:  
 
Este estudo apresenta o monitoramento dos principais meios de comunicação impressos locais 
(Tribuna do Norte e Diário de Natal) em relação ao noticiário das políticas públicas em Educação 
e Meio Ambiente. As notícias são selecionadas através de clipping diário, passando pela análise do 
discurso contido nos textos, além do levantamento dos elementos que vão da seleção dos assuntos 
que serão pautados, passando pela escolha das vozes presentes, chegando ao processo que envolve 
a edição e, conseqüentemente, a disposição dos subsídios que caracterizam os fatos, estágio 
decisivo para a qualidade da informação que chegará ao público. O objetivo principal deste estudo 
é a observação dos meios de comunicação locais quanto a transmissão dos fatos que permeiam o 
cotidiano. O monitoramento já permite a conclusão acerca do modo como a mídia impressa local 
aborda os fatos. Existe uma sinalização bastante clara sobre a ausência de um noticiário 
equivalente e plural. Característica detectada através da desproporção das vozes contidas na 
análise textual, ou ainda quando são resgatados os elementos que respaldam os assuntos 
divulgados. 
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Resumo:  
 
Em uma abordagem sociofuncionalista, analisamos os conectores seqüenciadores e, aí e então 
como variantes do domínio gramatical de seqüenciação de informações, responsável por 
estabelecer uma relação coesiva entre um enunciado passado e um futuro, segundo uma ordenação 
temporal ou discursiva. Nossos objetivos foram: a) operacionalizar a noção de variável em um 
fenômeno da interface sintaxe-semântica-pragmática, tomando como variantes conectores que 
desempenham uma mesma função no âmbito da seqüenciação de informações; b) analisar 
condicionamentos lingüísticos e sociais sobre o uso desses conectores; c) contribuir para a 
descrição e a análise do português falado e escrito na Região Nordeste. De nossa fonte de dados, o 
Corpus Discurso & Gramática, analisamos textos narrativos orais e escritos produzidos por oito 
informantes natalenses, estratificados de acordo com as variáveis sociais (gênero, idade e 
escolaridade). Codificamos os dados em consonância com grupos de fatores lingüísticos e sociais 
e os submetemos a tratamento estatístico através do pacote VARBRUL para cálculo de 
freqüências, percentuais e pesos relativos. O controle desses grupos de fatores resultou em um 
panorama detalhado sobre a distribuição sociolingüística de "e", "aí" e "então" em Natal, 
revelando quais contextos favorecem e quais inibem o emprego de cada um deles, apontando 
possibilidades de especialização dessas formas em contextos específicos e possibilitando sugestões 
para seu melhor ensino na escola. 
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Resumo:  
 
O trabalho desenvolvido objetiva resgatar parte da história educacional do Seridó. Devido à 
escassez de fontes escritas a pesquisa tem se embasado na metodologia da história oral, onde se 
busca trazer a tona parte do cenário educacional a partir da narrativa de antigos professores e 
alunos da região. São utilizados também como fontes de pesquisa cartilhas, livros e fotografias 
referentes ao tema em questão, proporcionando assim o entrecruzamento entre a história, literatura 
e memória. Trata-se de um estudo que se encontra em andamento apresentando ainda resultados 
parciais, entretanto no transcorrer da pesquisa já foi iniciado o trabalho de organização e 
sistematização de fontes pra o estudo da História da Educação. Ainda é visado na pesquisa a 
posterior publicação de catálogo composto de biografias de alguns professores e alunos antigos da 
região. 
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Resumo:  
 
Este trabalho interroga os papéis de gênero presentes nas obras de Câmara Cascudo, publicadas na 
década de 1920, época em que o Brasil passou por intensas transformações, frutos de sua inserção 
na Modernidade. Cascudo, homem de formação católica, criado à sombra de uma estrutura 
patriarcalista e rural, vivenciou as transformações em Natal. Assim, compreende-se que ele 
escreveu seus textos como respostas às modificações na sociedade patriarcal da qual ele fazia 
parte, lutando contra a “corrosão” dos sentidos tradicionais dos papéis de gênero. Dessa forma, 
acredita-se que sua subjetividade refletiu-se em sua produção, uma vez que sua formação o 
condicionou a pensar tradicionalmente acerca dos homens, das mulheres e das representações de 
seus corpos, criando duas identidades de gênero, que explica-se por meio das imagens do espinho 
e da rosa. Homens e mulheres são descritos como seres distintos, heterogêneos, principalmente em 
atitudes e valores, os quais estariam ligados ao que seria a “ordem natural” – o padrão de 
comportamento dos papéis de gênero estabelecido pela dominação masculina da sociedade da 
época. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho focaliza a sala de aula no ensino de graduação na perspectiva da micro-análise 
etnográfica. Este estudo tem como objetivo principal descrever e caracterizar a interação entre 
participantes de eventos comunicativos e pretende, também, observar questões 
linguístico/discursivas e pedagógicas que ocorrem durante as trocas interacionais. Nessa 
perspectiva, realizaremos coleta de dados por meio da observação, gravação e transcrição de dados 
referentes ao discurso do professor e alunos na sala de aula em uma universidade pública.

Palavras chave: interação, sala de aula, graduação



CÓDIGO: HS0121 
TÍTULO: A ARTE DO LETRAMENTO: COMO O HOMEM DO CAMPO FAZIA PARA IR A 
ESCOLA 
ALUNO: MICHELE SOARES LOPES (06160494473) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAÚJO (18848516491) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho tem o propósito de discutir como o homem seridoense especialmente aqueles que 
viviam, labutavam e aprendiam nos cenários rurais de Caicó e Florânia, faziam para conciliar o 
tempo das atividades cotidianas com o tempo de aprender, bem como também expor as 
dificuldades que estes tinham que superar para ter acesso às instituições educacionais, visto que a 
vida no campo se estabelecia em ritmos e práticas distintos do que se tinha habitualmente nas 
cidades. Os desequilíbrios temporais existentes entre estes dois pólos atrofiavam a visibilidade do 
campo, consumia de forma mais severa a energia e o tempo do homem sertanejo que sem desfrutar 
dos signos de modernidade acessíveis nas cidades, conduziam suas vidas sobre longas caminhadas 
a pé ou utilizavam animais a exemplo do jumento e do cavalo como único meio de transporte. 
Neste sentido percorrendo as cenas da memória do homem seridoense percebemos que quase todas 
as pessoas ligadas ao trabalho rural sofriam de analfabetismo crônico, embora apresentassem 
outros gestos e formas de expressarem seu modo de aprender, ensinar e viver. Para a realização 
deste exercício de pesquisa foi necessário nos ancorar nas fontes bibliográficas e entrevista 
realizadas durante este período. Palavras chave: Educação, Memória, Homem Seridoense. 
Modalidade da bolsa: PPPg 

Palavras chave: EDUCAÇÃO, MEMÓRIA, HOMEM SERIDOENSE



CÓDIGO: HS0122 
TÍTULO: ALUNOS PESQUISADORES: HISTÓRIAS DE VIDA E IDENTIDADE 
ALUNO: JOANA LEOPOLDINA DE MELO OLIVEIRA (04920117450) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI-CHARLON (90216580897) 

 

Resumo:  
 
Trabalhar com relatos orais é uma forma privilegiada de se obter o máximo de informações de um 
indivíduo ou grupo social. A história de vida é um desses recursos da história oral, onde o narrador 
dá ao pesquisador informações que serão captadas além do indivíduo, e serão analisadas na 
coletividade em que está inserido. Esse estudo se inscreve no projeto de pesquisa “A escrita e seu 
duplo: campos múltiplos de observação e invenção”, tendo como objetivo discutir os conceitos, 
histórias e narrativas de vida, produtos orais de colaboração entre uma pessoa que fala de sua vida 
e uma outra que escuta e intervém de maneira mais ou menos ativa no discurso. Através do 
método da entrevista compreensiva, foram analisadas as entrevistas de alunos pesquisadores de 
graduação, iniciação científica e pós-graduação em ciências humanas da UFRN, que fazem parte 
do projeto. Para as análises foi utilizado o método proposto pelo sociólogo francês Jean-Claude 
Kauffman (entrevista compreensiva). Os resultados parciais qualitativos que ora apresentamos se 
referem à infância, primeiras experiências na escola, brincadeiras, histórias e leituras de livros, as 
experiências com a escrita e a leitura – e também sobre suas escolhas profissionais. Daremos 
destaque, ainda, sobre a história de leitura dos alunos pesquisadores e os motivos que os fizeram 
escolher o curso de graduação. 

Palavras chave: aluno pesquisador, história de vida, entrevista compreensiva



CÓDIGO: HS0123 
TÍTULO: TRADIÇÃO E MODERNIDADE NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 
ALUNO: DANIELLY DA COCEIÇÃO LIMA CAVALCANTE (03088893475) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI-CHARLON (90216580897) 

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é mostrar a importância do conto oral e da prática social de contar e, 
discutir os motivos pelos quais essa prática vem resistindo, apesar dos anúncios de sua quase 
extinção. Essa questão motivou as pesquisadoras, Profa.Maria de Lourdes Patrini e Profa. Vera 
Lucia F. Pereira, a desenvolverem projetos de pesquisa. Os resultados obtidos pelas pesquisadoras 
estão nos livros “A renovação do conto” e “O artesão da memória”, respectivamente. Em seus 
estudos, as pesquisadoras privilegiam a transmissão e a recepção orais do conto, sendo que no 
primeiro a autora revisitará a prática tradicional dos contadores de historias, mas seu estudo se 
concentrará na renovação da prática oral de contar e sua performance a partir de maio de 68 até 
1998. O segundo livro foca, com um tom de nostalgia, a fala do contador, seus anseios e seus 
esforços em adaptar a sua arte aos apelos de uma modernidade aguda. A importância de tais 
trabalhos se encontra nos estudos realizados sobre a oralidade, escritura, memória e performance 
voltados para a prática do contador. Para a realização desses trabalhos as pesquisadoras 
entrevistaram, diretamente, os contadores de historias, na França e no Vale do Jequitinhonha, em 
Minas Gerais. A análise dos dados revela que, apesar das diferenças existentes, há certas 
equivalências como, por exemplo, a preocupação com a renovação da prática de contar e a sua 
transmissão- recepção. 

Palavras chave: conto oral, tradição e modernidade, transmissão e recepção



CÓDIGO: HS0126 
TÍTULO: A LINGUAGEM PLURISSIGNIFICATIVA DE GUIMARÃES ROSA EM "A HORA 
E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA" 
ALUNO: HUDSON QUEIROZ DE AMORIM (05302186403) 
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415) 

 

Resumo:  
 
A partir da leitura da novela “A hora e a vez de Augusto Matraga”, este trabalho pretende 
investigar como os processos alegóricos, sobretudo os da alegoria barroca, constituem um dos 
pilares essenciais da obra de Guimarães Rosa, que é linguagem plurissignificativa, aparecendo 
como procedimento de fragmentação e recriação da escritura, na sua desconstrução e construção, o 
que torna os escritos rosianos altamente imagéticos, concretizando abstrações, através da 
valorização de elementos da oralidade, sobretudo da cultura sertaneja, revitalizando a prosa, 
aproximando-a à poesia, por meio de recursos tais como: neologismos, antíteses, onomatopéias, 
aliterações, pleonasmos, dialogismos, dentre outros. O trabalho toma como fontes principais de 
estudo e referência, textos do filósofo Walter Benjamin, o proponente da concepção da alegoria 
barroca, e de Joselita Lino, que é estudiosa de ambos os autores (Rosa e Benjamin) e conclui que 
as idéias do pensador alemão se aplicam à obra do ficcionista brasileiro.

Palavras chave: Linguagem, Alegoria, Oralidade
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TÍTULO: � EQUIPE DE SAÚDE E PACIENTE TERMINAL COM CÂNCER: A ANSIEDADE 
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CO-AUTOR: DANIELLA ANTUNES POUSA FARIAS (01214723454) 

 

Resumo:  
 
Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa que teve como objetivo geral avaliar o nível de 
ansiedade dos profissionais de saúde que lidam com pacientes terminais com câncer, buscando 
identificar ainda qual fase do desenvolvimento humano (criança, adolescente, adulto, e idoso) do 
paciente terminal com câncer, o profissional de saúde se sente mais ansioso ao realizar seu 
trabalho, e qual o possível motivo para tal resultado. Utilizou-se como instrumentos uma entrevista 
dirigida e o inventário de ansiedade Traço-Estado (IDATE). A amostra foi composta por 22 
profissionais. Os resultados apontaram que todos os profissionais pesquisados estão com a 
Ansiedade-Estado acima da média proposta pelo manual. Verificou-se que a maior média foi 
alcançada pelo profissional de nutrição (60). Após este profissional tem-se os técnicos de 
enfermagem com média 54, os assistentes sociais e os enfermeiros com média 50,5, os auxiliares 
de enfermagem com média 50,28, os médicos com 48,5 e os psicólogos com 44. Além disso, se 
verificou que dos 91,31% dos profissionais que afirmam se sentirem ansiosos quando se trata de 
pacientes terminais, 65,21% destes profissionais apontam a criança como a faixa etária que lhes 
causa maior ansiedade; 13,04% afirmam não conseguir identificar em qual faixa etária se sentem 
mais ansiosos; 8,72 % afirmam se sentir mais ansiosos com adolescentes; e 4,34% afirmam que se 
sentem mais ansiosos com idosos.

Palavras chave: Ansiedade, Profissional de Saúde, Paciente Terminal



CÓDIGO: HS0129 
TÍTULO: � A ANSIEDADE DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DIANTE DO PACIENTE 
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CO-AUTOR: DANIELLA ANTUNES POUSA FARIAS (01214723454) 

 

Resumo:  
 
Trata-se de uma investigação de caráter transversal que avaliou o nível de ansiedade da equipe de 
enfermagem que lida com o paciente terminal com câncer, procurando investigar os fatores que a 
influenciam e a faixa etária do paciente que o profissional sente mais dificuldade de lidar. Foram 
analisados 50 Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Hospital de referencia de atendimento ao 
câncer do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados através de um questionário e do 
Inventário de Ansiedade Traço-Estado. Os resultados revelaram que 69,8% dos profissionais 
possuem ansiedade média e 30,2% alta. O número de pacientes atendidos e trabalhar em outra 
instituição interferiu na ansiedade. A criança foi a faixa etária apontada como sendo a mais difícil 
de lidar. Verifica-se a necessidade de realização de mais estudos a fim de esclarecer melhor os 
fatores que influem na ansiedade da equipe de enfermagem que lida com esta realidade.

Palavras chave: Enfermagem, Ansiedade, Paciente Terminal com Câncer



CÓDIGO: HS0132 
TÍTULO: O PERFIL DO ALUNO PESQUISADOR 
ALUNO: FRANCISCA ARINUZA DANTAS SIZENANDO (01257903411) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI-CHARLON (90216580897) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho se inscreve no projeto de pesquisa a “Escrita e o seu duplo: campos múltiplos de 
observação e invenção”, cuja preocupação é a de estudar o indivíduo e seu papel social, nas 
relações homem e sociedade, assim como, conhecer suas escolhas profissionais e pessoais. Nesta 
oportunidade iremos expor os resultados quantitativos dos dados colhidos nas fichas de 
informação. Nosso objetivo é traçar um perfil do aluno pesquisador diante de suas escolhas de 
estudo e pesquisa. Entre os dados analisados está, a origem dos alunos, a faixa etária, estado civil, 
grau de instrução, local de moradia e, no que se refere ao projeto de pesquisa que eles 
desenvolvem: a data de início da pesquisa, a escolha do objeto de estudo etc. Por fim, 
apresentaremos quem é este “aprendiz” de pesquisador e seu perfil pessoal, elaborando para isso 
um quadro com os dados formais e factuais colhidos num primeiro contato com este agente social, 
que nos permitirá conhecer mais profundamente este aluno que ora se inicia como pesquisador. 
Esse resultado será complementado, futuramente, com a análise dos dados qualitativos 
(entrevistas). 

Palavras chave: Aluno pesquisador, perfil pess, , 



CÓDIGO: HS0133 
TÍTULO: FUNDESCOLA: UM ESTUDO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 
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Resumo:  
 
Neste trabalho, buscou-se verificar os resultados da implementação do Plano de Desenvolvimento 
da Escola (PDE) e do Projeto de Adequação dos Prédios Escolares (PAPE), do Programa 
Fundescola em duas unidades de ensino no Município de Mossoró/RN, a Escola Estadual Mons. 
Raimundo Gurgel e a Municipal Dinarte Mariz. Verificou-se se, ambas, promoveram a 
descentralização financeira no intuito de fortalecer a gestão escolar. Procedeu-se uma análise da 
literatura vinculada ao tema, bem como à realização de 10 entrevistas nas duas escolas, e 2 
técnicos da Diretoria Regional de Ensino. Observou-se, pelas falas dos entrevistados, que o PDE e 
o PAPE além de contribuírem para tornar a gestão da Escola descentralizada, trouxeram o desejo 
de vê-la mais autônoma e com mais participação da comunidade. A análise revela a satisfação dos 
pesquisados com relação à autonomia e aplicação dos recursos financeiros, já que em ambas as 
escolas 80% dos entrevistados deram o conceito Ótimo, e 20%, Bom, para o uso dos recursos. 
Porém, verificamos que o atraso no recebimento dos recursos prejudicou a execução do PDE e 
PAPE, e conseqüentemente, não contribuiu para minimizar o índice de desempenho - aprovação. 
Apoio financeiro: CNPq – Edital N. 032/2004 

Palavras chave: Descentralização financeira, Fundescola, PDE/PAPE
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ALUNO: ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA (01169830439) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
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Resumo:  
 
A obesidade é uma doença crônica que vem aumentando sua prevalência nas últimas décadas no 
mundo, atingindo, hoje, um terço da população adulta, sendo mais comum em mulheres. Esta tem 
sido considerada uma doença crônica, multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
tecido adiposo no organismo e é fator de risco para diversas situações patológicas como doenças 
cardiovasculares, hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, etc. O presente estudo visou 
traçar o perfil da pessoa obesa através da identificação de sua relação com o ato de se alimentar, 
este perfil foi comparado ao de pessoas com peso normal, foi formados dois grupos, um com 
pessoas obesas e outro com pessoas de peso normal, cada um com doze pessoas. Os dados 
referentes a este trabalho foram coletados no ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopez, 
que possui um programa de atendimento a pessoas obesas. A pesquisa foi realizada na forma de 
entrevista, mediante questionário com perguntas abertas e fechadas, nas quais são investigadas as 
crenças, regras alimentares e atitudes dos participantes em relação ao alimento e ao ato de se 
alimentar. Os dados obtidos evidenciam que existem diferenças entre indivíduos obesos e com 
peso normal na relação destes com o ato de se alimentar. E que estes hábitos ajudariam no ganho e 
na conservação do excesso de peso, sendo necessárias mudanças em referidos hábitos.

Palavras chave: obesidade, hábitos alimentares, comportamento alimentar



CÓDIGO: HS0143 
TÍTULO: TERRITÓRIO E LUGAR: UMA LEITURA GEOGRÁFICA CULTURAL DA FEIRA 
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ALUNO: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO (04867472476) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAÚJO DA COSTA (05587689468) 

 

Resumo:  
 
Incrustadas em boa parte dos espaços das cidades que compõem as cartografias urbanas do Seridó 
Potiguar, as feiras livres, representam, ainda, instituições tradicionais onde são tramadas uma 
multiplicidade de relações culturais. Nesse sentido, ancorado nos baluartes teórico-metodológicos 
da Geografia Cultural, objetivamos analisar os motivos que fazem com que os múltiplos territórios 
da feira livre da cidade de Caicó, enxertada no sertão do Seridó, sejam construídos e reconstruídos 
diante de um surgimento de modernos espaços de usos e consumos, problematizando as práticas 
culturais e estratégias de resistências, tecidas pelos sujeitos sociais nas malhas espaciais 
demarcadas, apropriadas e controladas por relações de poder. Partindo desta perspectiva, os 
caminhos metodológicos que estão sendo trilhados, equivalem-se as pesquisas bibliográficas, 
prospecções em fontes documentais e perscrutações in loco. Assim, a partir das primeiras 
investigações e observações realizadas, pode-se considerar que a feira livre de Caicó se configura 
como um mosaico de territórios interligados, onde cada um destes são atinados como espaços das 
conversas, das tradições, dos encontros, das polifonias, das transgressões, das experiências, das 
compras, vendas e permutas, das jocosidades, das performances corporais e orais, dos usos e 
consumos, enfim, das imagens, cheiros, e sonoridades que se misturam e se dissolvem por entre as 
cartografias calidoscópicas da feira. 

Palavras chave: Feira livre, Território, Geografia Cultural



CÓDIGO: HS0149 
TÍTULO: O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES E A TEORIA DA FALHA DE 
MERCADO 
ALUNO: ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON (05008339400) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 

Resumo:  
 
O período de intensas mudanças da economia mundial experimentado no início dos anos 1990 
com a globalização dos mercados refletiu de forma direta na tradicional estrutura de proteção 
jurídica aos bens imateriais. Peculiaridades das legislações nacionais de propriedade intelectual 
passaram a ser extintas pelo movimento uniformizador levado a efeito pelas regras da Organização 
Mundial do Comércio, fundada em 1994. Inicialmente elencando os tratados internacionais 
reguladores da matéria, o trabalho examina o fenômeno de padronização normativa do sistema 
internacional de patentes sob a lente da teoria da “falha de mercado”, a fim de entender sua 
natureza e seus desdobramentos. Elaborada nos moldes da metodologia teórico-descritiva, a 
pesquisa partiu da leitura e análise de tratados internacionais sobre o assunto e do estudo de 
concepções teóricas advindas da doutrina especializada. Tendo em vista o caráter multidisciplinar 
do tema, também se fez necessária uma abordagem econômica e conjuntural que extrapola a visão 
meramente técnico-jurídica da questão. Ante a transição do caráter das normas internacionais de 
proteção à propriedade intelectual, de harmonizadoras para padronizadoras, conclui-se pela 
pertinência da teoria da falha de mercado, na qual os Estados nacionais abstêm-se de uma parcela 
de sua soberania econômica em prol de uma estrutura mundialmente uniforme de privatização do 
conhecimento como forma de manutenção do fluxo internacional de investimentos em inovação.

Palavras chave: Patentes, Tratados internacionais, Falha de mercado
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Resumo:  
 
A organização escolar conota uma rede de relações no sistema da gestão, apresentada como uma 
colcha de realidades denunciadas na dispersão das unidades escolares, pelo unitarismo das ações e 
decisões peculiares ao modelo de hierarquia administrativa, cujo cenário se transforma nas 
entranhas das políticas de descentralização. Neste contexto, objetivamos investigar os fatores que 
permeiam as atividades organizacionais da Escola Municipal Presidente Kennedy em Caicó-RN, e 
dentro das concepções de organização e gestão escolar, analisamos o Projeto Político Pedagógico 
e intercalamos com as informações de entrevistas concedidas pela supervisora e pelo diretor. 
Percebemos que o trabalho fragmentário com os professores inviabiliza a formulação de ações 
integradas aos interesses coletivos acerca da melhoria do trabalho, na tentativa de superar 
problemas coexistentes no processo do ensino-aprendizagem, dentre os quais, destacam-se a 
evasão escolar e a reprovação. No âmago da descentralização da gestão, caracterizamos a gestão 
analisada através do modelo de gestão partilhada, centralizada na figura do diretor, pois 
percebemos a necessidade de se desenvolver uma organização em que estejam conjugados os 
profissionais das várias funções na escola, visto que as atividades solitárias comprometem a 
integração plena demandada pelo contexto de compromissos, pelos afazeres profissionais 
delegados às unidades escolares.

Palavras chave: organização escolar, gestão escolar, desafios da aprendizagem



CÓDIGO: HS0158 
TÍTULO: A ELITE ECONÔMICA CAICOENSE VISTA PELOS CAMINHOS DA MEMÓRIA
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ALUNO: HUGO ROMERO CÂNDIDO DA SILVA (05887191457) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAÚJO (18848516491) 

 

Resumo:  
 
No inicio do último quadrante do século XX, mediante a crise da sociedade rural do Seridó 
emergil um forte processo de urbanização marcado pela forte migração campo cidade e fortalecido 
pelas políticas públicas de fortalecimento da vida urbana, notadamente na cidade de Caicó esse 
processo favoreceu o surgimento de novos atores econômicos, obviamente ligados a atividades até 
então inexistentes no contexto local.Este projeto objetiva traçar um perfil da origem social da 
desses novos atores visando destacar entre outros aspectos o seu caráter urbano.O estudo do 
caráter espacial urbano de uma elite torna-se importante no processo de desenvolvimento futuro, 
pois a mesma será um dos fatores conformativos de sua dinâmica espacial, contribuindo para 
consolidar um projeto de urbanização crescente.Para atingirmos nossas metas estabelecidas 
utilizamos as fontes orais como forma de levantarmos dados sobre a origem social, a mentalidade, 
as atitudes e valores desses personagens. Como aporte para desta pesquisa utilizamos as leituras 
nas obras de PARETO (1970), MILLS (1981) e Peter BURKE (1980) e visando a 
contextualização será feita uma revisão da historiografia local, entre outros cita-se MACÊDO 
(2005), MORAIS (2005) e ARAÙJO (2003).A análise das fontes no canteiro da memória contou 
com a realização de quarenta entrevistas com pessoas de idades de uma média de idade entre 50 e 
90 anos. Dentre eles podemos apreender os sabores e dissabores de uma vida de trabalho desses 
homens do serão.

Palavras chave: Seridó, Memória, Elites econômicas
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Resumo:  
 
O trabalho versa a despeito da dengue, enfermidade que na atualidade figura como importante 
doença epidêmica atuante, principalmente, na faixa intertropical do globo terrestre. Dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmam que, anualmente, 80 milhões de pessoas no 
mundo são infectadas pelo Aedes aegypti – principal vetor da doença. Não contrariando essa 
conjuntura, de acordo com a Secretária de Vigilância Sanitária do RN (SESAP-RN), a cidade de 
Natal-RN registrou nos últimos seis anos 50 mil casos da doença. Desta forma, o trabalho objetiva 
analisar a relevância dos agentes bioclimáticos no processo de gênese e distribuição do mosquito 
Aedes aegypti em Natal-RN, assim como filtrar as principais variáveis de importância nesse 
processo. Para tal feito, em termos de material e metodologia empregada, fez-se uso de: revisão 
bibliográfica, coleta de dados frente a instituições afins, uso da estatística descritiva – média, 
desvio padrão, coeficiente de variação – e, principalmente, da correlação bioclimática. Em se 
tratando de resultados, foram analisadas dez variáveis climáticas, numa série temporal de seis 
anos, com fim de racionalizá-las e observar o grau de relevância de cada uma delas em relação ao 
surgimento de novos casos notificados de dengue no município. Ao término, percebemos a 
relevância das variáveis: precipitação (74%), insolação (70%), umidade relativa do ar (68%) 
nebulosidade (67%) e evaporação (65%) no surgimento dos casos de dengue em Natal-RN.

Palavras chave: Aedes aegypti, Variáveis Bioclimáticas, Correlação



CÓDIGO: HS0172 
TÍTULO: ANÁLISE PISCOFÍSICA DO CONFORTO TÉRMICO NAS PRAÇAS ANDRÉ DE 
ALBUQUERQUE, AUGUSTO LEITE, PEDRO VELHO E ARISTOFANES FERNANDES NA 
CIDADE DE NATAL/RN. 
ALUNO: ERIKA DANIELLE DE OLIVEIRA (00954392426) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

 

Resumo:  
 
O objetivo da pesquisa é analisar até que ponto os usuários das praças: André de Albuquerque, 
Augusto Leite, Pedro Velho (Cívica) e Aristófanes Fernandes (Das Flores), percebem a presença 
ou ausência do conforto ambiental nas referidas praças bem como as mudanças arquitetônicas e 
conseqüentemente de conforto térmico, pelas quais passou, e que compõem o cenário da vida 
urbana de Natal/RN. Um estudo experimental foi feito a partir de informações obtidas através de 
entrevistas e visitas “in loco”, bem como a coleta de dados meteorológicos ao longo das praças. 
Com relação à arborização, a percepção dos freqüentadores nos quatros espaços, mostra que a 
cobertura vegetal apresenta-se predominantemente entre bom e ótimo excerto na Praça Augusto 
Leite, onde, não obteve resposta do tipo ótima para a arborização, pois se trata de uma praça 
desprovida de cobertura vegetal, o que dificulta a permanência dos freqüentadores no período 
diurno. Os resultados do conforto térmico nas praças Augusto Leite e André de Albuquerque 
apresentaram sensação de calor acima das condições de conforto (desconfortável). O modelo WCI 
aplicado na Praça Augusto Leite variou espacialmente entre 45 e 85 wm-2, respectivamente, 
considerado quente, enquanto que na Praça André de Albuquerque o WCI variou entre 60wm-2 e 
96wm-2 (quente a morno). Nas duas últimas praças Cívica e das Flores, ambas apresentaram 
sensação de conforto, com WCI variando de 241,46 a 233,02 Wm-2, respectivamente, considerado 
refrescante.

Palavras chave: conforto térmico, praça, cobertura vegetal
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ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVÃO (07443846487) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho busca descrever, etnograficamente, o evento aula no ensino de graduação, 
observando a interação em contextos comunicativos, cujos discursos são norteados para a 
construção do saber. Para a realização deste estudo gravamos, em áudio, eventos realizados nos 
cursos de Letras e Administração, em uma Universidade Pública. Dessa forma, baseamo-nos nas 
pesquisas de GALVÃO (2004); MARCUSCHI (1998, 2004); MATÊNCIO (2001). Para cumprir 
os objetivos, observamos as diferentes práticas pedagógicas utilizadas no ensino de graduação e as 
interações decorrentes das mesmas. Assim, em interações cujo conteúdo é mais planejado, a 
seqüência tópica segue de maneira mais ritualizada. Entretanto, em interações cujos discursos são 
menos planejados, ocorre uma maior espontaneidade no desenvolvimento dos tópicos. Em suma, a 
interação em sala de aula de graduação apresenta momentos espontâneos e momentos formais 
determinados, por um lado, pelas necessidades institucionais e, por outro lado, pelas relações de 
envolvimento que nascem nas trocas entre participantes.
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CÓDIGO: HS0177 
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Resumo:  
 
Tenho como meta analisar os discursos de Luís da Câmara Cascudo, entre os anos de 1918 a 1929, 
para entender o impacto das transformações espaciais advindas da modernidade, ocorridas em 
Natal nas primeiras décadas do século XX. Suponho que esse sujeito vivenciou a modernidade 
como um momento de paradoxos e contradições; que partilhou do mesmo sentimento de muitos 
homens, os quais viam o mundo moderno como algo que ao mesmo tempo fascinava, mas também 
dava medo. E para realizar tal proposta de trabalho, pretendo utilizar como fonte seus discursos, 
analisando seus textos no que eles dizem e no que está em torno deles, ou seja, o discursivo e o 
não-discursivo; com um entrelaçamento entre o enfoque de uma História Cultural através da 
História do Discurso como método. E assim, se começou a delinear que as transformações que 
ocorreram em Natal foram significativas para Cascudo, porque as coisas que ele freqüentemente 
exaltava: os laços tradicionais, uma visão romântica e conservadora de mundo, na qual o mito, a 
religião, a superstição e o uso arbitrário do poder predominavam, foram solapadas pela 
modernidade. Ele sentiu igualmente a perda de identidade individual e coletiva, face ao 
estranhamento que se impôs em decorrência do crescimento da cidade. Pois, o homem, na 
modernidade, passa por um processo de desenraizamento ao se deparar com uma dinâmica de um 
mundo no qual tudo vem a ser imprevisível e instável. 
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CÓDIGO: HS0178 
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Resumo:  
 
Este trabalho é um recorte da pesquisa A Educação na História da Igreja Católica do RN: As 
Escolas Radiofônicas. E tem como objetivo fazer uma análise da atuação do Movimento de 
Educação de Base (MEB) no Rio Grande do Norte, no que diz respeito ao trabalho de 
conscientização e de politização desenvolvido junto à população rural que participavam dos cursos 
de alfabetização desenvolvidos por aquele organismo. Esse trabalho foi realizado através de cursos 
de politização realizados em julho de 1961 e da campanha de politização no ano de 1962. Estamos 
desenvolvendo nosso estudo através de análise documental (cartas de alunos, programas de cursos, 
planejamentos de aulas e de cursos, etc) e de entrevistas realizadas com componentes da equipe de 
professores participantes daquela experiência educacional. A análise dos dados revela a 
importância do trabalho educacional do MEB para o desenvolvimento, aprendizado e 
conscientização de uma classe menos favorecida, que até então tinha menor acesso a uma 
educação formal. A partir do desenvolvimento desta pedagogia libertadora, passa-se a formar um 
homem capaz de exercer com mais competência o exercício da cidadania. 
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CÓDIGO: HS0181 
TÍTULO: UMA PERSPECTIVA DO ENSINO DE HISTÓRIA DIANTE DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS 
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ORIENTADOR: MARIA INÊS SUCUPIRA STAMATTO (25854038072) 

 

Resumo:  
 
O objetivo desta pesquisa é analisar o surgimento da tecnologia educacional no Brasil, 
identificando o momento histórico em que foi introduzida e criar uma ponte entre esses recursos 
tecnológicos com o Ensino de História praticado na sala de aula. Partimos da idéia de que as 
crianças de hoje, tem fascínio pelos recursos tecnológicos e o professor fazendo uso deles, de uma 
forma didática, iria despertar o prazer e o entusiasmo do educando pelo conhecimento histórico. 
Entretanto, percebemos que se fazia necessário distinguir os termos “tecnicismo” e “tecnologia 
educacional“, tendo em vista, os conflito conceituais que se faz normalmente. Foram realizadas 
pesquisas e revisões bibliográficas, além de leitura dos textos selecionados, que deram 
embasamento teórico para a pesquisa. Podemos concluir que na verdade a diferença é muito 
simples, já que, o Tecnicismo é uma teoria pedagógica e a tecnologia educacional é um recurso 
didático que o professor dispõe para dinamizar as aulas, independente da tendência pedagógica 
que permeiam nas políticas educacionais adotadas pelas instituições de ensino. E os professores 
devem ser preparados para trabalhar com as tecnologias de forma crítica dentro da sala de aula, 
devendo ser ferramentas que auxiliam a sua prática.
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CÓDIGO: HS0185 
TÍTULO: DISCURSO DE HIGIENIZAÇÃO E INSTRUÇÃO PÚBLICA: ECOS DE 
MODERNIDADE NO MUNICÍPIO CURRAISNOVENSE 
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ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho objetiva analisar a participação que o Grupo Escolar Capitão Mor Galvão teve 
no processo de (re)configuração do espaço curraisnovense, na década de 20, período em que 
Currais Novos passou da categoria de vila à cidade. Para realização dessa pesquisa, foram 
utilizados alguns conceitos, os quais podem ser encontrados em Rocha (2003), Souza (1988) e 
Escolano (1998), que propiciam se pensar na existência de uma nova cultura escolar, a dos Grupos 
Escolares. A análise dos dados evidencia que a implementação de um certo discurso higienizador 
consolidou-se não só a partir de meios sanitaristas, mas também como um recurso propulsor na 
(re)formação de condutas e posturas, mostrando que a incorporação de novas linguagens ao 
cotidiano escolar das crianças do referido Grupo foi um ponto determinante para implementar todo 
um conjunto de signos modernos e para incitar um certo (re)ordenamento do tecido urbano. Nesse 
sentido, o trabalho conclui que os princípios advindos com a República como os de disciplina, 
moralidade e patriotismo, que compunham o cenário do Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, 
tiveram seus ecos propagados a partir da criação de dispositivos discursivos locais como o jornal 
“O Porvir” e a revista literária “Ninho das Letras”, apreciados como modelos de renovação urbana 
e propagadores do desenho da figura de um novo homem higienizado e moderno: o cidadão 
brasileiro. 
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CÓDIGO: HS0192 
TÍTULO: FINE FLEUR: REPRESENTAÇÕES DE MODERNIDADE NAS IMAGENS 
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Resumo:  
 
Ao ser anunciada a República, dentre os múltiplos movimentos que passaram a compor a 
cotidianidade do novo regime, os identificados com as causas feministas ganharam uma nova 
dimensão no ritmo voraz da modernidade em curso. Muitas mulheres conseguiram transcender os 
muros do anonimato erigidos pelos ditames familiares tradicionais, na busca de alargar horizontes 
e suas possibilidades de ver, ler e imaginar o mundo. Nesse sentindo, o presente trabalho objetiva 
analisar a mensagem fotográfica elaborada pela fotógrafa Helena Coelho que, no anos 1920 à 
1940, através de suas lentes a imagem de mulher ganhou força e expressão na cidade de Currais 
Novos/RN. Desse modo, empreendemos uma problematização das representações de modernidade 
realçadas nos traços da individualidade feminina, configurandoras de um novo perfil de mulher 
ajustados ao projeto civilizador que naquele momento as elites brasileiras passaram a ter em vista. 
Entretanto, verificamos que as imagens produzidas por Helena Coelho contemplam uma dupla 
configuração de mulher: a real, compatível com os padrões sociais aos quais sempre esteve 
submetida, e a mulher inventada pelos novos valores que a modernidade construiu.
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CÓDIGO: HS0197 
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RIO GRANDE DO NORTE – 1993 A 2003 
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ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420) 

 

Resumo:  
 
Objetivo da presente pesquisa é investigar a produção científica, realizada na UFRN, sobre a 
temática mulher, no período de 1993 a 2003.Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica e 
documental.Foram coletados os trabalhos produzidos na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, sobre a mulher, no período de 10 anos.Após a identificação dos mesmos passamos para a 2ª
fase da pesquisa que foi selecionar os resumos de acordo com as seguintes 
categorias:centro/departamento, tema, natureza (monografia, dissertação e tese) e o sexo de quem 
os produziu.Dos estudos selecionados, 95% foram produzidos por mulheres.Com relação às 
monografias, tanto de graduação quanto de especialização,o curso que mais se destacou (49,4% da 
produção), foi Serviço Social.Nesta modalidade de trabalho científico (monografia) o tema mais 
estudado foi à saúde.A participação das mulheres na política e as relações de gênero na sociedade, 
representaram 40% dos temas pesquisados no mestrado e doutorado.Os demais temas versaram 
sobre a saúde, a educação, o trabalho e a violência.Os cursos de mestrado e doutorado em 
educação foram os que mais produziram teses e dissertações tendo a mulher como objeto de 
investigação.Concluímos que na UFRN há uma produção científica significativa sobre a mulher 
nos mais diversos temas.Ressaltamos ainda, a importância desse material e que o mesmo seja 
catalogado e colocado a disposição das pessoas que estudam as mulheres e as relações de gênero.
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CÓDIGO: HS0200 
TÍTULO: IDENTIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSOR: UM ESTUDO SOBRE O 
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Resumo:  
 
Nesta pesquisa, procuramos analisar o processo de construção da identidade de professores. Mais 
especificamente investigou-se: a) a influência de elementos histórico-cultural-sociais na 
constituição da identidade docente; b) as formas de representação que os professores têm sobre si 
mesmo na profissão, suas atribuições de pertencimento e os conflitos vividos. Colocam-se como 
principais questões desta pesquisa: É possível atribuir um perfil para a identidade do professor? 
Até que ponto as questões sócio-econômicas locais influenciam a identidade docente dos 
professores? Para a realização do trabalho fizemos uso de questionários e da técnica da história de 
vida que foram aplicados a 36 professores - alunos concluintes do curso de Letras do 
PROBÁSICA, desenvolvido no Pólo de Nova Cruz. A análise dos dados revela que a identidade 
docente desses indivíduos é marcada por diversas influências: a família, o tempo e a subjetividade 
e, principalmente, pelas condições socioeconômicas locais. O trabalho conclui que não é possível 
traçar um perfil para o professor, pois entendemos que esta identidade é única, marcada pelas 
experiências individuais vivenciadas por cada docente que estão em contínuo processo de 
construção, re-construção.
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Resumo:  
 
Os temas transversais levam à discussão sobre os valores socioculturais vivenciados pela 
comunidade escolar, sendo um segmento do currículo que valoriza a diversidade e a singularidade 
das pessoas. Verificamos como os professores da Escola Estadual Sen. Guerra, em Caicó-RN, 
trabalham nesta perspectiva, e quais as influências da gestão escolar, considerada como 
organização que transpõe as questões meramente administrativas e burocráticas. Para isso, 
analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais a partir das concepções de SACRISTÁN, de 
PARO e LIBÂNEO. Verificamos que os professores consideram importantes os questionamentos 
que surgem entre os discentes, e que é necessário transformar os modos de abordagem dos temas 
constitutivos da informalidade no currículo para envolver a subjetividade, as necessidades de 
aprendizagem dos alunos, por vezes não inseridas nos registros curriculares da escola. Tais 
necessidades se mantêm, por vezes, embaçadas, ou mesmo silenciadas nas mentes discentes que 
fervilham de indagações. Neste contexto, verifica-se um dilema da gestão escolar em propiciar a 
adaptação do currículo de acordo com as especificidades da comunidade, abrindo fendas para as 
ocasiões de discussão que envolve os temas transversais. Gestão e corpo docente podem jogar com 
as normas curriculares sem perder de vista outras faces do conhecimento, partículas da cultura e 
dos valores discentes trazidos de casa, das ruas, da comunidade. 
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Resumo:  
 
A pesquisa “Território do lazer: um estudo sobre o calçadão da avenida Engenheiro Roberto Freire 
– Natal/RN”, visa analisar as feições de identidade das pessoas que transitam no calçadão da 
referida avenida, enfatizando elementos sociais, culturais e referenciais que se remetam à 
identidade daqueles que o utilizam, adentrando na discussão dos espaços de lazer construídos a 
fim de beneficiar a população ali residente, assim como aos turistas por influência do potencial 
desta área da cidade do Natal. A partir disso, pode ser questionada a possibilidade do calçadão ser 
um lugar ou um não-lugar, bem como as diversas territorialidades nele apresentadas. Nessa 
perspectiva, o espaço urbano representado pelo calçadão é sujeito e objeto, devido a sua 
funcionalidade e interação com o meio que o rodeia. Para tanto, foi utilizada a descrição associada 
ao materialismo histórico buscando compreender as divergências sociais ocorrentes naquele 
espaço, assim como questionários despadronizados no intuito de apreender o sentido daquele local 
para os transeuntes, além da própria observação empírica como fator essencial do método 
descritivo.
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Resumo:  
 
O processo de urbanização que vem ocorrendo nas últimas décadas em Natal tem induzido o 
crescimento rápido de seu espaço urbano de forma que, atualmente, a sua área municipal encontra-
se totalmente urbanizada. Com efeito, surgem problemas de ordem socioespacial Dentre esses 
problemas, se encontra a deficiência do sistema de saneamento básico. O objetivo deste trabalho é 
analisar as carências do sistema de saneamento básico no município de Natal e os seus efeitos no 
comprometimento da qualidade de vida dos seus moradores. Especificamente, foram analisados as 
condições do abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e tratamento dos 
resíduos sólidos. Para isso, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, coleta de dados em 
órgãos públicos e entrevistas com secretários e outras autoridades ligados a questão do 
saneamento. A análise dos dados revela que, a situação do saneamento básico em Natal se 
encontra estruturada de maneira inadequada de acordo com aspectos geológicos do município e 
para atender o seu contingente populacional, ocasionando, deste modo, sério danos ambientais, 
como a contaminação de mananciais subterrâneos e superficiais por nitrato, que pode causar sérios 
danos a saúde como: vômitos, diarréias e até câncer, comprometendo, dessa forma, a qualidade de 
vida população natalense. É necessário, com urgência, o sanear plenamente o município de Natal, 
antes que os danos ambientais e sociais se tornem irreversíveis.
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CÓDIGO: HS0218 
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Resumo:  
 
O objetivo desta pesquisa é analisar, com base na Teoria Finalista do Crime, o Juízo de 
Culpabilidade em relação aos agentes, diferenciando os elementos do crime e enfatizando a 
problemática acerca da Dependência Patológica de Substâncias Psicotrópicas, como sendo uma 
das causas de ausência da Imputabilidade Penal, ou seja, nesses casos, é impossível imputar o fato 
típico e ilícito a alguns indivíduos, devido a fatores bio-psicológicos. Sendo assim, o estudo feito 
visa esclarecer as definições trabalhadas e, somente depois disso, enfocar criticamente a relação 
existente entre a dependência do agente, seja ao álcool ou a qualquer outra substância de efeitos 
análogos, como os entorpecentes, estimulantes ou alucinógenos, e a Inimputabilidade, 
característica que isenta o dependente da pena que lhe seria atribuída. O embasamento científico 
para o trabalho em tela foi adquirido através do auxílio de renomadas bibliografias, fato esse, 
propiciador de uma exposição clara do assunto, por meio de um painel elaborado de forma 
concisa, contendo os tópicos jurídicos primordiais sobre o tema discutido, além da indispensável 
argüição oral para facilitar o esclarecimento da questão. Diante dessa pesquisa, percebe-se o 
quanto pode ser profunda e crítica a discussão que envolve a Imputabilidade Penal, inclusive por 
se tratar de uma questão de interesse social, como os questionamentos que existem sobre as 
vantagens envoltas ao oferecimento ou não de denúncia em face de um inimputável. 
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Resumo:  
 
A proposta do presente trabalho consiste em estudar a religiosidade e devoção de Nossa Senhora 
do Ó na cidade de Nísia Floresta (RN) e analisar como os moradores percebem a cidade. Com 
efeito, a festa de Nossa Senhora do Ó ocupa um lugar central no calendá-rio festivo-religioso da 
cidade e, por esse motivo, procuro fazer uma leitura da lenda de fundação da cidade à luz do 
passado. Com pesquisa realizada antes e no período da festa, possibilitando a sua descrição 
etnográfica à luz das narrativas que figuram em torno da santa padroeira, observei ainda a relação 
existente entre as duas figuras importantes da cidade: Nísia Floresta e Nossa Senhora do Ó. 
Verifiquei ainda que o sentimento de pertença dos moradores que já não vivem numa dada 
localidade se mos-tra intrinsecamente associado à figura do santo católico e é reavivado durante a 
realiza-ção da festa de padroeiro (LANNA, 1995). Dessa forma, neste trabalho monográfico, 
pretendo saber qual é a importância da celebração religiosa na constituição de uma iden-tidade 
coletiva, porque acredito que a festa reforça o mito de fundação da cidade, rea-tualizando 
periodicamente um passado colonial esquecido. 
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Resumo:  
 
TITULO: Da eficácia dos direitos fundamentais e do mandado de injunção ALUNO: Camila 
Monaliza Franco Costa ORIENTADOR: Igor Alexandre Resumo:Os direitos fundamentais 
expressos na Constituição nunca estiveram tão distantes da realidade. Dessa forma, procuramos 
abordar neste trabalho a utilização do mandado de injunção, instituto idealizado pelo legislador 
para tornar viáveis todos os direitos e prerrogativas constitucionais. Primeiramente estabelecemos 
considerações iniciais visando esclarecer conceitos sobre os temas eficácia e efetividade, seguida 
da classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia. Segue-se a análise do 
instrumento jurídico do mandado de injunção no tocante à sua legitimidade, requisitos, 
procedimento e, por fim, dos efeitos da sentença do mandado de injunção. Nesse aspecto, 
destacam-se três correntes principais nos julgamentos do STF: pela corrente dos não-concretistas, 
adotada pela maioria, a sentença declarada procedente apenas teria o condão de notificar a 
ausência de normas, sem qualquer estabelecimento de punição; para a concretista direta, a decisão 
implementaria o direito apenas para o autor da ação; e por fim, para a concretista intermediaria, a 
qual defendemos, a decisão fixaria um prazo para que uma norma regulamentadora fosse editada 
pelo Legislativo e, findo tal prazo e permanecendo a inércia, o autor passa a ter seu direito 
assegurado. Palavras chave: Direitos, eficácia, mandado de injunção

Palavras chave: direitos, eficácia, mandado de injunção



CÓDIGO: HS0233 
TÍTULO: PRÁTICAS DE ESCRITA E FORMAÇÃO DO PROFESSOR: OS DIÁRIOS DE 
LEITURA 
ALUNO: MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO DE OLIVEIRA (03587688451) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487) 

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar a ação do professor enquanto escritor, focalizando as imagens 
produzidas em torno da questão da produção escrita, situadas no processo de formação acadêmica. 
Mais especificamente investigou-se: a) as funções que a escrita exerce na vida dos professores 
como pessoa e profissional; b) as crenças ou representações do professor sobre a atividade da 
escrita. Para a realização do trabalho foram entrevistados 27 professores - alunos do curso de 
Letras do PROBÁSICA no Pólo de Nova Cruz/RN. Este trabalho apresenta dados analisados no 
contexto de formação acadêmica dos professores, em que se focaliza o trabalho deles com a 
escrita, observados a partir da realização dos questionários e, ainda, da prática com a escrita 
diarista A análise dos dados revela que esses professores-alunos consideram a escrita uma prática 
que cumpre diferentes propósitos comunicativos, de maior ou menor relevância para o meio social 
em que o sujeito professor está inserido. O trabalho conclui que a prática de escrita do professor é 
uma ação situada socialmente, cuja variabilidade ocorre em decorrência das diferenças de função 
que se propõe cumprir e em decorrência dos diferentes gêneros em que se realiza. Concluímos que 
toda escrita responde a um propósito funcional qualquer, melhor dizendo, possibilita a realização 
de alguma atividade sociocomunicativa entre as pessoas, e está inevitavelmente em relação com 
outros contextos sociais em que essas pessoas se inserem. 
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Resumo:  
 
Homens, mulheres e crianças, a cada instante, são obrigados a fugir do lugar onde residem 
habitualmente com receio de perderem a própria vida, a segurança e a liberdade em razão de 
guerras, perseguições, discriminações e intolerâncias etc. Estas pessoas, vítimas de violações de 
direitos humanos são os refugiados. O presente trabalho visa fazer um estudo a respeito das 
condições dos mesmos no Brasil, que apresenta mais de 3074 refugiados conforme os dados 
oficiais e se caracteriza como o maior receptor deste grupo na América latina. Elucida-se também 
o fato da referida nação apresentar uma das legislações mais modernas em relação ao tema não só 
incorporando, mas também regulamentando o Estatuto dos Refugiados de 1951. Sob a égide dessa 
temática se procura estudar também os princípios que são peculiares ao Direito dos 
Refugiados,bem como os mecanismos internacionais para proteção dos mesmos. Com vista a 
alcançar o bom entendimento da temática, esmiúça-se o processo evolutivo do tema reservando-se 
especial atenção ao processo do Brasil. Para tanto, a pesquisa em tela teve, inicialmente como 
fonte embasadora a leitura de artigos e textos avulsos e periódicos os quais tratassem do tema, o 
que se seguiu com uma posterior comparação minuciosa de legislação pertinente, bem como 
pactos, tratados, convenções, declarações e a carta da ONU.
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Resumo:  
 
A Dignidade da Pessoa Humana como princípio constitucional essencial constitui valor-guia de 
toda a ordem jurídica, caracterizando-se como imprescindível para a manutenção da ordem social 
e efetivação dos direitos humanos. Da mesma forma, a igualdade, princípio jurídico-filosófico 
difundido desde as revoluções políticas do século XVIII, é um dos pilares da democracia moderna. 
Os textos constitucionais pós-modernos edificaram o conceito legal de igualdade, pelo qual a lei 
deve ser igual para todos, sem qualquer distinção ou privilégio. Essa concepção jurídica de 
igualdade é meramente formal. Todavia, a experiência mostrou que a concepção de uma igualdade 
puramente formal, baseada no princípio geral de igualdade perante a lei, não é, por si só, suficiente 
para acabar com as desigualdades. É necessário adotar uma concepção substancial de igualdade, 
que leve em conta as desigualdades concretas existentes na sociedade. Assim, ao invés de 
igualdade de oportunidades deve haver igualdade de condições. Nesse contexto surgiram as ações 
afirmativas, que são políticas públicas e privadas voltadas à concretização da igualdade e à 
neutralização dos efeitos das práticas discriminatórias que obstam a luta pela proteção e defesa dos 
direitos humanos. O presente trabalho tem como objetivo precípuo verificar se este mecanismo 
respeita os Princípios Constitucionais da Igualdade e da Dignidade da Pessoa Humana ou se 
consiste no reforço das desigualdades entre as pessoas humanas.
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Resumo:  
 
Os transplantes de órgãos e tecidos têm ganhado notoriedade nas últimas décadas em virtude dos 
avanços da Medicina no desenvolvimento de novas técnicas, que garantem melhores resultados ao 
procedimento e uma qualidade de vida satisfatória aos transplantados. Porém, o sucesso de tal 
modalidade terapêutica depende essencialmente da existência de doadores. O presente estudo 
versa acerca da legislação brasileira pertinente à atividade de disposição de órgãos e tecidos. 
Analisa o tema à luz dos direitos fundamentais à vida e à integridade física, bem como procede ao 
exame do que dispõe o atual Código Civil sobre o direito ao próprio corpo enquanto direito da 
personalidade. Em seguida, expõe a legislação que regula diretamente a matéria – a Lei 
9.434/1997, com as modificações introduzidas pela Lei 10.211/2001 –, enfantizando-se a 
substituição da anterior doação presumida pela necessidade de consulta à família do doador para a 
realização da disposição. Conclui por destacar que o sistema brasileiro de transplantes ainda 
contém falhas, como a subnotificação de mortes encefálicas por falta de profissionais ou de 
equipamentos aptos a confirmar tal diagnóstico, e a vulnerabilidade do programa de lista única, 
além da preocupante falta de integração entre as centrais de transplantes. Ressalta, entretanto, que 
a completa eficácia das normas existentes depende muito mais de vontade política e fiscalização 
rigorosa do que propriamente da edição de novas leis.
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Resumo:  
 
O presente trabalho constitui um recorte do projeto intitulado “As condições da produção de 
leitura literária”, vinculado à base de pesquisa “Cultura e educação no seridó norte-rio-grandense”. 
Dentre os objetivos do projeto está a análise dos livros que se definem como de tradição popular 
da Coleção Literatura em Minha Casa, sendo o acervo estendido à Coleção Palavra da Gente, 
destinada aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste trabalho, buscaremos por 
meio da análise das obras Dicionário dos sonhos e outras histórias de cordel (2003), Proezas de 
João Grilo (2003) e Histórias folclóricas de medo e de quebranto (2003), demonstrar as 
similaridades e divergências entre elas, no que concerne a organização das mesmas, bem como a 
relevância atribuída às fontes da tradição popular, cujos estudos demonstram que, nem sempre, há 
uma valorização e/ou preservação dessas fontes. Para tal basearemos nossos estudos em trabalhos 
de Cascudo (1978), Silva (2006) e Ayala (2003).
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Resumo:  
 
O direito ao desenvolvimento é um dos direitos fundamentais residentes no espírito das 
Constituições modernas e constitui prioridade de muitos Estados Mundiais. Contudo, o almejado 
progresso econômico, social e político tem sofrido entraves por fatores das mais diversas ordens, 
implicando em atraso no processo de desenvolvimento das nações, fato este que tem dado origem 
a inúmeros estudos no intuito de desvendar quais as reais causas da pobreza e do 
subdesenvolvimento que ainda assola a população mundial. Nessa esteira, tem este trabalho o 
objetivo de estudar as formas de efetivação do direito ao desenvolvimento, levando em conta três 
grandes elementos, conjuntamente considerados, capazes de inibirem o desenvolvimento de um 
determinado grupo de pessoas, qual sejam: as fomes coletivas, a degradação da condição da 
mulher e o crescimento populacional. Verificou-se que quanto às fomes coletivas podem alterar 
toda a estrutura de comércio e geração de renda, através do aumento de poder de compra de alguns 
grupos ocupacionais em detrimento de outros. Já a condição de agente da mulher, mediante 
pesquisa e estudos aplicados em vários países, foi um dos principais fatores de 
subdesenvolvimento. Por fim, constatou-se que a coerção aos direitos de reprodução em nada 
aumenta o grau de desenvolvimento de determinada nação, pois os países que se utilizaram desse 
artifício não apresentaram mudanças sociais maiores que aqueles defensores do controle de 
natalidade voluntário.
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Resumo:  
 
As sociedades vêm passando por transformações profundas, acarretando mudanças de pensamento 
e comportamento da sociedade na qual a formação e a qualificação profissionais constituem 
fatores estratégicos do desenvolvimento, da produtividade e da competitividade. Para obtenção da 
formação e qualificação profissional, as sociedades recorrem principalmente, aos sistemas de 
ensino, os quais atualmente utilizam-se das modalidades presencial e a distância. Por isso, muitas 
instituições, em vários lugares do mundo, respondem a este desafio desenvolvendo programas de 
Educação a Distância. A análise dos dados de 2001 a 2005 no ensino superior a distância no Brasil 
mostra um aumento de aproximadamente 72% no número de instituições. Esses dados comprovam 
que a educação superior a distância no Brasil está em processo de expansão acelerada. No entanto, 
esse crescimento foi maior no setor privado do que no setor público. Outro ponto importante, foi a 
criação em 2003 da SEDIS/UFRN, que tem como objetivo fomentar a Educação na sua 
modalidade a distância, estimulando o uso das tecnologias de informação e comunicação como 
ferramenta de ensino e aprendizagem. Apesar de ser uma modalidade de educação em 
consolidação de sua identidade, visto que há uma clara predominância do ensino superior 
presencial no país, os dados levantados comprovam o crescimento dos cursos a distância no país, 
além de vários programas gerenciados pela SEED-MEC.

Palavras chave: Educação a Distância, Brasil, Rio Grande do Norte



CÓDIGO: HS0255 
TÍTULO: RELATÓRIO DE VIAGEM DE NESTOR DOS SANTOS LIMA (BUENOS AIRES, 
1923) 
ALUNO: THAIS CHRISTINA MENDES DE LIMA (05257076462) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAÚJO (05748895404) 

 

Resumo:  
 
Passados dez anos da viagem comissionada a São Paulo e ao Rio de Janeiro, Nestor dos Santos 
Lima foi designado pelo Governo de Antônio José de Mello e Souza (1920-1924), para observar a 
organização pedagógica do Ensino Normal e Primário em Montevidéo, Buenos Aires, São Paulo, 
Belo Horizonte e Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, manter contatos com especialistas 
educacionais. Neste trabalho, objetiva-se elucidar as inovações educacionais condizentes com a 
Pedagogia da Escola Nova ressaltadas por Nestor Lima, no seu Relatório de visitas as instituições 
educacionais de Buenos Aires. Para alcance do objetivo proposto, o referencial teórico-
metodológico que norteou nosso trabalho foi: Princípios, Métodos, Procedimentos e Práticas 
condizentes com a Pedagogia da Escola Nova. Partindo de Montevidéo na noite do dia 09 de maio, 
Nestor Lima chegou à cidade de Buenos Aires, ás 8 horas da manhã do dia seguinte, onde 
procurou de imediato as autoridades educacionais competentes do Brasil e da Argentina. Buscando 
elucidar as inovações educacionais relativas à organização pedagógica do ensino primário e 
normal, segundo a Pedagogia da Escola Nova, ressaltadas por Nestor Lima em seu Relatório de 
visitas às instituições educacionais de Buenos Aires, concluímos que havia aspectos inovadores 
em cada um dos níveis de ensino (primário e normal), e que provavelmente foram, de alguma 
forma, introduzidos no programa de ensino normal e primário Norte-Rio-Grandense.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar as participações governamentais que incidem nos contratos de 
concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Nesse sentido, 
procedeu-se a uma breve incursão no modelo contratual adotado para as atividades petrolíferas, 
distinguindo as concessões das autorizações, e destacando em quais atividades da cadeia 
petrolífera há a incidência dessas participações. Conceituamos genericamente as participações 
governamentais, discorrendo acerca da dificuldade conceitual desse instituto, para após adentrar na 
sua natureza jurídica, ponto de grandes controvérsias doutrinárias. Por fim, analisamos as quatro 
espécies de participações existentes na seara petrolífera, quais sejam, o bônus de assinatura, os 
royalties, a participação especial e o pagamento pela ocupação ou retenção de área, discorrendo 
pormenorizadamente acerca das principais características de cada uma delas. Utilizou-se a 
metodologia teórico-descritiva, com a leitura e análise da doutrina especializada e da legislação 
sobre a matéria. O trabalho concluiu que, apesar de não possuírem natureza jurídica tributária, 
essas participações são de suma importância para o desenvolvimento da indústria petrolífera 
nacional, na medida em que o Governo utiliza parte desses recursos para a manutenção da agência 
reguladora setorial. Viu-se também a necessidade de regras claras e estáveis nessa seara, a fim de 
que haja atração de investidores nacionais e internacionais.
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Resumo:  
 
A liberdade para uma escolha consciente pressupõe o conhecimento. Guimarães (2001) sugere 
programas de educação que forneçam a adolescentes condições de realizar escolhas quanto às suas 
experiências sexuais, sem desautorizar, ignorar ou condenar a prática sexual adolescente. No 
entanto, para que tais programas sejam adequadamente formulados, é necessário olhar a realidade 
também da perspectivas das adolescentes e dar voz a elas. O presente trabalho contempla a 
perspectiva da adolescente que se torna mãe e tem por objetivo compreender os significados da 
gravidez para adolescentes grávidas de diversas camadas socioeconômicas; comparar os 
significados atribuídos por elas à própria gravidez ao longo desta; e averiguar a existência de 
possíveis diferenças nos significados conferidos pelas adolescentes com maior proximidade ou 
distância da linha de pobreza. Para tanto, serão levadas em consideração as mudanças próprias da 
adolescência, somadas às mudanças próprias da gestação – processos influenciados pela reação da 
família, circunstâncias da gravidez, modificações físicas e hormonais, existência de um projeto de 
futuro, etc – que podem alterar o significado da gravidez para a adolescente ao longo da mesma. 
Os dados serão colhidos através de uma entrevista individual semi-estruturada, na qual a 
entrevistada poderá falar sobre a sua experiência de estar grávida. O delineamento da pesquisa é 
fenomenológico e a análise da narrativa será utilizada como procedimento de análise de dados.
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Resumo:  
 
O trabalho analisa a inserção comercial do Rio Grande do Norte no cenário internacional no 
período de 2001 a 2005, tendo por base um contexto de pós-abertura. Especificamente: a) 
demonstra-se a contribuição do estado para o comércio exterior do país e da região Nordeste; b) 
avaliam-se os principais produtos exportados pelo estado; c) apresentam-se os principais destinos 
de suas exportações. Os procedimentos metodológicos adotados foram: 1) levantamento 
bibliográfico acerca do tema; e, 2) levantamento e sistematização de dados, que permitisse avaliar 
o processo de internacionalização da produção do Rio Grande do Norte. A análise dos dados 
revela o comércio exterior do Rio Grande do Norte teve um crescimento contínuo no período 
analisado, a exceção do ano de 2005, expressando perda de participação no saldo comercial do 
país e da região Nordeste. A despeito desse resultado, o comércio exterior do estado é realizado 
sobretudo com os países desenvolvidos e tem sua pauta de exportação concentrada em produtos 
como frutas tropicais, setor têxtil/confecções, pescado e óleo bruto. O trabalho conclui que o 
aumento das relações comerciais do Rio Grande do Norte com o mundo perpassa por fatores que 
incluem desde incentivos aos produtos que garantem uma sustentabilidade do estado no mercado 
internacional bem como o fortalecimento de nichos de mercados já conquistados e/ou busca por 
novos espaços que permitam uma diversificação do comércio exterior do Rio Grande do Norte.
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Resumo:  
 
O presente estudo resulta de reflexões desenvolvidas do projeto de pesquisa Educação e 
Ordenamento Urbano: a Modernidade em Currais Novos entre 1920-1930, vinculado à Base de 
Pesquisa Cultura e Educação no Seridó Norte-rio-grandense, e tem como foco principal estudos de 
práticas culturais e do imaginário urbano. Investiga a instalação de diversos serviços e 
equipamentos urbanos que transfiguraram a então vila de Currais Novos no decorrer dos anos 
1910 e 1920, que, politicamente, resultou na outorga-lhe do título de cidade, significando o quanto 
de modernidade estava absorvendo. Entre outras expressões dessa modernidade, dá destaque às 
novas normas que passaram a disciplinar a construção de edifícios; ao estabelecimento de padrões 
geometrizantes, a nortear o alinhamento de novas ruas; a um “aformoseamento” que as fachadas 
das casas passaram a ostentar imprimindo um novo senso estético de construção; à implantação de 
um serviço de limpeza urbana como fator de básico da salubridade; à criação de um serviço de 
iluminação elétrica pública como condição base da modernidade urbana; O estudo evidenciou que 
estas transformações foram urdidas mediante discursos em que os ideais de 
modernidade/civilidade, deveriam delinear a paisagem urbana e a imagem da cidade, sendo 
propostos pelas elites curraisnovenses em diversos registros produzidos pela imprensa (O Batel, O 
Porvir, O Galvanópolis), e pelos registros da Intendência Municipal.
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Resumo:  
 
Por ser um tema recente, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é um assunto controverso e 
ainda confundido com a filantropia e com o assistencialismo. O presente trabalho tem por 
objetivo, então, conceituar a RSE, diferenciando-a do assistencialismo e da filantropia, e conhecer 
como a mesma tem sido desenvolvida numa Organização Não-Governamental (ONG) que se 
destaca pelo trabalho, através de parcerias, do referido tema junto a empresas privadas e públicas. 
Para tanto, a ONG em questão foi visitada, seus programas foram apresentados, e a psicóloga da 
instituição entrevistada para a obtenção dos dados necessários para a realização deste projeto. A 
entrevista durou cerca de 30 minutos e seguiu um roteiro semi-estruturado, os dados coletados 
foram confrontados com o referencial teórico adotado na revisão de literatura. Por fim, fica 
evidenciada a necessidade do psicólogo conhecer a realidade que o cerca para compreender e 
comprometer-se com a responsabilidade social, que está diretamente relacionada ao 
desenvolvimento da sociedade.
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Resumo:  
 
Com esta pesquisa, pretendemos compreender como funcionou o sistema coronelístico no Seridó, 
no período de 1889 à 1930. Nosso objetivo é identificar como os coronéis da região extrapolavam 
o político, ou seja, como esses atores ao longo do processo histórico de formação política, 
econômica, social desta região do Estado do Rio Grande do Norte comportavam-se no cenário 
local, estadual e nacional, mantendo-se sempre em ascensão. Neste período vamos trabalhar com a 
formação das oligarquias, ascensão dos coronéis no Seridó e as relações de poder que mantinha 
em suas localidades para manutenção de sua projeção política. Em seguida, observar suas práticas, 
ascensão e queda no período da República Velha, a partir da análise da literatura da época e de 
documentos do acervo histórico do Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC 
UFRN/CERES Campus de Caicó. Concluímos que o coronelismo na região do Seridó Potiguar se 
baseava principalmente no prestigio político dos coronéis, por os mesmos não possuírem dinheiro. 
Palavras-chaves: Seridó, coronelismo e República Velha. Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 
O objetivo da presente pesquisa é investigar uma das facetas do significado do trabalho, a 
hierarquia dos atributos valorativos, com operários da construção habitacional de Natal. A amostra 
acidental é formada por 141 operários em Natal/RN, do sexo masculino e dos quais a maioria 
(34,0%) cursou da segunda à quarta série do ensino fundamental. O instrumento utilizado foi o 
Inventário de Significado do Trabalho (IST), composto por 68 itens, aplicado em grupos de até 13 
participantes no próprio local de trabalho deles. Devido à baixa escolaridade dos mesmos, o 
instrumento foi aplicado oralmente e os participantes responderam utilizando cartões coloridos, 
nos quais as variações de tonalidade correspondem aos níveis de uma escala de 0 a 4. As respostas 
foram registradas na forma de banco de dados do SPSS e posteriormente categorizadas em 5 
fatores valorativos primários. Encontramos 36,2% dos indivíduos que apresentaram o maior escore 
em sobrevivência pessoal e familiar, 25,5% em justiça no trabalho e 22,7% em realização pessoal; 
há ainda as exigências sociais, que contabilizam 3,5% da amostra, demonstrando que muitos 
operários valorizam muito a natureza do que fazem. A extensão de cada grupo segundo o fator 
valorativo prioritário indica que os operários da construção habitacional são bastante 
diversificados culturalmente, demandando políticas de pessoal que levem tal fato em consideração. 
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Resumo:  
 
O que se verifica, na atualidade, é uma verdadeira negligência dos países que não procuram 
manter seus reservatórios naturais de água e salvaguardar sua pureza através de uma forte 
regulação do seu uso. O escopo do estudo é analisar a importância da gestão dos recursos hídricos 
nas sociedades modernas, que demonstram uma hiperdependência do petróleo e seus derivados. 
Para a realização do trabalho buscou-se a fundamentação na doutrina do Direito Ambiental e 
Direito Constitucional, bem como a análise de dados técnicos advindos da engenharia de 
reservatórios de petróleo; normas legais, como a Lei 9.433/97, a qual instituiu a Política Nacional 
de Recursos Hídricos; e regulamentos prescritos pelos órgãos reguladores, de forma a facilitar o 
entendimento e a importância da questão hídrica para a indústria. Concluiu-se que, no caso 
particular do objeto do presente estudo, qual seja a relação entre os derivados da exploração 
petrolífera e os recursos aqüíferos (aos quais é conferido valor econômico pelo ordenamento 
confere), remanesce clara a necessidade de estabelecer-se um forte regramento no sentido de 
preservar e manter um recurso cuja escassez será, em breve, motivo de conflitos de esfera 
mundial. Isto porque, com a gestão ambiental, portando, iniciada com o tratamento de efluentes, 
busca-se a eliminação de todas as perdas para o meio ambiente, encarando-as não apenas como 
obrigação legal, moral e social, mas, também, como parte integrante da própria competitividade da 
indústria.
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Resumo:  
 
Estudos anteriores sobre significado do trabalho mostram que vários segmentos de trabalhadores 
seguem atribuindo esforço corporal e a desvalorização da condição humana como uma 
característica desejável ao trabalho. Esta pesquisa objetiva examinar se os operadores de petróleo 
valorizam o fator esforço corporal e desumanização no significado que atribuem ao trabalho. Esse 
fator faz parte de um modelo de significado do trabalho, composto por quatro facetas: 
centralidade, atributos valorativos, atributos descritivos e hierarquia dos atributos, que se 
subdividem em fatores, sendo esforço corporal e desumanização um dos fatores dos atributos 
valorativos, que consistem em itens definidores de como "deve ser" o trabalho. O instrumento de 
coleta de dados foram nove itens do IMST (Inventário de Motivação e Significado do Trabalho). 
Os dados foram coletados em procedimentos coletivos, em uma amostra acidental de 110 
operadores, nas estações de Alto do Rodrigues e Mossoró, e analisados no SPSS (Statistical 
Package for Social Science). Os resultados mostraram, que num intervalo de escores de 0 a 4, em 
termos de importância atribuída ao fator, o percentual de respostas de 44,5 % dos operadores 
estavam concentrados no escore 3. Tal resultado responde ao objetivo, pois permite visualizar o 
quanto os operadores valorizam esse fator, aspecto que corrobora com uma visão de que o fator 
esforço corporal e desumanização ainda se encontra presente no significado que atribuem ao 
trabalho.
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Resumo:  
 
O significado do trabalho é a cognição subjetiva e social do sujeito a respeito do seu trabalho. É 
um conceito complexo e multifacetado. Entre suas facetas a centralidade do trabalho (a 
importância atribuída ao trabalho em comparação com outras esferas de vida) é um conceito 
consolidado e as pesquisas empíricas na área apontam a presença de altos níveis desse fenômeno e 
sua associação com alterações de saúde psíquica. Com a evolução no conceito de saúde passa-se a 
considerar as implicações dos aspectos não-biológicos como os processos psicológicos e entender 
a relação existente entre as esferas saúde e trabalho. É nesse contexto que desenvolvemos nossa 
pesquisa investigando a relação entre centralidade do trabalho e as alterações de saúde nos 
operadores de petróleo do Rio Grande do Norte. A amostra acidental foi composta por 109 
operadores. Os resultados encontrados apontam o trabalho como segunda esfera de vida em 
importância ficando atrás apenas da família, o que corrobora as demais pesquisas realizadas no 
Brasil sobre o assunto. Entretanto, não se verificou nenhuma diferença significativa por segmentos 
de trabalhadores que tinham determinado tipo de alteração de saúde ou não (por exemplo: ter 
problemas de coluna ou não, problemas de audição ou não, etc.), nos levando a inferir que não há 
relação clara entre a importância que se atribui ao trabalho e alterações de saúde (orgânica) nos 
operadores de petróleo do Rio Grande do Norte.
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Resumo:  
 
O trabalho é visto hoje como central na vida das pessoas, tendo um papel estruturante nos demais 
âmbitos da vida do sujeito. Essa centralidade do trabalho diz respeito à importância que o 
indivíduo atribui ao trabalho em comparação com as demais esferas da vida – família, lazer, 
religião e comunidade. A literatura aponta existir uma reciprocidade na relação entre a importância 
atribuída à família e ao trabalho. Esta pesquisa investigou a relação de aspectos ocupacionais 
(tempo de serviço) e familiares (número de filhos, estado civil e partilha da moradia) com a 
importância atribuída ao trabalho pelos operadores de petróleo da Petrobrás no Rio Grande do 
Norte. A amostra acidental é composta por 109 sujeitos. O instrumento utilizado conteve questões 
estruturadas sobre centralidade do trabalho e uma ficha sócio-demográfica e ocupacional. As 
respostas foram analisadas por meio de estatísticas descritivas, teste t e correlação. Observou-se, 
então, entre as esferas de vida que os operadores atribuem maior centralidade à família (36,74) e, 
em seguida, ao trabalho (28,23). Existe uma correlação positiva entre tempo de serviço na 
Petrobrás e o nível de importância atribuído ao trabalho, demonstrando que os empregados mais 
antigos atribuem maior centralidade ao trabalho. Um outro aspecto encontrado é que os sujeitos 
que moram sozinhos atribuem menor importância ao trabalho quando comparados com aqueles 
que moram com o cônjuge e com os filhos bem com daqueles que moram com os pais. 
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Resumo:  
 
No âmbito da lógica modal os axiomas determinam três coisas mais imediatamente: o sistema ao 
qual estamos nos referindo, a sua capacidade dedutiva e também determinam as propriedades das 
relações de acessibilidade dos modelos desse sistema. Esse trabalho se propõe a discutir a ligação 
entre os axiomas e as relações de acessibilidade as quais “definem” os modelos dos sistemas, e a 
partir desse ponto mostrar a interdependência entre os sistemas considerados. 
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Resumo:  
 
O direito de greve dos servidores públicos civis, consagrado no art. 37, II, da Constituição Federal, 
assegura a tal classe um direito, que, todavia, encontra-se sobremaneira ameaçado. Consoante 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, trata-se de uma norma de eficácia limitada, isto é, que 
necessita de uma regulamentação específica em lei ordinária para produzir os efeitos pretendidos 
pelo Poder Constituinte Originário. Ou seja, é como se o histórico direito de greve conquistado a 
duras penas não existisse, em virtude da omissão, proposital ou não, do legislador ordinário. Com 
o intuito de rechaçar flagrante fraude à vontade do Poder Constituinte, teorias modernas 
preconizam que todas as normas constitucionais possuem eficácia plena e imediata. Ao 
estabelecerem direitos, podem estes ser exercidos livremente, restando à lei ordinária disciplinar o 
modo de seu exercício. Várias categorias desses servidores, ao tentarem exercer tal direito, 
necessitam recorrer ao Poder Judiciário, que em casos muito recentes, tem adotado a postura de 
aplicar o princípio da analogia com a lei destinada aos trabalhadores da iniciativa privada. Após 
pesquisas nos bancos de dados do Congresso Nacional e da Suprema Corte do País, ficou 
evidenciado a quantidade de projetos de lei e conflitos judiciais existentes sobre a temática. 
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Resumo:  
 
Nosso trabalho aborda a construção de um espetáculo teatral na comunidade de Sobrado e tem 
como objetivos relatar o processo, descrever o desenvolvimento da expressividade dos atores 
durante a peça e perceber as relações de construção do conhecimento produzidas no percurso da 
encenação. A pesquisa encontra sua justificativa na necessidade de uma documentação da 
expressividade humana, presente nas manifestações artísticas da comunidade, assim como na 
elaboração de um estudo sobre as peculiaridades da expressão artística dos moradores do Sobrado 
inseridos no espetáculo. A pesquisa é de natureza qualitativa e se utilizou da observação direta e 
das entrevistas não-estruturadas para a coleta dos dados. Percebeu-se, ao longo do tempo, uma 
ampliação das possibilidades de expressão dos membros da peça, bem como, o desenvolvimento 
do interesse pelas relações sociais e pelos conhecimentos trabalhados na peça. 
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Resumo:  
 
As áreas de lazer na Cidade da Esperança, bairro localizado na Zona Oeste da capital potiguar, não 
foram, em nenhum momento dos quarenta anos da historia do bairro, algo consideravelmente 
prioritário e necessário, e quando implantados acabavam fracassando na tentativa de socializar a 
população deste nos espaços públicos, pois além de não sofrerem a devida manutenção e 
estruturação, não foram suficientemente atrativos para o seu uso. Nos últimos vinte anos, apenas a 
praça da Igreja Matriz e o Ginásio de esportes passaram por melhorias por parte dos órgãos 
públicos responsáveis pela manutenção destas áreas, enquanto outras estão totalmente 
abandonadas, tornando-se verdadeiros focos de insegurança e afastando ainda mais os moradores. 
Estes, por sua vez, procuram, interna e externamente, outras formas de lazer, sendo a maioria 
destas individualizadas e de pouca integração entre os membros comunitários. Desta forma, torna-
se necessário compreender as causas e conseqüências do abandono das áreas de lazer na Cidade da 
Esperança, compreendendo o crescimento do lazer individual em detrimento das formas coletivas, 
além de observar a ausência do poder público com um dos grandes direitos de uma população que, 
apesar das melhorias socioeconômicas que sofreu nos últimos anos, continua a ser tratada de 
forma minimizada, não possuindo, na atualidade, áreas de lazer estruturalmente descentes para as 
respectivas práticas recreativas, fundamentais para uma verdadeira integração comunitária.
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Resumo:  
 
Os Movimentos Sociais (MS) são historicamente conhecidos por seu papel de destaque na 
sociedade brasileira, atuando como protagonistas na formação de lideranças e concomitantemente, 
na promoção de uma nova ordem social. Neste sentido, a presente pesquisa elucida as lideranças 
oriundas dos MS que assumiram postos nos poderes Executivo e Legislativo do Rio Grande do 
Norte, principalmente em sua capital, Natal, e destaca ainda continuidades e rupturas na ação 
política desses atores. 

Palavras chave: História, Movimentos Sociais, Formação de lideranças polític



CÓDIGO: HS0292 
TÍTULO: A INCONSTITUCIONALIDADE DA “LEI DO ABATE” 
ALUNO: SOPHIA NOBREGA CAMARA (06013138443) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413) 

 

Resumo:  
 
O Decreto nº 5.144/04 regulamentou o dispositivo do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei nº 
7.565/86, no tocante, especificamente, às aeronaves hostis e suspeitas de tráfico de entorpecentes e 
drogas afins. Ambos dispositivos encerram em seu bojo a chamada “Lei do abate”, isto é, versam 
sobre o regramento da possibilidade de serem derrubadas aeronaves consideradas hostis ao Estado 
Brasileiro. O objetivo do presente trabalho é, justamente, mostrar que a adoção da “Lei do abate” 
representa uma afronta à Constituição Brasileira, que tem como um dos seus pilares o direito à 
vida. De modo mais específico, nos ateremos em mostrar a inconstitucionalidade do “abate”, já 
que esta medida fere princípios constitucionais como a presunção de inocência, o devido processo 
legal e o direito à vida. Há uma verdadeira sentença de morte ao se determinar o tiro de destruição, 
sentença essa expressamente proibida pela Lei Maior em tempos de paz. Para a realização do 
trabalho foi realizada ampla pesquisa sobre o tema, buscando-se informações que dessem maior 
embasamento ao posicionamento defendido. O trabalho conclui que a “Lei do abate” não é a 
melhor solução para coibir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, visto que se trata de ato 
flagrantemente inconstitucional.
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Resumo:  
 
Foi abordado a atuação dos Juizados Especiais Federais (JEF) no Rio Grande do Norte e sua 
contribuição para a facilitação do acesso à justiça por parte dos cidadãos comuns. Criado em 2001, 
O JEF busca simplificar e diminuir as etapas processuais e reduzir o número de recursos 
encaminhados aos tribunais, a fim de que seja possível oferecer uma justiça mais ágil. Nesse 
sentido, foram concebidos para contribuir com a democratização do acesso à justiça. No Rio 
Grande do Norte, o JEF foi implantado e começou a funcionar em janeiro de 2002, atuando em 
causas cíveis e previdenciárias. Para a realização da pesquisa foram adotados como metodologia: 
bibliografia acerca dos procedimentos adotados pelo JEF visando conhecer os mecanismos de 
funcionamento do mesmo e as facilidades que ele apresenta à sociedade; um levantamento no 
arquivo da Justiça Federal que identificou os processos do JEF em que o requerente cidadão teve 
ganho de causa no seu pleito e recebeu o que lhe é de direito. Conclui-se que o Juizado Especial 
no RN vem cumprindo com seu objetivo de tornar a justiça mais acessível e ágil ao cidadão 
comum através do número de acordos realizados que beneficiam a parte autora e do tempo 
relativamente curto que uma determinada ação leva do momento da entrada no Juizado até a 
sentença. 
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Resumo:  
 
O sebastianismo tem como palco fundador a Batalha de Álcacer Quíbir no Norte da África em 
1578 com a morte/desaparecimento do rei português Dom Sebastião, quando então começa a 
germinar uma crença no retorno desse monarca. Para além do cerco determinista que enclausura a 
temática do mito num arranjo discursivo classificatório, buscamos perceber o sebastianismo como 
uma experiência humana, uma tradição plausível de apropriações. Personagem exacerbado pela 
historiografia e literatura luso-brasileira, D. Sebastião bem como o sebastianismo cruzam mares e 
sertões, infiltram-se nos séculos XIX e XX quando nasce no Brasil e em Portugal a República, 
tornando-se corpo escrito nos diferentes discursos, linguagens e práticas. No Brasil em 
movimentos populares (Canudos, 1897) o sebastianismo floresce no meio político, intelectual e na 
imprensa significando atraso/monarquismo no rastro de um sentimento antilusitano. Em Portugal 
literatos, historiadores, intelectuais debatem a grandeza da nação (Renascença Portuguesa) e no 
seio dessa discussão está o sebastianismo que para alguns significará o renascer lusitano com o 
advento republicano. A realizada pesquisa nos aponta para uma polissemia que toma conta dessa 
tradição cujo diálogo História/Literatura se fez essencial, porém ainda há muito a se discutir; o 
Desejado rei que tão logo se fez Encoberto, ainda trafega Encantado entre o contínuo e 
descontínuo, sobrevive peculiarmente seja nos sonhos e lutas, letras ou projetos.
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Resumo:  
 
Analisar a construção do corpo dos pracinhas de Caicó-RN para Segunda Guerra Mundial é o 
principal objetivo desta pesquisa. Pensamos os ex-combatentes como peças fundamentais para 
trabalhar este momento histórico. Desta forma, adotamos como limiar de nosso estudo os efeitos 
psicológicos desse conflito sobre os mesmos. O papel destes no âmbito da instituição restringia-se 
ao paradigma homem-corpo-trabalho, assim questionamos quais foram os processo que sujeitaram 
os corpos, comandaram gestos e construiram os comportamentos; uma vez que para o exercito, era 
relevante a busca pelo corpo perfeito, sadio, forte e produtivo. Assim como a subjetivação dos 
discursos existiam as burlas a estas padronizações. Para atingirmos nosso objetivos utilizamos as 
fontes orais como forma de ascender à memória destes atores sociais e evitar o desfalecimento 
desse "fragmento" da história. O referencial teórico que permeia este trabalho está relacionado aos 
autores Michel Serres e Michel Foucault.
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Resumo:  
 
Apesar de o Estado conceder os direitos de exploração, produção e transporte do petróleo e gás 
natural, a partir da EC nº9, este se mantém no papel de defensor do interesse público, devendo se 
responsabilizar pelos danos que porventura seus concessionários venham a causar. O presente 
trabalho estuda todos os aspectos da responsabilidade civil estatal no que concerne aos danos 
ambientais causados pelos concessionários da indústria petrolífera. Nesse desiderato, utiliza-se dos 
vários métodos interpretativos do direito, dentre eles o histórico-evolutivo, o sistemático e o 
teleológico, no fito de contribuir para uma cultura jurídica cada vez mais forte em defesa dos 
direitos ambientais. Da pesquisa realizada, pudemos concluir que, no que diz respeito à 
responsabilidade ambiental pela fiscalização, assevere-se que a mesma se configurará quando da 
falha administrativa nesse mister. Já no que tange à responsabilidade estatal pelo licenciamento 
ambiental, há responsabilidade objetiva, devendo responder o Estado solidariamente com o seu 
concessionário. Não se trata de atribuir ao Estado a responsabilidade por toda e qualquer 
degradação ambiental, em virtude da teoria da responsabilidade objetiva, mas de aquinhoar, no 
dano causado, a sua parcela de responsabilidade, fazendo-o solidariamente responsável pela 
reparação em todas as situações em que o poder de fiscalização, hábil à prevenção, não existiu, ou 
não foi a contento exercido.
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Resumo:  
 
O Projeto de Extensão Trilhas Potiguares realizado no Município de Serra de São Bento, a 115 
Km de Natal, no período entre 17 a 21 de Julho de 2006, contou com a participação de alunos das 
áreas, de Nutrição, Ciências Biológicas, Geografia, Artes Plásticas e Cênicas, Fisioterapia e 
Enfermagem para ministrarem oficinas, mini-cursos e palestras sobre vários temas, como: 
Educação Sexual, Ativação de Laboratórios de Informática e Biologia, Capacitação para Jovens 
Guias, Jogos Teatrais, Origami, Atividades com Idosos, Higienização e Reaproveitamento de 
Alimentos, Técnicas de Eventos, Reaproveitamento de Materiais e Trilhas Ecológicas. Esse 
Projeto tem como objetivo investir na formação cidadã dos alunos da UFRN, colaborando para 
desenvolver o município de maneira sustentável, permitindo a nossa interação com a comunidade 
local, além de atuar na busca de soluções de possíveis problemas existentes. Os materiais 
utilizados foram diversos, para proporcionar a realização dos mini-cursos e oficinas: cartolina, 
lápis de cor, canetas esferográficas, papel madeira, papel ofício, tesoura, pastas, lápis do tipo 
hidrocor, cola, revistas, livros específicos, aparelho de som, alimentos específicos, tensiômetro, 
balança, banners, micro-computadores, máquina fotográfica, pinças, potes e microscópio. 
Concluímos que em todas as áreas foram passadas novas perspectivas para a população, gerando 
autonomia para a continuação das atividades, melhorando assim a qualidade de vida da população. 
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Resumo:  
 
A indústria do Petróleo tem um papel fundamental no desenvolvimento da atividade financeira dos 
Estados brasileiros. A arrecadação de tributos e as participações governamentais são sempre alvo 
de acirradas disputas entre os governos. Em vista disso, através de uma abordagem teórico-
descritiva da doutrina, legislação e jurisprudência nacionais, o presente trabalho analisa, à luz do 
Direito Financeiro, as implicações jurídicas geradas pela imunidade do ICMS em operações 
interestaduais de petróleo e seus derivados, considerando até que ponto o pacto federativo é 
afetado. Apresentar-se-á uma breve análise do regime jurídico do ICMS nas referidas operações, 
passando pelos principais pontos os quais são objetos de disputas entre os Estados, além da função 
desempenhada pelas participações governamentais nesse contexto.O trabalho conclui que há um 
deslocamento considerável de receita pública decorrente das operações interestaduais envolvendo 
petróleo e derivados para os Estados consumidores, tendo em vista a referida imunidade; tal fato 
provoca uma acirrada disputa entre os Estados produtores e consumidores pela tributação de outras 
operações envolvendo petróleo e seus derivados.
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Resumo:  
 
O propósito deste trabalho é realizar a exposição da Teoria Egológica do Direito, elaborada pelo 
argentino Carlos Cóssio. Analisam-se as influências de diversas correntes filosóficas, do 
culturalismo jurídico e as divergências da teoria kelseniana. Mostra-se que o Direito e a sociedade 
já existiam antes da norma positivada e evidencia que a Ciência Jurídica é a realidade existencial 
do homem, a conduta humana e seus resultados na vida em sociedade; sendo, portanto, objeto 
cultural. O comportamento humano é imprevisível e diverso, logo, é impossível que a norma 
positivada consiga abranger todas as possibilidades de conduta do homem na sociedade. Tal 
conduta, que para Cóssio é o objeto do Direito, é valorada e o “dever ser”, diferentemente do que 
afirmava Kelsen, axiológico. A ciência jurídica, que tem como fim a justiça, não é apenas a norma 
positivada, mas sim a valoração do fato à luz da lei. Dessa afirmação Cóssio mostra que o trabalho 
do juiz requer, muito além da mera análise do instrumento normativo e da intenção do legislador, 
uma reflexão valorativa para que ele possa ser verdadeiro modificador do Direito, caso contrário, o 
magistrado se tornará mero autômato. Assim, a sentença jurídica é, em parte, o próprio Direito. 
Demonstra-se que a Teoria Egológica não pode ser considerada como único ponto de vista, mas 
sim como teoria complementar às outras, inclusive à Teoria Pura do Direito. 
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Resumo:  
 
A formação da tradição cultural e literária do Rio Grande do Norte teve início nas últimas décadas 
do século XIX. A literatura disputava nos jornais um espaço para suas publicações e aos poucos se 
consolidava a vida literária. No período que pesquisamos, a década de 1930, a maior parte de sua 
produção está dispersa em jornais e revistas sob a guarda dos arquivos públicos. Com necessidade 
de estudo sobre a produção literária desse período, parte de nossa pesquisa foi dedicada à coleta e 
sistematização de dados do acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados quantitativos e elementos característicos da 
produção poética e literária do período em estudo, especificamente dos registros publicados nos 
jornais A Republica, Feitiço, O Pharol e Xute. Por meio do material coletado verifica-se que a 
produção poética apresenta temas e estrutura diversificada, assim como a presença de elementos 
da cultura popular. Os resultados obtidos estão inseridos em um projeto mais amplo, cujo objetivo 
e a formação de um banco de dados sobre a literatura local no contexto do sistema nacional, dando 
continuidade aos estudos já existentes referente à década de 1920. 
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Resumo:  
 
Quanto ao meio ambiente, não é raro observarmos ocorrências diretamente ligadas à indústria do 
petróleo, causando inúmeras tragédias à natureza. O objetivo primordial deste trabalho é a analise 
dos riscos de danos ambientais encontrados na indústria do Petróleo nas fases de exploração, 
desenvolvimento e produção para verificação da possibilidade de aplicação de um seguro 
ambiental para estas atividades. A pesquisa desenvolveu-se no âmbito do Programa de Recursos 
Humanos em Direito do Petróleo e Gás Natural - PRH ANP/MCT nº 36, do Curso de Direito da 
UFRN. Realizado dentro da metodologia teórico-descritiva, o presente foi fundamentado na 
doutrina do Direito Ambiental, Direito Civil e Direito Constitucional. Diante das questões que 
envolvem a segurabilidade dos riscos de natureza ambiental na Indústria do Petróleo, os quais, por 
definição, apresentam um conjunto de variáveis de alta complexidade, nem sempre há uma 
perfeita sintonia entre o risco e a cobertura do seguro no mundo todo. Dessa maneira, após a 
analise do funcionamento da indústria do petróleo percebe-se que são urgentes soluções para os 
problemas de danos ambientais, aparecendo nesse quadro o motivo da busca pelo seguro 
ambiental que guardaria em si, de forma equilibrada, o atendimento das obrigações reparatórias e 
indenizatórias de parte do agente poluidor, e ao mesmo tempo possibilitaria, com as devidas 
correções, a continuidade da atividade empresarial.
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Resumo:  
 
Ao estudar o discurso narrativo do cinema, principalmente a partir dos conceitos de espaço e 
tempo fílmicos - discutido por Jacques Aumont (2004) -, e a questão do “não-lugar” - espaços 
públicos de rápida circulação, metrô, aeroporto, estações rodoviárias, etc.” (Corte, 1996),- 
procura-se perceber como a linguagem cinematográfica e o cinema personificado no filme Estorvo 
abordam esses aspectos de maneira objetiva e subjetiva, principalmente em trabalhar a noção de 
imaginário, tempo real e passado. 
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Resumo:  
 
O governo republicano no Brasil foi instituído sem a participação do povo, passando a buscar 
legitimação por meio da construção de símbolos, mitos, datas comemorativas que alcançassem o 
imaginário popular e estabelecessem uma identificação entre o povo e o novo regime. No Rio 
Grande do Norte, essa tentativa de legitimação também ocorreu por meio de métodos semelhantes 
aos usados no cenário nacional, conforme já constatamos nos estudos realizados no projeto 
República e Legitimidade: a construção do imaginário republicano no Rio Grande do Norte (1889-
1930).Contudo, tentaremos entender como o discurso legitimador dos republicanos potiguares, do 
final do século XIX, foi incorporado pela historiografia clássica norte-rio-grandense. As Histórias 
do Rio Grande do Norte de Tavares de Lyra e Rocha Pombo, publicadas nas décadas de 20, 
apóiam a legitimidade do novo regime na antiguidade do sentimento republicano cultivado pelo 
povo potiguar. Para esses autores, o passado republicano potiguar poderia ser localizado mesmo 
antes da independência e a prova dessa tradição republicana seria a participação dos potiguares 
(Frei Miguelinho e André de Albuquerque Maranhão) no movimento pernambucano de 1817
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Resumo:  
 
Em outubro acontece em Carnaúba dos Dantas a festa de Nossa Sra. das Vitórias, padroeira do 
Monte do Galo. O espaço onde a festa surgiu, já era conhecido na memória local, como um lugar 
sagrado pelo canto de um galo, em tempos imemoriais. O ano de 1928 assina o primeiro momento 
festivo em honra à santa, até então objeto de devoção particular de Pedro Alberto Dantas. Assim 
objetivamos compreender como os rituais da festa, em 2005, resignificaram os dois eixos do culto: 
a narrativa do cantar do galo e a aparição a Pedro A. Dantas. Partimos da hipótese de que sendo a 
festa dedicada a santa é o culto a ela que se sobressai nos rituais do festejo, em detrimento de 
outras resignificações da lenda do cantar do galo. Na tentativa de responder aos questionamentos, 
realizamos observação participante na citada festa (15 a 25/10/05), onde foram colhidas entrevistas 
(através da metodologia da história oral) com fiéis e participantes; foram analisadas 
posteriormente, portifólios temáticos produzidos sobre os festejos. O aporte conceitual desse 
trabalho tem como ponto de partida a discussão sobre memória a partir de Jacques Le Goff e a 
pesquisa de Maria Isabel Dantas, a cerca da citada festa. A análise da documentação oral e escrita 
nos possibilitou compreender que o rito dedicado à santa é mais notório, uma vez que a festa gira 
em torno do Monte do Galo para cidade, em procissão, deixando a narrativa do galo na memória e 
na estátua erigida em honra a lenda no ano 1992, no cimo do serrote.
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Resumo:  
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão a respeito da evolução das questões de 
identidade cultural tomando por base os estudos de Stuart Hall (2001). Entendendo o conceito de 
identidade cultural como tendo sofrido grandes “descentramentos” ao longo da história, procura-se 
discutir o possível aparecimento de um novo conceito de ser humano e de suas práticas sociais e 
culturais. Apresentando um breve panorama dessa evolução, esse trabalho se detem, contudo e 
principalmente, no novo tipo de sujeito que emergiu dessa transformação cultural, o sujeito pós-
moderno. Este, por sua vez, seria composto de identidades “temporárias” e “fragmentadas”, 
quebrando conceitos de cultura unificada e identidade intocável. A partir desta definição procurei 
desenvolver uma relação entre as idéias de Stuart Hall e o filme brasileiro O Homem do Ano (José 
Henrique Fonseca, 2003), através de uma análise do discurso fílmico.
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Resumo:  
 
Baseado no quadro teórico do Funcionalismo Lingüístico norte-americano (Hopper, Thompson, 
Givón, entre outros), este trabalho visa analisar tendências acerca da quantidade e dos tipos de 
argumentos selecionados pelos verbos transitivos de ação no português contemporâneo. Para tanto 
examina dados de fala e de escrita de diversos tipos textuais produzidos por estudantes da 8° série 
do ensino fundamental, registrados no Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na 
cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), num total de 2108 ocorrências, com o objetivo 
de levantar os fatores pragmático-discursivos que fazem com que um verbo lexicalmente transitivo 
se comporte textualmente como intransitivo e examinar as motivações responsáveis pela não 
expressão do argumento objeto de um verbo lexicalmente transitivo. Sabe-se que o papel 
semântico de um argumento é parcialmente determinado pelo significado do verbo que o requer; 
sendo assim, o significado do verbo é um fator determinante da estrutura sintática das orações.
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Resumo:  
 
O trabalho a ser apresentado faz parte do estudo desenvolvido na Base de Pesquisa em Artes 
Visuais, Cultura e Representação durante o semestre de 2006.1 sobre o tema: “a retomada do 
cinema brasileiro”. Embasado nos escritos de Pedro Butcher (2005) e Luiz Zanin Oricchio (2003), 
o mesmo trabalho, tem o objetivo de fazer uma análise da produção cinematográfica no país desde 
os anos de 90 até os dias atuais, discutindo sua trajetória, algumas técnicas de filmagem e 
principalmente o seu discurso. Atrelada à questão do discurso, focalizo aqui na questão da 
marginalidade, com o intuito de discutir a “estética da violência”, termo utilizado por Ivana 
Bentes, buscando entender a constante inserção desse tema no cinema nacional contemporâneo. 
Para um melhor entendimento sobre o tema, faço uma análise do documentário Ônibus 174 (José 
Padilha, 2002) que dá margem para a discussão de assuntos - marginalidade, o poder da mídia 
televisiva e a violência nos grandes centros urbanos - presentes no cinema contemporâneo 
brasileiro. 
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Resumo:  
 
Segundo a problemática que habita o imaginário de moradores da zona rural e urbana de carnaúba 
dos Dantas sobre as botijas, que revelam uma relação entre o mundo natural e sobrenatural, nos 
propomos a questionar como a memória sobrevive recheada de pensamentos de cunho imaginário 
sobre a lenda citada. É de suma importância levarmos em conta como a reatualização da memória 
está presente nesta comunidade, e ainda como se adequa ao cotidiano presente. Procuramos assim 
compreender como os moradores ritualizam a memória a partir da reatualização das histórias de 
botija. Como resolução do objetivo proposto, nos amparamos com conceitos de François 
Laplantine e Liana Trindade, bem como a partir de estudos realizados por Julie Cavignac, sobre a 
temática na cidade. Também teremos como pilar, entrevistas semi-abertas com 80 narradores do 
município, utilizando-se da metodologia da História Oral. As narrativas nos permitiram uma 
análise sobre a importância da tradição e reatualização da memória, incorporando a cultura e o 
imaginário local.
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Resumo:  
 
O trabalho da coordenação pedagógica fundamenta-se em um conjunto específico de saberes, 
próprio a atividade na escola, e em cujas bases encontra-se um campo de conhecimento 
característico ao exercício profissional, sendo a escola e mais especialmente no chão da sala de 
aula, onde se efetiva, por excelência, a ação do coordenador pedagógico como articulador dos 
saberes da prática pedagógica. Na abordagem que fazemos o interesse da pesquisa fundamenta-se 
na identificação de como os coordenadores da escola Municipal President Kennedy, no Município 
de Caicó-RN, desenvolvem suas atividades diárias. Conversamos, dois destes coordenadores, 
buscando identificar nos seus discursos e atitudes, aqueles que pudessem ser caracterizados como 
repertório próprio ao exercício profissional do coordenador. Os discursos dos coordenadores nos 
mostram como os saberes provindos da prática são importantes no desenvolvimento de seu 
trabalho. Identificamos, também, que na maioria das ações por ele praticadas prevalecem os 
saberes denominados de experienciais. Ao classificarmos e identificarmos tais saberes percebemos 
o quanto é complexa a atividade desses profissionais, pois os mesmos realizam tarefas que os 
colocam diante de situações contingentes, nas quais a utilização dos saberes da formação ao lado 
dos da experiência, passam a ser um elemento essencial para o enfrentamento das mesmas. Sendo 
assim podemos definir o trabalho do coordenador como um trabalho compósito, interativo, 
personalizado. 
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Resumo:  
 
A geografia enquanto ciência tem buscado nas últimas décadas ampliar suas discussões, abrindo 
ou reabrindo caminhos para diversos campos do saber possam contribuir para a melhor leitura e 
compreensão do espaço conferindo-lhe um tratamento interdisciplinar. Entre outras, a literatura 
emergiu como uma vertente capaz de dialogar com essa ciência. Por meio de sua linguagem a 
literatura oferece níveis de percepção e interpretação que por muitas vezes são inacessíveis ao 
próprio geógrafo. A escrita literária consegue transmitir os valores, sentidos e experiências dos 
sujeitos para com os espaços. E através dessa perspectiva que nos propomos analisar os aspectos 
geográficos da obra Os Sertões de Euclides da Cunha visando problematizar como estes 
contribuem para a formação simbólica do sertão brasileiro. Priorizamos como estratégia 
metodológica pesquisas bibliográficas com leituras acerca do tema, analisando os discursos, as 
visões de mundo e as diferentes linguagens, ancorado teoricamente em autores como Yi Fu Tuan, 
Michel Foucault, Merleau-Ponty, Antonio Christofoletti entre outros.
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Resumo:  
 
O presente trabalho busca a aplicação das técnicas de sensoriamento remoto objetivando a 
compreensão do uso do solo na Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, no Rio Grande do Norte. A 
carta de uso e ocupação do solo foi obtida a partir das imagens do satélite CBERS2, ano 2004, 
através dos processos de segmentação, treinamento, classificação supervisionada e mapeamento. O 
estudo definiu como principais classes de uso: solo exposto, caatinga arbórea, caatinga herbácea-
arbustiva, vegetação serrana, vegetação de restinga, lavouras, dunas, mangue, salinas, rios e lagos. 
Apontamentos na literatura atestam os dados obtidos neste trabalho, onde foi verificado que a 
maior parte da área da Bacia é coberta por vegetação caatinga herbácea-arbustiva (46,8%). Em 
segundo lugar, ocorre a vegetação arbórea (22,2%). O solo exposto aparece em terceiro lugar 
(15,0%). O fato do ecossistema de caatinga apresentar características peculiares como a existência 
de uma grande quantidade de afloramentos rochosos e uma vegetação bastante esparsa, sobretudo 
no período seco, torna mais difícil a distinção entre as áreas onde a vegetação foi retirada devido à 
interferência humana e onde ela apresenta-se naturalmente. As demais classes de uso e ocupação 
representam juntas 16,00% da área total. O processo de classificação supervisionada mostrou-se 
eficaz. Porém, para regiões semi-áridas onde ocorrem afloramentos rochosos, solos rasos e 
vegetação esparsa é necessário um trabalho de edição mais intenso.
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo é analisar o ordenamento jurídico brasileiro e dos 5 principais países - 
Estados Unidos, Argentina, China, Alemanha e Japão - com quem o Brasil apresenta 
relacionamento comercial, no que se refere à definição da lei aplicável aos Contratos 
Internacionais. Justifica-se a realização desta pesquisa pela atual conjuntura mundial de 
dinamismo comercial e da expansão dos negócios, apresentando no período entre 2000 e 2005, 
crescimento de 61,29% nas exportações mundiais e de 114,70% nas brasileiras, além do crescente 
número de contratos firmados entre os agentes atuantes nesse cenário. Ademais, pelas 
divergências nos critérios utilizados no Direito Internacional Privado (DIPr) para a definição da lei 
aplicável a um contrato, quais sejam, a autonomia da vontade, a lei do local de celebração e do 
local de execução, que variam conforme cada legislação nacional, em atendimento ao princípio da 
soberania, denotam a relevância do tema. Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória com a 
coleta de dados ocorrida bibliográfica e documentalmente, por meio de dados secundários, e o 
tratamento de dados, qualitativamente. Como resultado constatou-se a aplicação de parâmetros 
diferentes dentre os países da amostra, prescindindo da modernização de suas legislações para 
atendimento aos proclames comerciais, e verificou-se, como forma de superar as diferenças entre 
os países, um movimento para a harmonização do DIPr, com celebração de pactos bilaterais ou 
multilaterais.
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Resumo:  
 
O objetivo geral deste trabalho é compreender o cenário atual dos subsídios no comércio 
internacional considerando as assimetrias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Mais 
especificamente investigou-se: a) as relações comerciais brasileiras com a União Européia e o 
Nafta; b) a importância do tratamento diferenciado ao países menos desenvolvidos; c) as 
contradições existentes dentro de cada bloco com relação aos subsídios; d) o tratamento do tema 
na Organização Mundial do Comércio; e) os caminhos decorrentes da Rodada de Doha. Para a 
realização do trabalho foram utilizadas fontes secundárias: livros, reportagens e documentos, 
caracterizando-se a pesquisa como bibliográfica e documental. Por fim, conclui-se que a temática 
desenvolvimentista é maior do que discussões específicas como a dos subsídios, mas que o 
crescimento econômico sustentável é parte essencial na construção do desenvolvimento dos 
países, notadamente na busca de uma maior inserção no Sistema Multilateral de Comércio, 
participando ativamente das suas discussões. Apontam-se, ainda, os desafios que permanecem 
com a Rodada de Doha e quais as perspectivas brasileiras sobre o tema.
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Resumo:  
 
O desiderato deste trabalho é estabelecer concretas definições no que diz respeito a hodierna 
tendência penal brasileira. Esmiuçando, deliberadamente, os princípios norteadores e o cerne da 
dicotomia entre o Direito Penal Mínimo e o Direito Penal Máximo. Ao sondar os aspectos 
preceituais, destarte, observa-se que o "Direito penal mínimo" (ou de intervenção mínima), por 
outro vértice, enxerga o Direito Penal como "ultima ratio", defendendo acertadamente a 
intervenção penal tão-só onde outros ramos do Direito (civil, administrativo) não apresentam 
soluções eficazes para os problemas que lhes são afetos. É um direito mínimo com garantias 
máximas - já diziam os Minimalistas. Ao revés, a corrente Maximalista atua especificamente na 
Parte Especial do Código Penal, aumentando as penas mínimas de alguns crimes existentes, 
concebendo outros tipos penais. Ademais, verifica-se nesse estudo o aproveitamento da intensa 
escalada da criminalidade juntamente com a mídia sensacionalista para deflagrar na sociedade um 
clamor por leis e penas mais severas. Considerando a evolução social imanente à criminalidade, 
esse devido trabalho prolifera a ilação de que o Direito Penal Máximo com a criação de algumas 
leis como a nº 8.072/90 (Crimes Hediondos) mostra-se demasiado influente no Direito Penal 
brasileiro, entrementes, não se pode negar a tangência da corrente Minimalista, uma vez que se 
percebe a recente revogação de crimes como o adultério, rapto e sedução de menores da seara 
penal.
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Resumo:  
 
Se parássemos para observar o quanto a iconografia se faz presente na atualidade, poderíamos 
dizer que vivemos em uma sociedade com alta dependência de imagens. Isto começou a se 
delinear na segunda metade do século XX com o cinema e a televisão, tornando a imagem uma 
linguagem eficiente e recorrente. Dada sua importância, conjugaremos a esta uma abordagem 
sobre o RN partindo da premissa de que é um espaço construído nas falas, nas imagens e na 
escrita. Uma construção com interesses não (nem sempre) lidos, percebidos, ou refletidos em seu 
tempo. Assim, faremos uma análise das posições assumidas pelo cinema, que representa uma fonte 
polêmica: para alguns veículos da verdade; para outros uma fonte indigna; e a partir dos Annales, 
uma fonte na qual o historiador tem ricas possibilidades de diálogo.Nosso estudo se pautará em 
teóricos como Paul Veyne, José Carlos Reis, Michel de Certeau, Eduardo França Paiva e Marc 
Ferro. 
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Resumo:  
 
Desde os anos 80 reconhece-se a existência de crise assistencial caracterizada pela desigualdade 
no acesso, ausência de integralidade das ações, baixa resolutividade dos serviços e desorganização 
na saúde pública no Brasil. Com a implementação do SUS e seus princípios de atenção à saúde 
como direito de cidadania, gerou-se grande expectativa de mudança no país. Os empecilhos 
surgidos nesse processo condicionaram o desenvolvimento de novas estratégias de atenção, uma 
delas foi o Programa Saúde da Família. Nesse trabalho objetiva-se aprofundar nas construções 
discursivas e argumentos que perpassam os princípios norteadores da implementação do PSF. A 
partir da leitura de documentos oficiais foi realizada uma análise dos discursos que orientam a 
proposta do programa. Os avanços de nossa pesquisa mostraram que as noções, tais como: 
integralidade, promoção à saúde, humanização, entre outras, tendem a ser deixadas de lado a partir 
do momento que são priorizadas definições de produtividade e eficiência em termos estritamente 
quantitativos. São privilegiadas, as práticas mais técnicas na atuação dos profissionais e destaca-
se, que na realidade as políticas de saúde têm sido implantadas muitas vezes desconsiderando o 
contexto em que são inseridas. É evidente ainda uma tendência de reprodução acrítica de formas 
de atuação instituídas, mostrando-se necessário a geração de um processo de análise/reflexão, que 
propiciem formas de ação diferenciadas na operacionalização do programa.

Palavras chave: PSF, Discursos, Abordagem psicossocial



CÓDIGO: HS0363 
TÍTULO: A COMPLEXIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA: AVANÇOS E 
EMPECILHOS NO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO 
ALUNO: JHOSEANNE MAGALHÃES BERNARDINO (69280991272) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPÉZ (00870893432) 

 

Resumo:  
 
A partir do final da década de 80 a saúde pública do Brasil passou por grandes transformações 
efetivadas com a criação do Sistema Único de Saúde. O surgimento do Programa Saúde da 
Família a partir de 1994 é mais uma estratégia para operacionalizar os pressupostos referentes à 
atenção primária à saúde. Esse trabalho visa apresentar alguns dos resultados da pesquisa sobre o 
processo de implementação do PSF em Felipe Camarão, Natal/RN. A partir de pesquisa 
bibliográfica, grupos focais com as 14 equipes e observação do cotidiano das três unidades 
existentes, foram mapeados os avanços e empecilhos desse processo iniciado há quase dez anos no 
bairro. Os indicadores de saúde têm mostrado avanços marcantes nos índices epidemiológicos. 
Além disso, é evidente o número de profissionais mais preocupados e comprometidos com a saúde 
da comunidade traduzidos na satisfação em estarem fornecendo uma atenção mais perto dos 
problemas de saúde da população assistida. São também destacados empecilhos que têm a ver com 
a inadequação generalizada na comunicação; dificuldades como as limitações nas estruturas 
físicas; oferta irregular de medicamentos e materiais de trabalho; bem como demoras no sistema 
de referência e contra-referência dos atendimentos. Destaca-se, a contribuição da Psicologia Social 
crítica em desvelar os aspectos que precisam ser melhorados, apontando a necessidade de uma 
reflexão sobre a complexidade e interdependência entre os fatores das práticas de trabalho dessas 
equipes. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é mostrar a evolução do crime de lavagem de dinheiro, ao longo tempo e 
sua influência na sociedade global. Pretende-se mostrar mais objetivamente, o progresso do crime 
de lavagem de dinheiro durante a evolução do homem e dos meios de comunicação, e de onde 
provém o capital ilícito, assim como, sua destinação e conseqüentes mudanças no mundo. 
Investigaram-se quais os setores que mais “lavam dinheiro”, e as conseqüências desses atos. Para a 
realização deste trabalho, foi utilizado o método descritivo, sendo feitas análises de autores, 
pesquisas em artigos disponíveis na internet e periódicos especializados. O trabalho concluiu que a 
lavagem de dinheiro gerou todo um mercado financeiro paralelo, financiando o crime organizado 
em grande parte de suas divisões, como o narcotráfico, as máfias, e não podendo esquecer da 
corrupção. Resultando assim num desequilíbrio social e econômico da sociedade.
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise a respeito da progressão de regime de 
cumprimento de pena em crimes hediondos, tendo em vista o recente entendimento esposado pelo 
Supremo Tribunal Federal (HC 82.959-7, em que foi relator o Ministro Marco Aurélio). Buscou-
se, através da realização de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, enfocar o real objetivo da Lei 
n.º 8.072/90, bem como tratar da inconstitucionalidade (já há muito defendida pela doutrina e 
agora proclamada pelo STF no caso concreto) do § 1º, do artigo 2º, da referida lei, o qual impõe 
que a pena, pela prática de crime hediondo, seja cumprida integralmente em regime fechado. Viu-
se, assim, que a proibição de progressão de regime acabava por afrontar princípios constitucionais 
como o da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, além de desprezar a 
finalidade precípua da pena consagrada pelo ordenamento jurídico brasileiro e que se traduz na 
ressocialização do criminoso, isto é, na busca pela sua reintegração ao convívio social. Por fim, 
concluiu-se que muitos dos crimes hediondos não conduziam a um grave sentimento de censura 
pela sociedade, o que, por vezes não poderia justificar o agravamento das penas e o endurecimento 
das condições do seu cumprimento, situação pela qual o novo entendimento do STF confere ao 
magistrado a possibilidade de analisar o caso concreto, dando espaço ao princípio da razoabilidade 
e à real aplicação da justiça.
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Resumo:  
 
Esse trabalho tem como objetivo faser um estudo sobre as variáveis biométricas da população 
residente em áreas subnormais (favelas, vilas, loteamentos) da cidade do Natal. A fonte dos dados 
básicos para esse estudo é uma pesquisa que realizada em 2005 que abrangeu uma amostra de 
1300 domicílios distribuídos nas quatro zonas do Natal. A amostra inclui 33 comunidades, 
classificadas segundo critério do IBGE. Pretende-se neste trabalho fazer uma análise exploratória 
das variáveis biométricas: peso, estatura, idade e o índice de massa corporal dos residentes das 
áreas subnormais incluídas na pesquisa. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como objetivo compreender os processos integrativos, destacando, o 
contexto latino-americano, investigando como ocorreram as primeiras alianças econômicas entre 
os países, como se encontram estruturados os blocos econômicos latinos de maior relevância, além 
de observar como o Brasil está inserido neste cenário. Desse modo, utilizou-se uma metodologia 
de caráter exploratório-descritivo, com pesquisa documental e bibliográfica, além da análise de 
gráficos e tabelas para um melhor entendimento. Nos resultados verificou-se que os países 
procuram se aliar para deterem uma maior relevância no cenário internacional, e que a primeira 
tentativa de integração foi na década de 60 pela constituição da ALALC, que acabou por ser 
substituída pela ALADI, que tem como característica principal a possibilidade de acordos parciais, 
e juntamente com o MERCOSUL constituem os blocos mais consolidados na América Latina. 
Observou-se, também, a proposição da ALCA, que para muitos, não trará as vantagens 
apresentadas, uma vez que, os EUA e o Canadá possuem um parque tecnológico melhor 
estruturado que os demais países, o que poderia ocasionar até o enfraquecimento das economias 
dos países menores. Concluindo que para poder haver uma maior integração, há a necessidade de 
estabilizar e nivelar melhor as economias envolvidas, como ocorreu com a União Européia e que, 
também as alianças formadas não sejam só de caráter econômico, mas também social
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Resumo:  
 
O presente trabalho científico abordará as questões que envolvem a possibilidade de 
responsabilização penal das pessoas jurídicas em matéria ambiental. Não obstante a Constituição 
Federal de 1988 prever expressamente a responsabilização na seara criminal destes entes 
corporativos, muitos doutrinadores, apegados com o tradicional estudo do Direito Penal, ainda 
refutam tal permissão constitucional. Em obediência à determinação da Carta Magna, sobreveio 
em nosso ordenamento infra-constitucional a lei nº 9.605/98 que consagrou a responsabilidade das 
pessoas jurídicas no que tange os crimes ambientais nela previstos. Utilizando-se dos pertinentes 
documentos legais presentes no ordenamento pátrio, como também dos diversos posicionamentos 
de eminentes juristas nacionais e internacionais, o trabalho posicionar-se-á a favor deste instituto 
penal, demonstrando sua enorme relevância para o combate das práticas danosas ao meio ambiente 
perpetradas pelas personalidades jurídicas, assim como da perfeita adequação desta previsão com 
toda a principiologia que norteia o ordenamento jurídico nacional. 
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Resumo:  
 
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/ 81) estabelece a necessidade de prévio 
licenciamento para as atividades capazes de causar qualquer tipo de degradação ambiental. A 
indústria do petróleo, por sua vez, interfere de modo adverso no meio ambiente em praticamente 
todas as suas fases, sendo, portanto, tanto o setor de upstream, quanto o de downstream passíveis 
de licenciamento ambiental. Ocorre, todavia, que esse licenciamento tem-se mostrado bastante 
demorado no país, causando imensuráveis prejuízos às empresas do setor e incredibilidade dos 
órgãos ambientais do Poder Público. A carência de dados ambientais, a falta de estrutura do 
Escritório de Licenciamento Ambiental para o Setor Petróleo – ELPN –, que apresenta poucos 
técnicos qualificados em seu quadro, e a falta de uma efetiva política de gestão ambiental no Brasil 
são apontados, a priori, como algumas das principais causas da demora nos processos de 
licenciamento no setor petrolífero atualmente. O presente trabalho, a seu modo, almeja abordar os 
obstáculos que atualmente entravam o licenciamento ambiental para as atividades da indústria do 
petróleo no Brasil, e objetiva, outrossim, analisar potenciais soluções jurídicas e administrativas 
para o problema. Em prol disso, utilizar-se-á da pesquisa em doutrina e jurisprudências 
pertinentes, além de consultas a meios eletrônicos, fazendo uso, para tanto, da metodologia 
teórico-descritiva.
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Resumo:  
 
A pesquisa realizou-se para avaliar a diferença entre o que o operário de construção habitacional 
define que seu trabalho deve ser (atributos valorativos) e como ele observa realmente ocorrer 
(atributos descritivos). Esses atributos são facetas do significado do trabalho, tomados aqui como 
uma cognição subjetiva, sócio-histórica e dinâmica. Aplicou-se um questionário, denominado de 
Inventário do Significado do Trabalho (IST), que contém 68 itens. Nos resultados, percebeu-se 
que, na faceta dos atributos valorativos, os participantes da amostra apresentam médias acima de 3 
em quatro dos fatores, sendo exceção apenas o fator Esforço Corporal e Desumanização cuja 
média foi de 2,1, com desvio-padrão de 0,74 (o maior das distribuições dos escores nos fatores 
valorativo). Tal característica da distribuição demonstra que tal fator encontra-se enfraquecido 
enquanto um valor. Entre os fatores descritivos, a única média abaixo de 3 foi apresentada no fator 
Justiça no Trabalho (m=2,6; dp=0,84). A diferença de posicionamento deste fator nas facetas 
valorativa e descritiva demonstra que os operários não percebem se concretizar a justiça. Palavras 
chave: significado do trabalho, atributos valorativos e descritivos, construção habitacional 
Modalidade da bolsa: bolsista 
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Resumo:  
 
A atual conformação do chamado Estado Democrático de Direito originou-se de um modelo que 
nem sequer atingiu o escopo dos períodos liberal e intervencionista e já passou para um novo 
momento, qual seja, o neoliberal, onde tanto o prestígio do Estado, quanto da própria lei passam 
por uma relativização em prol da governabilidade e da globalização. É nesse contexto de quebra 
dos antigos paradigmas, da desconstrução do mito da “Constituição-cidadã”, que se procurará 
desconstruir o mito do Estado Democrático de Direito (o qual nunca fugiu do seu caráter utópico), 
sendo concretizado apenas na parte do discurso ideológico que interessa para a chamada pós-
modernidade, onde esta, na porção apreendida pelo pensamento neoliberal, se verifica uma total 
descrente do constitucionalismo em geral, vendo neste apenas um entrave ao desmonte do Estado 
social. Todo esse discurso ideológico, legitimador dessa nova forma de dominação estatal, todavia, 
possui como calcanhar de Aquiles o seu próprio texto, o qual não pode ser simplesmente 
subestimado, devendo ser reconhecida a importância do mesmo, especialmente após o longo 
período ditatorial brasileiro e que, a despeito das constantes violações, deve ter sua normatividade 
respeitada, nos termos de uma Vontade de Constituição (Hesse) que precisa ser inserida na cultura 
jurídica brasileira.
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Resumo:  
 
A obesidade está sendo considerada uma epidemia mundial, presente tanto em países 
desenvolvidos como em desenvolvimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde a 
obesidade caracteriza-se por ser uma doença crônica, que atinge todos os níveis socioeconômicos 
da sociedade. O estudo sobre os fatores etiológicos e mantenedores da obesidade deve ser 
multifatorial, resultado de complexas interações entre fatores genéticos, psicológicos, físicos, 
socioeconômicos, culturais e ambientais. A literatura mostra que os aspectos físicos da obesidade 
têm sido documentados com detalhes, contudo os correlatos psicológicos do excesso de peso 
necessitam de mais estudos. Nesse contexto, entre as variáveis psicossociais que necessitam de 
estudos, coloca-se a imagem corporal, a ansiedade, o estresse, o humor depressivo, adequação 
social, bem como suas associações à obesidade. O presente estudo teve como objetivo avaliar 
esses aspectos psicossociais de pacientes obesos e compará-los com um grupo composto por 
pessoas consideradas de peso normal. Foram utilizados os testes Beck Depression Inventory, Beck 
Anxiety Inventory e Inventário Millon de Estilos de Personalidade. Até o momento, foi obtido 
apenas 20% da amostra prevista, o que não permitiu obter resultados conclusivos.
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem por escopo a realização de uma análise acerca do instituto da 
expulsão,previsto no Estatuto do Estrangeiro,lei 6.815/80.A expulsão configura uma das hipóteses 
de retirada compulsória do estrangeiro do território nacional,ocorrendo em certas situações 
previstas em lei.Destarte,pode ser expulso o estrangeiro que atente contra a segurança nacional,a 
ordem social,dentre outros casos dispostos no referido estatuto.Com relação à natureza punitiva da 
expulsão,ela classifica-se como medida administrativa exercida em proteção do Estado.Assim,faz-
se mister o atendimento aos dispositivos constitucionais que asseguram a ampla defesa e 
contraditório no processo administrativo,bem como a observância dos preceitos legais cabíveis ao 
mesmo.Por fim,com base em todas as implicações referentes ao uso do instituto,conclui-se pela 
necessidade de restringir a aplicação da expulsão a casos reais e provadamente atentatórios da 
ordem pública,cujos limites devem ser precisamente estabelecidos através da jurisprudência 
administrativa ou da própria doutrina.Em suma,torna-se imprescindível a observância dos 
princípios de defesa dos direitos humanos.No tocante à metodologia empregada,foi realizado um 
estudo aprofundado concernente à legislação que trata do instituto,além de pesquisas acerca das 
opiniões doutrinárias e jurisprudências já firmadas sobre o assunto.Desta feita,visa-se um melhor 
esclarecimento sobre o tema,dando ênfase às conseqüências jurídicas de sua aplicabilidade.
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Resumo:  
 
Este trabalho visa apresentar os resultados parciais de uma pesquisa que está sendo desenvolvida 
sobre logoterapia, vertente teórica da psicologia desenvolvida por Viktor Frankl. A escolha dessa 
temática justifica-se por permitir um aprofundamento em uma perspectiva teórico-metodológica 
que, apesar de ter grande importância na história da psicologia, não tem sido abordada em grande 
parte dos cursos de graduação. Nessa fase do estudo a pesquisa foi realizada através do exame dos 
escritos do criador da logoterapia, por meio de revisão bibliográfica e definição dos principais 
conceitos que constituem essa teoria e método psicoterápico. Os conhecimentos alcançados até 
esse momento propiciaram um maior aprofundamento da teoria e os seus principais conceitos, 
contribuindo, assim, para uma melhor sistematização destes e a sua relação com o pensamento 
humanista e existencial na psicologia .
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Resumo:  
 
Desde a sua mais remota origem, a raça humana valeu-se sistematicamente dos recursos naturais 
para sobreviver e desenvolver-se ao longo da sua história. Mas, de todos esses recursos, as 
substâncias geradas no subsolo, metálicas e não-metálicas, constituíram as fontes básicas da 
evolução da moderna sociedade industrial. As questões relativas ao domínio do subsolo e ao 
regime jurídico da exploração dos recursos naturais tornaram-se de vital importância ao 
desenvolvimento de todas as grandes nações do globo. Neste ponto, o presente trabalho abordará 
os sistemas legais historicamente adotados na regência da exploração dos recursos naturais do 
subsolo. Após essas considerações preliminares, passar-se-á a examinar o tema central deste 
estudo, qual seja a natureza jurídica dos contratos de concessão de exploração de petróleo e gás 
natural, passando por sua abordagem constitucional bem como sua inovação a partir da Lei n.° 
9.478/97, observando desde o certame licitatório até a inclusão de suas cláusulas essenciais.
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Resumo:  
 
Esse trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre a posse de bens duráveis da população 
residente em áreas sub-normais (favelas,vilas, loteamentos) da cidade do Natal. A fonte dos dados 
básicos para esse estudo é uma pesquisa realizada em 2005, que abrange uma amostra de 1300 
domicílios distribuídos nas quatro zonas do Natal. A amostra inclui 33 comunidades (favelas, 
vilas, loteamentos), classificados segundo critérios do IBGE. A partir das informações sobre a 
posse de bens duráveis (TV, Geladeira, Fogão, rádio, DVD, vídeo cassete, telefone) propõem 
construir o índice de posse de bens duráveis (do domicilio) – IPBD.
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Resumo:  
 
A referida pesquisa tem como objetivo compreender o processo de produção e leitura fotográfica, 
sintetizado no conceito de performance, como agrupamento multissensorial não restrito, 
necessariamente, a visão, em um contexto de ensino-aprendizagem de crianças com deficiência 
visual matriculadas nas turmas de 2ª séries do Ensino Fundamental, no Instituto de Educação e 
Reabilitação de Cegos do RN (IERC). Tal estudo está vinculado à Pesquisa Educação do Olhar e 
Prática Docente: Fotografia e Deficiência Visual inserida na Base de Pesquisa: Currículo, Saberes 
e Práticas Educacionais, focalizando as mediações fotográficas nas práticas docentes dos 
professores do IERC, tendo como abordagem metodológica o enfoque qualitativo do tipo 
colaborativo. Salientamos a boa participação no processo de planejamento por parte dos agentes 
(especialmente, as professoras) nas reuniões, discussões e atividades pertinentes à pesquisa. 
Entender a fotografia enquanto performance, e essa como processo enunciativo que amplia a 
concepção de leitura e envolve a totalidade corpórea é considerar a articulação da produção 
fotográfica com os signos verbais, sonoros e táteis compondo redes interpretativas das crianças 
não videntes. Essa perspectiva subsidia a ressignificação da prática docente com alunos com 
deficiência visual, bem como, assegura-lhes um contexto expressivo que propicia o 
desenvolvimento da auto-estima e da alteridade. 
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Resumo:  
 
Essa pesquisa tem como objetivo quantificar e caracterizar a população que promoveu um 
comportamento autodestrutivo, através da tentativa de suicídio, no Rio Grande do Norte no ano de 
1999. Os dados foram obtidos a partir da pesquisa nos Boletins de Atendimento de Urgência do 
Hospital Walfredo Gurgel, tendo sido tratados estatisticamente pelo SPSS(Social Package for 
Social Science), em números brutos e percentuais. Os resultados permitiram-nos confirmar as 
tendências e características presentes nas populações pesquisadas mundialmente no que dizem 
respeito às tentativas de suicídio. Observou-se que as mulheres tentam mais suicídio do que os 
homens, considerando que tratam-se de tentativas que não obtiveram êxito, ou seja, não levaram à 
morte; que a idade adulta é a faixa etária onde se concentra maior número de ocorrências; que os 
solteiros tentam mais o suicídio do que os casados; o principal meio de tentativa é a intoxicação 
exógena; e que Natal concentra o maior número de pessoas que tentaram o suicídio. Ao todo, 
foram registrados 137 casos de tentativa de suicídio. No entanto, estudiosos consideram que para 
cada suicídio consumado existiriam de 8 a 10 vezes mais o número de tentativas. Tais estudos 
permitem obter uma visão mais realista e pertinente dos aspectos sócio-demográficos da 
população estudada e do fenômeno em questão, possibilitando que programas preventivos e 
terapêuticos possam ser desenvolvidos e implementados a partir dos elementos fornecidos pelo 
estudo. 
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Resumo:  
 
Esse trabalho tem por objetivo evidenciar os motivos que levam a uma resistência não só legal, 
mas também cultural e social, bem como considerar a chance dos casais homoafetivos em 
oficializar a adoção de crianças face ao preconceito, ainda existente, e conseqüentes implicações 
sociais pautadas na questão. Para a elaboração do roteiro se utilizou o método descritivo pois que 
se efetuou pesquisas em obras de diversos autores, consultas à jurisprudência, além do acesso a 
artigos disponíveis na Internet. E foi a partir desse estudo, ainda que simplesmente preparatório e 
pouco aprofundado, que se chegou à conclusão de que deve-se pensar muito mais no interesse dos 
menores do que nos preconceitos da sociedade. Mister ver o amor sem estigmas e sem medos. Os 
filhos, gerados ou adotados de forma responsável, como fruto do afeto, merecem a proteção legal, 
mesmo quando vivam no seio de uma família homoafetiva. 
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Resumo:  
 
A violência tem sido um tema recorrente nos noticiários da mídia brasileira, além de se constituir, 
nos últimos anos, em objeto de estudo nos vários campos de saber. Tal realidade pode também ser 
percebida em nosso estado, mais especificamente em Natal. Este estudo tem como objetivo 
compreender como alguns jovens residentes no bairro de Felipe Camarão vivenciam a questão da 
violência e qual a sua atitude diante dessa realidade. Como a questão da pobreza e a convivência 
cotidiana com a violência, influenciam a sua visão de mundo e os seus projetos de vida? Quais as 
implicações que a sua cultura e meio social teriam na construção dos significados que este jovem 
atribui à violência. São questionamentos dessa ordem que motivaram a presente pesquisa. A 
metodologia, de natureza qualitativa, ancorou-se na perspectiva fenomenológica e existencial, 
utilizando-se de entrevistas semi-abertas, através das narrativas de onze jovens com idades entre 
13 e 18 anos, tendo sido gravadas, transcritas e literalizadas; posteriormente, foram comentadas e 
interpretadas à luz do referencial teórico-metodológico de inspiração fenomenológico-existencial. 
Os resultados advindos desse estudo poderão se constituir em subsídios para o planejamento de 
intervenções posteriores, nas áreas de saúde e de programas sociais, nas quais o sujeito e a sua 
dignidade possam ser consideradas, contribuindo, assim, para amenizar a condição de exclusão 
psicossocial em que esses jovens se encontram.
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Resumo:  
 
A comunicação pretende mostrar alguns elementos da fase em que o projeto “Religiosidade na 
Cidade: a Umbanda na Zona Norte de Natal/RN”, sob orientação do Professor Luiz Assunção 
(DAN/UFRN), se encontra atualmente. A partir da catalogação dos terreiros da Zona Norte, 
começamos a freqüentar os cultos semanais e posteriormente, as cerimônias eventuais ou toques 
festivos que se realizam nessas casas. Percebemos que um calendário religioso especial se 
configura em consonância com o calendário católico popular. De janeiro a dezembro o “povo do 
santo” programa os seus dias de acordo com as comemorações exigidas a cada mês. Constatamos 
que esse calendário pode variar de casa para casa, quando a comemoração se trata do Orixá ou do 
Mestre Juremeiro do “barracão”, mas mesmo assim, verificamos que essa agenda obedece a uma 
estrutura de ordem fixa. O ano é aberto com as “Águas de Oxalá”, em janeiro, e encerrado com as 
oferendas e os banhos de mar em homenagem a Iemanjá, no mês de dezembro. Através da 
observação e participação nesses rituais estamos percebendo diferenças e similaridades que 
compõe o quadro religioso, nos dando subsídios para problematizar e compreender 
qualitativamente como se processa e se constrói o universo das religiões de matriz africana em 
Natal/RN. 
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Resumo:  
 
O trabalho investiga as rotinas curriculares em instituições de educação infantil, seus pressupostos 
e suas relações com as proposições teóricas e oficiais para essa etapa da educação buscando 
analisar sua articulação com uma Educação Infantil de qualidade. As rotinas representam a 
estrutura dento da qual realiza-se, ou não, a finalidade educativa da instituição, considerando-se a 
necessidade de respeitar as especificidades e singularidade das crianças de 0 a 5 anos. Analisamos 
as rotinas relacionando seus aspectos constitutivos (atividades/seqüências/conteúdos) a uma 
concepção de criança como pessoa concreta, singular, que requer cuidados e, ao mesmo tempo, é 
capaz de aprender e criar; à função de educar-cuidar da Educação Infantil, bem como aos 
princípios definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (MEC/1998), 
com os objetivos propostos pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
(MEC/1998) e Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil. A qualidade é assumida como 
dimensão historicamente contextualizada e, portanto, relativa às significações sócio-culturais dos 
sujeitos envolvidos. A pesquisa do tipo exploratória envolve entrevistas e observações em quatro 
instituições de educação infantil. Os dados já obtidos apontam a necessidade de 
adaptações/flexibilizações e diversificações permanentes na organização curricular e no cotidiano 
das crianças como garantia de condições efetivas de uma educação de qualidade. 
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Resumo:  
 
O objetivo pretendido neste estudo consiste em abordar a Segurança do Trabalho na atividade 
“offshore” da indústria petrolífera. O estudo referido almeja a apresentação de aspectos 
concernentes à segurança do trabalhador dentro da atividade exercida nas plataformas de petróleo 
marítimas. Cabe observar nos diversos empreendimentos existentes no setor “offshore” as relações 
de trabalho, destacando a responsabilidade civil do empregador nos casos em que couber 
referência.Cumpre examinar, além disso, contratos trabalhistas firmados entre empresas 
petrolíferas e operários.Cabe destacar, nesse estudo, a aplicação de normas da Organização 
Internacional do Trabalho a respeito do tema específico. Pode-se inserir daí aspectos de Direito 
Comparado em outros países, destacando experiências de empresas petrolíferas estrangeiras com a 
abordagem de aspectos históricos e atuais a respeito das relações entre empregador e empregado 
no âmbito dessa atividade do petróleo podendo-se com isso confrontar com o enfoque brasileiro 
aplicado na esfera do setor de exploração e produção e de forma a elucidar as políticas trabalhistas 
inerentes à indústria petrolífera mundial no campo da segurança do trabalho.Por fim, compete 
discorrer sobre casos concretos de acidentes de trabalho ocorridos nesta área de exploração e 
produção do petróleo e destacar decisões já auferidas judicialmente nesse setor tendo em vista a 
solução para uma política de segurança trabalhista mais efetiva e justa.
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Resumo:  
 
As exportações brasileiras se mostram em constante crescimento, apesar das dificuldades 
vivenciadas pelos empresários, como a política cambial e fiscal do País. O Brasil vem ampliando 
seus mercados e mesclando sua pauta com produtos novos e tradicionais. A lagosta está presente 
como um dos produtos que está a mais de 30 anos na pauta de exportação brasileira. Em virtude de 
ser bem cotada nos mercados interno e externo, a demanda pela lagosta se apresenta de forma 
elevada. Assim, esse trabalho objetiva compreender o cenário produtivo-exportador da lagosta no 
RN. Investigou-se: os fatores que alavacam e dificultam a produção e comercialização da lagosta; 
além de uma comparação evolutiva do cenário produtivo-exportador da lagosta com o segmento 
produtivo do pescado e do camarão produzido em viveiro. Foram entrevistados 3 profissionais dos 
respectivos segmentos. A análise dos dados revela que a atividade extrativa da lagosta no RN 
encontra-se em declínio, devido à pesca predatória e desrespeito ao período de defeso. Mesmo 
assim, a lagosta ainda se constitui como uma atividade significativa para o RN, embora parte da 
produção esteja sendo desviada clandestinamente para o Ceará e Pernambuco. O peixe fresco e o 
camarão surgiram para dar aos empresários, suporte diante dos contrastes no segmento, assim, 
buscaram novas alternativas. Atualmente, o camarão é um dos principais produtos exportados pelo 
RN, enquanto a lagosta está perdendo seu espaço no mercado em virtude de sua escassez.

Palavras chave: LAGOSTA, EXPORTAÇÃO, PESCA PREDATÓRIA



CÓDIGO: HS0423 
TÍTULO: A LOGÍSTICA AÉREA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: UM 
ESTUDO DE CASO EM TORNO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO AEROPORTO 
INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO – P 
ALUNO: CHRISTIANNE DE SENA SANTOS (03536619452) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472) 

 

Resumo:  
 
Com a Globalização os níveis de exigência na qualidade da produção tornaram os produtos 
semelhantes em termos qualitativos. O diferencial passou a se concentrar no custo final, na 
periodicidade adequada de entrega, entre outros. Nesse cenário, a logística de transportes passa a 
ser fundamental na sua atuação das empresas no Comércio Internacional. O modal aéreo reduz o 
tempo de obtenção e entrega das mercadorias, diminui estoques, possibilitando o estabelecimento 
de diferenciais competitivos. Assim, objetivou-se compreender, por meio de uma pesquisa 
exploratória-descritiva, os elementos que evidenciam a dinâmica de movimentação de cargas 
internacionais do Aeroporto Augusto Severo (RN), comparando-os à realidade de transporte de 
cargas internacionais nos Aeroportos de Recife e Fortaleza. Foram aplicados questionários; aos 
gestores desses aeroportos, a 18 empresas, em Natal, além das empresas de transporte aéreo dessas 
localidades. Constatou-se que o transporte aéreo no RN tem sido desenvolvido, e que, o serviço 
prestado pela Infraero atende às condições essenciais (agilidade, segurança e alcance a lugares de 
difícil acesso). Verificou-se também, que há dificuldade, por parte das empresas de transporte 
aéreo, em equilibrar as exportações e importações do RN, pois não há cargas suficientes para 
compensar os gastos das aeronaves nessas operações. Essa dificuldade reflete nas empresas 
exportadoras e importadoras, que sofrem com a escassez de vôos diretos aos locais de destino.
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Resumo:  
 
O presente estudo objetiva tratar da não-cumulatividade do Programa de Integração Social - PIS e 
da Contribuição Federal para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, regimes inseridos 
no ordenamento jurídico brasileiro através das leis nº. 10.637/02 e nº. 10.833/03 respectivamente, 
abordando, principalmente, a possibilidade de geração de créditos advindos da aquisição de 
produtos utilizados para a consecução da atividade de extração petrolífera. A não-cumulatividade é 
um princípio tributário que permitiria a cobrança de tributos de maneira mais justa, visto que 
evitaria o efeito cascata provocado pela incidência da exação sobre toda a cadeia produtiva. Diz-se 
teoricamente, porque caso a proposta de não-cumulatividade não permita que o tributo cobrado na 
etapa anterior seja totalmente abatido na posterior, não se está alcançando o principal objetivo do 
princípio. Analisar-se-á a aplicação do preceito aqui suscitado para as contribuições ao PIS e à 
COFINS, regime duramente criticado, uma vez que não permitiu um regime não-cumulativo 
pleno, realmente capaz de eliminar as distorções danosas provocada pela sistemática cumulativa 
dessas contribuições. Além de discutir sua eficácia, pretende-se, ainda, verificar como se dá essa 
não-cumulatividade para se poder aplicá-la no caso concreto da indústria.
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como escopo a investigação da garantia e efetividade dos direitos 
fundamentais. Tais diligencias partiram da abordagem dos direitos humanos fundamentais 
positivados na Constituição Democrática de 1988, compreendendo o ingresso no Estado 
Democrático de Direito. A análise da questão da hierarquia das normas e classificação destas 
quanto a eficácia propiciou detectar o problema da não aplicabilidade da norma no plano fático, 
sendo esse problema decorrente das normas de direitos fundamentais serem esquemáticas, 
abstratas, indeterminadas e elásticas, dependendo assim da interpretação com base no princípio da 
efetividade. Em seguida analisou-se o Sistema de Proteção Brasileiro de Direitos Humanos, 
através de uma retrospectiva histórica, com enfoque na efetividade. E por último foi proposto 
meios para que os direitos fundamentais se estabeleçam no seio real da sociedade, foram elas: a 
efetiva participação popular; a construção de uma democracia participativa além da representativa; 
a eficiência dos órgãos de acesso a justiça, e dos Conselhos de Direitos; e as ações afirmativas. 
Tenta-se com isso aproximar Estado e sociedade, posto que essa integração proporcionará a 
garantia e efetividade desses direitos. É através a participação popular exercendo a cidadania que 
garantiremos os direitos fundamentais.
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Resumo:  
 
As nuvens constituem uma exibição de “paisagem geográfica“, estando relacionadas a questão 
energética renovável de um determinado espaço. Assim o objetivo da pesquisa é descrever a 
predominância dos tipos de nuvens em tipo, gênero, e espécie. Relacionando-as a sua 
periodicidade e desenvolvimento. Os dados foram coletados na Estação Climatológica da UFRN 
no ano de 2005. Como metodologia fez-se uso da estatística descritiva e probabilística- 
distribuição gaussiana. Os resultados parciais sugerem que há uma predominância de nuvens do 
gênero Cumulus, da espécie mediocris e variedade Cumulus radiatus (Cl2), com aspecto denso e 
de contornos bem definidos, desenvolvendo-se verticalmente em forma de torres, com sua base 
entre 600m e 2km de altitude. A probabilidade de ocorrência da Cumulus mediocris é de 100%, o 
que implica na formação desse tipo de nuvem ao longo de todo o ano. Assim, na superfície, temos 
correntes convectivas que são significativas para o monitoramento de pouso e decolagem de 
aeronaves. Esta nuvem é típica de verão e está associada a uma sensação térmica refrescante, com 
atuação dos ventos alísios, o que sugere condições de tempo sem precipitação. Entretanto os 
resultados são primários e faz-se necessário um estudo mais amplo, totalizando toda escala 
climatológica, inclusive com o uso de novas metodologias. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar o regime dominial dos recursos hídricos na Constituição 
Federal de 1988. Para tanto, o estudo discorre sobre os dispositivos constitucionais referentes aos 
mananciais e reservatórios aqüíferos, traçando as diferenciações jurídicas, bem como os 
contextualizando no cenário geográfico nacional. Desta feita, propicia-se aos players da indústria 
petrolífera uma delimitação sobre a titularidade dos bens públicos que as atividades de pesquisa, 
exploração, produção e desenvolvimento de petróleo ou gás natural afetam. Investigou-se: 1 – 
quais os recursos e mananciais hídricos referidos no texto constitucional; 2 – a elaboração de lista 
exemplificativa destes bens; 3 – qual o ente federativo que detém o domínio sobre tais bens; 4 – 
qual o regime dominial (bem público ou bem de uso comum do povo) que a Constituição confere 
aos recursos hídricos; 5 – estes bens podem ser afetados pela indústria petrolífera? De que forma; 
e 6 – qual a implicação da afirmação do regime dominial dos bens hídricos para a indústria 
petrolífera. Valendo-se de estudos bibliográficos, o trabalho demonstra que os recursos hídricos 
detêm nítida feição de bens públicos, com predominante aspecto econômico. Assim conclui-se que 
os atores da indústria petrolífera devem: 1 - pagar pela utilização dos recursos hídricos; 2 - obter a 
prévia outorga de uso para atuarem no ordenamento brasileiro e que; 3 – existe factível choque 
federativo diante dos interesses envolvidos.
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Resumo:  
 
O escopo deste trabalho é uma análise crítica acerca da prática do turismo sexual no Brasil, em 
especial na cidade do Natal. Abordamos a temática sob diferentes nuances: a formação da imagem 
da mulher brasileira; o perfil social dos envolvidos em tal prática; as conseqüências sociais do 
fenômeno - tráfico de mulheres, exploração sexual de menores de idade, impactos sócio-
econômicos –e formas de prevenir e combater o sexo-turismo. Em nossas pesquisas, entrevistamos 
trinta pessoas, que apontaram diversas abordagens do tema: taxistas, recepcionistas e ex-
funcionários de hotéis, representantes de ONG's, vendedoras de lojas de souvenires, garçons, 
agentes da polícia federal, policiais civis, relações-públicas da INFRAERO, profissionais do sexo. 
Os relatos demonstram que muitos se omitem frente aos problemas trazidos pelo turismo sexual e 
outros tantos favorecem a prática por interesses diversos, assim como há os que repudiam a 
atividade. A pesquisa também conta com uma vasta base bibliográfica, abrangendo reportagens 
veiculadas na televisão e na Internet, anais de Congresso, relatório de CPI, propostas de programas 
governamentais para enfrentar o turismo sexual e códigos de conduta. Muito acrescentou o choque 
de depoimentos verificado durante a pesquisa de campo, o que é importante para construir novas 
visões sobre o tema. Finalmente, conclui-se que o sexo-turismo está também ligado à pobreza, o 
que revela o caráter essencialmente social da questão. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é compreender o cenário norteador do Comércio Internacional que 
surgiu após 1986 com a Rodada Uruguai e que influenciou a política de Comércio Exterior do 
Brasil. Mais especificamente investigou-se: os principais acordos e regras norteadoras do 
Comércio Internacional; as ações realizadas no âmbito brasileiro para a política de Comércio 
Exterior;e a relação entre a proposta mundial de comércio e a que,efetivamente, o Brasil realiza.O 
estudo foi realizado, por meio de levantamento bibliográfico e documental, tomando-se como 
contexto o Brasil inserido no mercado internacional, delimitado pelo recorte temporal pós-Rodada 
do Uruguai até o ano de 2006. A intensificação dos movimentos de Globalização, de produção e 
internacionalização dos fluxos de capitais significa um mundo de crescente interdependência 
econômica entre as nações, cuja regulação tem suscitado questões quanto ao papel reservado ao 
Estado, condutor dos ditames político-econômicos, frente às instituições internacionais criadas, a 
partir da Conferência de Bretton Woods em 1944.Do trabalho concluiu-se quais os desafios da 
política de comércio exterior brasileira para os próximos anos: participação mais atuante no 
âmbito da OMC, integração do Mercosul na Alca e na EU. Tais desafios requerem dos atores da 
sociedade preparação para avaliar os impactos de cada uma das regras do comércio em 
negociação, não só para as políticas econômicas do país, mas também para o futuro das atividades 
das empresas.
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Resumo:  
 
A pesquisa enfoca o universo simbólico, a partir do corte epistemológico das Representações 
Sociais. Identifica-se, na categoria “estruturas sociais e eventos”, pois a universidade é uma 
instituição que permanece acessível apenas para grupos restritos. Sujeitos: 280 (duzentos e 
oitenta), que desempenham variados papéis sociais. Sobre o PCM: os dados foram coletados 
através do Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), é uma metodologia apropriada para 
pesquisa de sistemas conceituais, porque enfatiza o aspecto qualitativo das categorias, e também o 
processo de construção do sistema de classificação que medeia relações dos indivíduos com o 
objeto de estudo Classificação livre: Etapa em que os sujeitos classificaram em grupos os cartões 
com as palavras, conjugando em cada grupo os elementos. Finalmente o investigador pergunta 
qual o motivo que o levou a formar cada um dos grupos, gravando as respostas para posterior 
identificação do critério norteador da classificação, assim como para compreensão do significado 
de cada agrupamento. Análises: Os dados foram analisados pelo método multidimensional do tipo 
“MSA”, com o qual se mapeou as regionalizações dos itens e as polarizações entre as regiões, suas 
características qualitativas, suas direções nos espaços de projeção. Resultados: há diferenças 
estatisticamente comprovadas entre os grupos de sujeitos, segundo o tipo de relação que 
estabelecem, em seu cotidiano, com a instituição ‘Universidade’. 
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Resumo:  
 
Pretende-se demonstrar, com este trabalho, a importância da Consciência Hermenêutica, para 
tanto, foi ele sistematizado em três tópicos, que são: Direito e Comunicação (Interpretação, 
Linguagem e Sentido); A Dialógica do Sistema Jurídico; e, Em Busca da Eqüidade. Dado início ao 
desenvolvimento, perceber-se-á que a comunicação assume um posto hierárquico compreensível 
dentro da dinâmica do Direito atual, enquanto possibilidades inesgotáveis de diálogo entre esse e o 
mundo para o qual ele existe. posteriormente constata-se que através da comunicação (legislador –
norma – intérprete), surge a hermenêutica como elemento sináptico entre o direito e a justiça. Para 
tanto, muitos conceitos serão levantados e se fará necessário responder aquela que é tida como 
uma das mais difíceis questões a serem respondidas nos estudos das ciências humanas: a 
diferenciação entre Moral, Ética e Direito. Dando continuidade, será demonstrada uma forma 
viável de funcionamento do sistema jurídico. Destacar-se-á, assim, o meio através do qual o 
Direito, objeto do mundo real, do “DEVER-SER”, mundo da existência, transcenderá ao Universo 
do “SER”, âmbito da essência. Extrapolando a simples pesquisa (assimilação de informação), este 
trabalho intenciona posicionar-se cientificamente (produção de conhecimento) sob as 
problemáticas do Direito atual, desenvolvendo novos conceitos e definições dentro do ramo da 
Hermenêutica.
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Resumo:  
 
Nosso trabalho tem como corpus de pesquisa e estudo o jornal A República que foi publicado 
entre as décadas de 1890 e 1970 e através do qual, como deixa ver o próprio nome, foram 
divulgadas as idéias e os feitos da recém-proclamada República no estado potiguar. Aos olhos 
atuais, mais que documento que confunde a história do estado e surgimento da imprensa local, A 
República se constitui um especial e particular registro dos caminhos que marcam as relações 
sujeito/língua/discurso/história num contínuo temporal. E isso pode ser melhor visualizado quando 
comparamos as relações presentes no referido jornal com as relações simbolizadas nos jornais 
atuais. Nosso recorte se refere às notícias policiais, especificamente àquelas publicadas no jornal A 
República na década de 1970, em comparação às de hoje, levando em consideração determinadas 
características lingüísticas que formalizam certos fatos noticiosos nas páginas policiais.
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Resumo:  
 
As chuvas ácidas são uma das principais agressões ao meio ambiente, conseqüência da queima de 
combustíveis fósseis e de poluentes industriais a base de dióxido de enxofre lançados na 
atmosfera. O objetivo da pesquisa é analisar a qualidade das chuvas na Cidade de Natal/RN, 
associado aos sistemas sinóticos atuantes. Os dados foram coletados no período de Dezembro de 
2005 a Agosto de 2006. Como metodologia utilizaremos técnicas de nefanálise na identificação de 
sistemas sinóticos, além de dados de precipitação e seu grau de acidez. Estatística descritiva 
(tendência central e dispersão) deverá monitorar o comportamento químico da precipitação. 
Resultados iniciais mostraram que o pH variou entre 5,027 e 6,727, com uma média de 5,877 e 
desvio padrão de 1,02082, demonstrando que a média pode representar a amostra. Assim, 
podemos inferir que, segundo a Resolução do CONAMA 357 (em águas doces o índice de acidez 
deverá ficar entre 6,0 e 9,0), a precipitação de Natal/RN é pouco ácida. O mês de Junho 
apresentou-se com maior acidez, ao passo que no mês de Março verificamos uma menor acidez. 
Desta forma, e segundo a climatologia, as chuvas provenientes de Ondas de Leste são mais ácidas 
que as chuvas decorrentes da Zona de Convergência Intertropical. Contudo, os resultados são 
primários e necessitam de maiores investigações, inclusive com o uso de novas metodologias. 
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Resumo:  
 
A história da imprensa do Rio Grande do Norte se confunde com a publicação de jornais mais 
antigos em circulação na América Latina. Fundado em 1872, “O Mossoroense” é não apenas 
rastro/memória da cultura e história do estado, mas um relicário lingüístico que chama a atenção 
de quem trabalha com estudos diacrônicos da língua portuguesa. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar os estudos desenvolvidos a partir de nosso corpus desenhado por exemplares do jornal 
“O Mossoroense”, especialmente aqueles que fazem parte da fase em que o jornal era conhecido 
como “Periódico Humorístico e Illustrado”, atentando para as estruturas morfossintáticas e as 
escolhas lexicais que sustentam e formalizam determinados traçados discursivos que permitem 
auscultar as relações sujeito/língua/discurso/história presentes no referido jornal
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Resumo:  
 
O presente estudo tem o escopo de analisar os caminhos seguidos pelos menores que estiveram 
detidos na FEBEM, e detalhar a ineficácia do sistema utilizado nesta instituição, tendo em vista 
que a maioria dos jovens que saem dela, voltam à criminalidade; na maioria das vezes, não por 
escolha, e sim como única opção. Para tal estudo, analisou-se o tipo de trabalho utilizado com os 
internos, a forma de tratamento e de recuperação que é aplicada a esses jovens, bem como as 
oportunidades que lhes são apresentadas quando os mesmos são libertados. Além da análise 
jurídica e doutrinária sobre os direitos do menor e da leitura de diferentes artigos sobre o tema, o 
trabalho foi baseado em pesquisas realizadas por diferentes institutos que acompanham e estudam, 
de perto, a vida desses jovens e também nos dados e informações fornecidas pela própria FEBEM. 
Concluiu-se assim, que a alternativa para a recuperação desses menores não é apenas reformular o 
sistema utilizado dentro desta instituição. Para tal reforma se tornar eficaz, com a inserção de 
trabalhos sociais, é indispensável o investimento em programas de assistência aos jovens que saem 
dela, como forma de dar continuidade aos trabalhos sócio-educativos iniciados dentro da 
instituição. Não adianta simplesmente “jogá-los” de volta ao convívio social. É preciso 
encaminhá-los ao mundo da educação, da escola e do mercado de trabalho. Mundo este que, 
muitas vezes, eles não conhecem e que, dificilmente, teriam acesso sozinhos.
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Resumo:  
 
Esse trabalho tem por objetivo fazer um estudo das características Sócio – demográfico dos 
residentes em áreas subnormais do município de Natal. A fonte de dados básicos para esse estudo 
é uma pesquisa realizada em 2005 que abrangeu uma amostra de 1300 domicílios distribuídos nas 
quatros zonas de Natal. A Amostra incluiu 33 comunidades (favelas, vilas e loteamentos 
irregulares). Classificadas segundo o critério do IBGE.
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Resumo:  
 
Quando se evoca a palavra Seridó, geralmente vem à mente um Sertão, um interior. Entretanto, há 
muito mais para se pensar acerca dela. De acordo com Câmara Cascudo, em seu livro "Nomes da 
Terra", sua etimologia advém de "ceri-toh", que representa algo sem folhagem, com pouca sombra 
ou cobertura vegetal. Para o "Houaiss", é um local de fronteira entre o campo produtivo e a 
caatinga, entre o frutífero e a terra seca de árvores retorcidas. Nesse contexto, se observa a obra de 
Leda Gurgel, "Cartas da Infância", que através da palavra estética traz a história de um momento 
de transição da vida a autora; sua infância regada à descrição etnográfica de uma típica família 
aristocrática seridoense, além de descrever a região do Seridó em antigos tempos. Esse é o resgate 
da memória de Leda, remontando sua família e essa região num momento arcaico, essa transição 
da terra que traz simbolicamente a idéia de uma metamorfose do viver, de um aprendizado diário, 
do nome das coisas, do gosto dos elementos, da existência que se esvai com o tempo. Este trabalho 
vem, portanto, apresentar e refletir acerca dessa obra, a memória e sua representação etnográfica 
que em seus fragmentos traz essas recordações, essas lembranças de um Rio Grande do Norte num 
dado momento histórico.
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Resumo:  
 
TÍTULO: Imunidades parlamentares no âmbito do Direito Penal ALUNO: Hildeberto Júnior da 
Rocha Silvestre ORIENTADOR: Igor Alexandre Felipe de Macêdo CO-AUTOR: Resumo: Não se 
configura como regra absoluta que a lei penal tenha sempre que ser aplicada aos crimes ocorridos 
em território nacional, podemos, portanto, explicitar um caso em que tal situação se faz presente: 
as imunidades parlamentares, que encontram previsão na Constituição Federal. Com efeito, essas 
imunidades parlamentares são fundamentais, uma vez que permite aos congressistas agirem com 
maior liberdade no exercício de suas funções, ou seja, podem expor suas idéias, opiniões e, 
principalmente, o voto. Dessa forma, o parlamentar livra-se de alguns procedimentos legais, 
podendo, conseqüentemente, defender melhor o povo que o elegeu e que é por ele representado. 
Sendo assim, as imunidades parlamentares são classificadas, pela doutrina, em materiais e formais. 
Logo, imunidades materiais são aquelas relativas à palavra, opinião e voto, ou seja, preconiza que 
não irão responder penalmente pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. Quanto às imunidades 
formais, verifica-se que há um foro de prerrogativa na medida em que os Senadores e Deputados 
são julgados no Supremo Tribunal Federal. Logo, tendo por base esses privilégios, os 
congressistas apenas podem ser presos em casos de flagrante de delito inafiançável. Palavras 
chave: Liberdade, Privilégios,Funções Modalidade de bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
 
TÍTULO:Direitos sociais dos trabalhadores na perspectiva das suas relações individuais de 
trabalho. ALUNO:Ubirajara de Holanda Cavalcante Junior ORIENTADOR:Igor Alexandre Felipe 
de Macedo CO-AUTOR:Carlos Antônio de França Júnior Resumo: Desde que se iniciaram as 
relações de trabalho entre patrões e empregados,sendo sempre os empregados os menos 
favorecidos e constantemente explorados; nessa perspectiva nosso trabalho objetiva mostrar a 
importância desses direitos para a classe trabalhadora, já que tais direitos são entendidos como 
uma dimensão dos direitos fundamentais do homem. Tratando-se de forma mais direta o trabalho 
constitui-se de uma abordagem seguindo a seguinte linha de progressão: a)conceito de direitos 
sociais; b)a origem desses direitos; c)a classificação dos direitos sociais, porém tal classificação só 
será esmiuçada no concernente aos direitos nas relações individuais de trabalho. Esse trabalho foi 
realizado embasado nos arts. 6º a 11º da Constituição Federal, Legislação auxiliar e diferentes 
opiniões de diversos doutrinadores no campo do Direito Constitucional. Ao fim da pesquisa ficou 
notória a importância das conquistas obtidas pela classe trabalhadora no decorrer da história, algo 
que garante, a todos eles o direito de trabalhar e ter seus direitos garantidos e atendidos, 
proporcionando um trabalho digno, garantindo as condições mínimas de subsistência dos cidadãos. 
Palavras chave: Direitos, Sociais, Trabalhadores Modalidade da bolsa: Voluntário
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Resumo:  
 
Criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul (Mercosul) dá continuidade 
ao processo de integração sul-americana que teve início com a Associação Latino-Americana de 
Livre-Comércio – Alalc, de 1960 - e a Associação Latino-Americana de Integração – Aladi, que 
sucedeu a primeira, em 1980. Dada a relevância do Mercosul nas relações entre os países do Cone 
Sul, este trabalho busca, através de método teórico-descritivo, delinear sua natureza jurídica, suas 
principais características e sua estrutura organizacional. Acerca dos fatores que identificam o 
Mercosul como uma organização internacional, abordar-se-á seu tratado constitutivo, sua 
composição (membros originários e adesos); seus instrumentos e políticas de integração, além de 
uma análise de sua autonomia jurídica em relação aos Estados-Partes (artigo 34 do Protocolo de 
Ouro Preto). Para contextualizar a temática, será considerada a história recente do Mercosul, 
atentando-se para seus avanços e suas crises.
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Resumo:  
 
A função normativa dos princípios jurídicos passou a ser reconhecida nos sistemas jurídicos 
ocidentais após a segunda metade do século XX. Essa mudança é causa e efeito da transição da 
concepção positivista para a pós-positivista do Direito. Na primeira, os princípios jurídicos não são 
considerados normas, somente devendo ser utilizados em casos de lacunas do ordenamento 
jurídico; por sua vez, consoante a teoria pós-positiva, os princípios jurídicos, tanto quanto as 
regras, são dotados de caráter normativo, passando a ser considerados normas jurídicas. No Brasil, 
todavia, a implementação desse entendimento ainda encontra certa resistência, sobretudo no 
âmbito do Direito do Trabalho. A CLT consagra expressamente o caráter subsidiário dos 
princípios jurídicos em seu art. 8º, e o discurso de doutrinadores nacionais corrobora-o. Diante 
desse quadro, o presente trabalho levantou as seguintes hipóteses: ou os princípios jurídicos no 
Direito do Trabalho, de fato, não possuíam um caráter regulatório, em razão da especificidade 
desse ramo jurídico, ou a concepção na seara trabalhista está equivocada. Calcando-se na 
investigação bibliográfica realizada sobre o tema, concluiu-se pela segunda, tendo em vista que os 
princípios jurídicos revelam-se dotados de normatividade nos demais ramos do Direito pela 
mesma razão que no Direito do Trabalho, porquanto as regras se mostram insuficientes à 
regulação fática do sistema sócio-jurídico.
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Resumo:  
 
O trabalho tem por escopo estudar os princípios informadores do Direito Contratual para 
compreender a atual configuração dos Contratos. A análise principiológica revela os valores 
encerrados no instituto e faz-se necessária, uma vez que ocorreram profundas transformações na 
sociedade. A globalização econômica e a massificação das relações sociais produziram novas 
figuras contratuais, sendo preciso avaliar o impacto de tais inovações na Teoria Geral dos 
Contratos. O estudo observou o conflito entre os princípios liberais e os sociais. O resultado do 
embate foi a mitigação dos primeiros em face ao interesse social maior, implicando em uma maior 
intervenção estatal nas relações contratuais. O enfoque centrado na função social dos contratos 
mostra-se mais urgente, já que, como novo princípio, não apresenta os contornos devidamente 
precisados. Os questionamentos acerca dos requisitos para sua configuração desencadeiam intenso 
debate acadêmico com reflexos na jurisprudência. A metodologia utilizada constou da pesquisa em 
doutrina, bem como da análise de textos legais e jurisprudência.
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Resumo:  
 
Trata-se de discussão recente na seara jurídica brasileira. Há cerca de dois séculos, os juristas 
referiam-se a duas espécies de direitos da personalidade: os fundamentais e os da personalidade 
stricto senso. A formação do Estado Moderno fez com que a sociedade perquirisse meios à 
consecução da efetiva tutela dos direitos fundamentais, porquanto o Poder Público se figurava 
como o seu grande violador, findando por engendrar a constitucionalização das disposições que os 
salvaguardavam. Os direitos da personalidade stricto senso, por sua vez, ficaram esquecidos ao 
longo da história jurídica. Quem iria proteger os indivíduos contra os abusos dos quais eles 
mesmos fossem autores? A alheação jurídica perfez imensas injustiças históricas, como a 
admissibilidade de contratos de trabalho degradantes à época da Revolução Industrial: 
insalubridade, carga horária exaustiva, mão de obra infantil, etc. Advinda a Constituição de 1988, 
tornou-se esta a responsável pela mudança de paradigmas, bem como pela aceitação do chamado 
“direito civil-constitucional”. Até que ponto a tutela dos direitos da personalidade pode ser exigida 
em face dos princípios constitucionais? A análise de algumas ocorrências, como a tríade 
“liberdade de imprensa x manutenção da honra objetiva x censura”, fez-nos concluir que só a 
análise do caso concreto poderá medir a resguarda da dignidade da pessoa humana, ponderando ou 
não pela aplicação de determinados princípios em detrimento de outros.
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Resumo:  
 
Este trabalho visou à discussão acerca da possibilidade da impetração de Mandados de Segurança 
(MS) por órgãos. Representando a doutrina clássica, Hely Lopes Meirelles considera que o MS 
estaria disponível a “toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou 
universalidade reconhecida por lei”, com a ressalva constitucional do caráter subsidiário em 
relação ao habeas corpus e ao habeas data, “lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, 
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. A Constituição Federal e as 
leis nº 1.533/51 e 4.348/64 não expressam a titularidade da impetração do Mandado de Segurança, 
o que chegou a causar certa divergência. Para Alexandre de Moraes, os órgãos públicos 
despersonalizados, mas dotados de capacidade processual são legítimos para a propositura. 
Notamos também que a moderna doutrina administrativista também tem evoluído a idéia de 
conferir capacidade a órgãos para certos tipos de litígio, inclusive o da impetração de mandado de 
segurança por órgãos públicos de natureza constitucional ou, ainda, por titulares de direitos-
função. Quanto ao interesse de agir, não há a necessidade da exaustão da via administrativa para 
que o Direito seja exercido, consoante o STF em julgamento do Recurso Extraordinário nº 22.212: 
trata-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Desta forma, observamos que a legitimidade 
em discussão é possível e necessária ao exercício ou à proteção de direitos.
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Resumo:  
 
Para Chiovenda, litisconsórcio é a presença de duas ou mais pessoas na posição de autores ou de 
réus. O objetivo desta pesquisa foi desfazer uma severa discussão doutrinária: a possibilidade de 
existência do litisconsórcio ativo necessário. Comumente, a doutrina e a jurisprudência teimam em 
não aceitar a necessariedade do litisconsórcio ativo, afinal, se há a obrigatoriedade na sua 
formação, mas um dos litisconsortes não quer litigar, tal atitude não poderia inibir o interessado de 
ingressar com a ação em juízo, uma vez que tal vedação iria de encontro à garantia constitucional 
do direito de ação. Com ampla pesquisa jurisprudencial e doutrinária, percebeu-se que, malgrado a 
celeuma, há casos em que o resultado a ser pleiteado há de ser querido por mais de uma pessoa, 
sob pena de não poder ser obtido por nenhuma, obrigando, assim, a formação de litisconsórcio 
ativo. A legitimidade seria de uma pluralidade, e não de algum cidadão isolado, como revela o 
TJ/SP (JTJ 197/202) e o STJ (REsp 716986). Há, ainda, certa polêmica no que tange à redação do 
parágrafo único do Art. 47 do CPC, que, contudo, fora devidamente superada, sobretudo pela 
moderna teoria de Arruda Alvim, já abraçada pelos tribunais. Por fim, findou-se por acompanhar o 
entendimento da jurisprudência e da doutrina mais moderna, asseverando-se pela existência do 
instituto do litisconsórcio ativo necessário no direito pátrio.
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Resumo:  
 
Nos últimos anos tem aumentado o número de países que vêem o turismo como uma alternativa 
defensável para aumentar suas receitas cambiais e melhorar os níveis de emprego e bem-estar de 
seus cidadãos. A chamada “indústria do turismo” envolve uma série de serviços voltados ao 
atendimento das necessidades do turista, que são prestados por empresas com porte e poder de 
mercados variados. Algumas dessas empresas, como as operadoras de turismo, são importantes 
pela escala de turistas que proporcionam aos negócios do lugar e pelo poder de determinar os 
preços dos serviços que compram, outras se destacam por operarem na própria destinação, caso 
dos negócios hoteleiros, gerando demanda para outros fornecedores que atuam no local. Este 
trabalho em sua fase inicial se propôs a investigar a estruturação do setor hoteleiro em Natal e as 
demandas geradas por seus negócios no Rio Grande do Norte, para analisar a capacidade que eles 
têm de impulsionar o desenvolvimento de outras atividades econômicas no estado. Uma vez 
realizada a compreensão acerca dos negócios hoteleiros procurou-se então ampliar a pesquisa 
incluindo um novo ator da cadeia produtiva do turismo. Compreender o papel dos restaurantes e 
outros estabelecimentos de serviços de alimentação para a geração de emprego e demanda por 
bens de consumo constituiu-se no objetivo proposto para essa segunda fase da pesquisa. 
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Resumo:  
 
Tenciona-se, neste trabalho, discutir acerca da laicidade da República Federativa do Brasil e do 
aparente conflito entre o preâmbulo constitucional e o inciso I do artigo 19 da Magna Carta, visto 
que no Brasil, a discussão entre religiosidade e Estado não se encerra com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988. Pretendeu-se identificar, mais especificamente, a força normativa 
do referido preâmbulo, percorrendo o conceito de Estado laico, até enfocar o estudo sobre o 
respeito ao direito de liberdade de manifestação do pensamento e à inviolabilidade da consciência 
e crença religiosa, que se interpretam como respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento 
assegurado pela sociedade civil organizada. Por fim, o trabalho entende que o preâmbulo, ao 
mencionar a “proteção de Deus”, não tem reforçada a referência ao divino pelo texto 
constitucional, mas ao contrário o artigo 19, I da CF se coloca e se sobrepõe, no que se extrai disto 
que não é colidente com o preâmbulo constitucional, só podendo-se entender que a “proteção de 
Deus” preambular é pertencente somente aos constituintes e seu caráter é meramente subjetivo. 
Desse modo, pode-se levantar o alerta para a defesa do Estado Laico, onde o poder público, em 
qualquer nível, federal, estadual, ou municipal, ou nas três esferas, executivo, legislativo ou 
judiciário, é limitado constitucionalmente, não podendo interferir, prejudicando ou beneficiando, 
nas questões de fé, religiosidade e espiritualidade dos cidadãos brasileiros.
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Resumo:  
 
A indústria do petróleo tem um enorme potencial para a geração de lucros, sempre inovando em 
tecnologia de ponta, resultado de avançadas pesquisas que procuram proporcionar o aumento da 
extração de um bem cada vez mais disputado no mercado internacional. No entanto, 
proporcionalmente grande também é a probabilidade dessa atividade causar danos a bens ou 
pessoas que, necessariamente, não precisam estar vinculados à atividade através de uma relação 
jurídica contratual. No esteio desse raciocínio, o presente estudo procurou analisar dentro da 
legislação pátria, o instituto da responsabilidade civil extracontratual, estabelecendo seus 
parâmetros doutrinários sob a ótica objetiva, para podermos, então, aplicá-la à indústria do 
petróleo. A extração de hidrocarbonetos é uma atividade extremamente perigosa, porém, 
socialmente necessária, sendo considerada lícita. Mesmo que se tomem todas as medidas de 
seguranças preconizadas, as chances de acontecer um acidente decorrente do exercício dessa 
atividade são grandes. Quando isso acontece, é dever legal da pessoa que assumiu os riscos 
inerentes à atividade, ressarcir o prejudicado, de maneira a minimizar as conseqüências do direito 
subjetivo de segurança violado. O dever de indenizar subsiste em diversas áreas de atuação da 
indústria indo desde o acidente de trabalho até o derramamento de óleo no mar. Daí a importância 
de se analisar detidamente o instituto.

Palavras chave: Responsabilidade Civil Objetiv, Extracontratual, Indústria do Petróleo



CÓDIGO: HS0510 
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: UM ESTUDO DA HISTÓRIA E MEMÓRIA 
FOTOGRÁFICA DO MCC/UFRN. 
ALUNO: ALINE GURGEL DA SILVA (05039855460) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400) 

 

Resumo:  
 
Tema de Projeto de Pesquisa em conclusão, realizado no período de 2004 a 2006, tem por objetivo 
documentar a história e memória do Museu Câmara Cascudo (MCC). Para isto escolheu-se como 
objeto de estudo o conjunto fotográfico ai existente (1960-1980), compreendendo como 
documento (Le Goff, 1996); como “fonte histórica não-verbal” (BORGES, 2005); um artefato que 
contém em si um fragmento de determinada realidade (Kossoy, 2001), uma “testemunha 
ocular” (BURKE, 2004). É com a terceira geração da Escola dos Annales que tem mudado a 
forma de tratar, estudar, organizar e conservar esses documentos visuais, levando as instituições 
como museus e arquivos no final do século XX a adotarem políticas de documentação e 
conservação, de acordo com De Fillipi, 2002. Articulando conhecimentos históricos com 
procedimentos museológicos a pesquisa contempla uma sistematização do acervo fotográfico do 
MCC e ao criar uma coleção, adota a metodologia de documentação recomendada pelo IPHAN. 
Paralelamente às etapas de localização do acervo, sistematização temática, catalogação, 
digitalização e organização, deu-se prosseguimento aos estudos bibliográficos, referentes aos 
temas. Ao final do nosso projeto além de contribuir para o conhecimento da memória e história da 
instituição, pensa-se em dar continuidade à pesquisa transformando-a em tema da monografia de 
conclusão do curso de História. 
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Resumo:  
 
Inspirada em todos os impactos sofridos pela democracia brasileira nos dois últimos anos, mostra-
se primordial a análise crítica acerca do que deve ser cobrado dos responsáveis por representar os 
anseios populares, para que o flagelo da corrupção não volte a abater de forma tão contundente 
nosso país. Dessa forma, sob o prisma do Direito Constitucional, sempre com o auxílio de seus 
preceitos fundamentais aliado com a análise crítica da legislação, a pesquisa em tela visa 
questionar, sobretudo, a possível diplomação de políticos comprovadamente corruptos. Para tal, 
serão confrontados princípios como o da presunção da inocência e consequentemente da 
suficiência ou não de provas para a impugnação de um mandato, e ainda da imprescindibilidade de 
moral e caráter idôneo de candidatos para o preenchimento de cargos públicos. Ainda, para 
entendimento amplo e crítico da questão, salientar-se-á a importância de um Ministério Público 
atuante. E, por fim, a necessidade do uso da sensibilidade por parte dos magistrados, para que 
analisem de forma ponderada a legislação de forma a objetivarem a reestruturação da ética na 
política do país.
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Resumo:  
 
A Indústria Petrolífera depende de tecnologia para tornar possível a consecução das atividades 
imprescindíveis para se auferir lucros nesta volumosa indústria. As empresas são diferenciadas 
pelo desenvolvimento tecnológico que possuem, pois o estado da técnica reduz custos, aumenta a 
produção, incentiva o consumo, supervaloriza o produto, enfim, incrementa os lucros auferidos. 
Dada a importância da tecnologia neste setor, se faz necessário o emprego de mecanismos legais 
para proteger tamanho investimento, o mecanismo mais utilizado é o de patentes. Mecanismo no 
qual o inventor pode proteger a sua invenção, entrando com um pedido de patente nos países que 
desejar comercializar a sua invenção, uma vez atendendo os pré-requisitos e sendo aceito o seu 
pedido, o inventor passa a ter propriedade exclusiva sobre seu invento podendo deter o monopólio 
do uso, comercialização e produção nos países onde requereu a patente e a mesma foi aceita. A 
patente promove a divulgação do conhecimento tecnológico, incentiva o desenvolvimento de 
técnicas cada vez mais sofisticadas, influi no progresso do país, incentiva o inventor e impede que 
se despendam recursos para inventar o que já foi inventado. Apesar de possuir avançadas 
tecnologias, no Brasil o uso de patentes ainda é tímido, fazendo-se necessários maiores 
aprofundamentos sobre tema visando desenvolver tal instituto extremamente benéfico para as 
indústrias e para a sociedade.
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Resumo:  
 
Ana Maria Machado é escritora de destaque na Literatura Infantil Brasileira. Em seus livros os 
personagens crianças se destacam, segundo KHÈDE (1990), por apresentar toda a complexidade 
de ser criança numa sociedade como a nossa.O presente trabalho busca investigar as 
representações da infância no livro Bisa Bia Bisa Bel (1982). Esta novela conta a historia de Isabel 
que ao encontrar uma fotografia antiga da sua bisavó Beatriz quando era menina, fica encantada. 
Isabel passa a conviver com Bisa Bia através da imaginação, buscando saber tudo sobre a época da 
bisavó. No desenrolar da narrativa Isabel passa a sentir uma outra voz: a da sua neta (Beta), que se 
opõe aos conselhos de Bisa Bia. Assim, a temática da infância está abordada de acordo com a 
mudança de geração, em que temos a figura de Bisa Bia representando uma infância mais 
tradicional e Isabel e Beta uma mais emancipada. Podemos verificar que as personagens da 
narrativa são construídas através dos diálogos transtemporais que discutem sobre valores, papéis 
sociais, relações amorosas, para constatar que cada um desses aspectos é indispensável para a 
identidade e formação da criança na sociedade contemporânea. Nesse sentido, encontramos em 
Ana Maria Machado uma representação da infância em épocas diferentes. Para análise dessa obra 
utilizamos as leituras de Leite e Marques (1982); Lajolo (1982); Pinheiro (2003) e Khéde (1990). 
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Resumo:  
 
O trabalho epígrafe propõe-se a realização de um estudo da viabilidade da inserção e empresas de 
pequeno e médio porte, do ponto de vista da normativo-legal, na revitalização de campos maduros 
devolvidos pelas grandes indústrias a ANP. Deste modo, o trabalho é dedicado principalmente a 
análise da legislação que regula todo o procedimento utilizado na concessão para a produção de 
petróleo em campos maduros, ou seja, aqueles que já atingiram o ápice de sua produção e que 
agora estão em declínio, sob todas perspectivas possíveis. A instrumentalização legal é pretendida 
para desenvolver a indústria de pequeno porte deverá ser feita em nível de legislação ordinária 
federal, podendo ainda ser feita inclusive no âmbito constitucional tendo em vista a relevância do 
desenvolvimento desse setor para o país que é o que mais gera emprego e renda na indústria do 
petróleo. Trabalhar-se-á ainda, a forma como se instrumentaliza esse projeto, as feições que eles 
assumem perante a indústria petrolífera nacional e perante o ordenamento jurídicos nacional, as 
diversas facetas de realização desta concessão, todos esses pontos são aspectos que serão tratados 
à luz da nossa Constituição Federal, não podendo olvidar a forma como isto poderia ser efetivado 
no Brasil. Desse modo queremos justificar tal estudo com base na latente vontade que, as pequenas 
empresas independentes têm de fazer com que nossas reservas de petróleo sejam exploradas ao 
máximo.
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Resumo:  
 
O presente trabalho visa mencionar dados preliminares da pesquisa "Presença do conto na Coleção 
Literatura em Minha Casa". Dentre as obras estudadas selecionamos o livro De conto em conto. 
Entendendo a infância como a fase, onde os sonhos e as fantasias se configuram verificamos 
através dos personagens infantis dos contos selecionados, que a infância é desenhada em alguns 
momentos pela subjetividade e em outros pela observação do ambiente em que estão inseridas. Os 
contos escolhidos para análise foram: ”Negócio de menino com menina” do autor Ivan Ângelo e 
"Biruta" da escritora Lygia Fagundes Telles. O título do conto “Negócio de menino com menina” 
apresenta de modo geral o desfecho do enredo, entendido numa visão humanizadora, em que o 
menino ao invés de vender o pássaro, decide presentear a menina demonstrando liberdade em um 
mundo movido pelo dinheiro. A denominação de infância realista para o personagem infantil do 
conto “Biruta”, é fundamentada nas ações do próprio personagem criança, uma vez que este 
trabalha, e convive apenas com adultos revelando uma ausência de fantasia em seu cotidiano. 
Dessa forma, a literatura passa a ser a representação de uma dada realidade muitas vezes ignorada, 
em que a criança é subjugada pelo adulto. Para a realização deste estudo, fundamentamo-nos em 
vários autores, dentre eles: Amorim(2003); Hohlfeldt (1981); Naro (2005); Gotlib (1991). 
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Resumo:  
 
O formato da indústria do petróleo no Brasil sofreu profundas modificações desde o seu alvorecer. 
Desde o período Imperial até a flexibilização do monopólio e conseqüente criação da Agência 
Nacional do Petróleo – ANP, o incremento de investimentos no setor petróleo. No escopo 
internacional, as guerras por recursos e a elevação do consumo pressionam a produção de petróleo 
bruto. A busca pela eficiência energética requereu a utilização de métodos de recuperação 
avançados e novas alternativas para revitalizar poços, campos maduros e uma conseqüente 
diversificação dos atores envolvidos. O presente trabalho tem por escopo a investigação da 
inserção de pequenas e médias empresas que passam a figurar com fortes agentes e contribuintes à 
produção para a matriz energética mundial, Tem como objetivo principal o acompanhamento dos 
resultados de duas Rodada de Licitações de Áreas Inativas contendo Acumulações Marginais 
realizadas pela ANP. Um novo modelo de rodadas e leilões dos poços de petróleo está sendo 
consolidado, já que a mesma agência publicizou sua intenção de promover novas rodadas do 
gênero. A pesquisa em comento se aprofundou a ponto de comparar a participação de empresas da 
mesma natureza na indústria do petróleo no ordenamento jurídico norte-americano, com vistas a 
delinear as principais características presentes naquele modelo, bem como possíveis incentivos e 
melhoras para o modelo nacional, através do emprego da técnica do Direito Comparado.
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Resumo:  
 
O objetivo do presente trabalho é buscar uma conscientização a respeito dos Direitos Humanos 
(doravante DH) e Fundamentais no Brasil, hoje tratados com certo preconceito e deveras 
superficialmente por parte dos juristas e uma grande parcela da população. Para tanto, faz-se 
importante uma breve explanação sobre as quatro gerações dos DH, fruto da evolução histórica 
sofrida por este grupo de garantias, partindo do direito do homem enquanto indivíduo e chegando 
a suas relações sociais, políticas e econômicas. Posteriormente, inicia-se um estudo dos DH nas 
constituições nacionais, desde nosso primeiro texto constitucional, promulgado pelo então 
imperador Dom Pedro I, até a Lei das Leis de 1988. Neste ínterim, é analisada a preocupação tida 
com os DH, percebendo sua importância para a última Constituição brasileira, na qual precede até 
mesmo a abordagem sobre estrutura estatal, sua relação com o texto legal e as ações realizadas 
para sua efetiva prática. Como resultados, espera-se o despertar de um maior interesse a respeito 
de tais direitos, que, em certo entendimento, estão vinculados a todo o ordenamento jurídico, para, 
então, uma busca por sua efetivação. 
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Resumo:  
 
Desde a edição da Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo), inúmeras discussões têm sido travadas entre o 
órgão regulador setorial e os agentes econômicos sobre a disposição do art. 58, que trata do livre 
acesso ao uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos. 
Dentre os aspectos albergados naquele dispositivo, a regulamentação do livre acesso à infra-
estrutura de transporte de gás natural apresenta-se como a questão mais problemática. 
Recentemente, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) editou 
novas resoluções sobre a temática, as quais trouxeram algumas inovações em relação ao regime 
anterior. Inicialmente, realizou-se um sumário exame sobre os fundamentos jurídico-econômicos 
que determinam a instituição do livre acesso a gasodutos no Brasil. Em seguida, analisou-se, de 
fato, o vigente regime jurídico brasileiro para a temática, seguido das respectivas conclusões e 
críticas.
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem por escopo ressaltar a importância do meio ambiente na atual conjuntura 
sócio-econômica do país. Para tanto, primeiramente, tece algumas considerações acerca do bem 
jurídico em questão, e, posteriormente, busca tratar da sua proteção jurídico-constitucional, 
apontando aspectos principiológicos e legais ligados ao tema. Feito isso, traça alguns 
apontamentos relativos às áreas especialmente protegidas, e mais especificamente às Unidades de 
Conservação, seus grupos e categorias, previstas na Lei 9.985/00. Em seguida, passa a tratar das 
atividades de exploração e produção de petróleo, abordando a possibilidade do exercício ou não 
dessas atividades nas supramencionadas Unidades de Conservação. Por fim, a título de conclusão, 
almeja mostrar alguns dos meios que possibilitam avanços sociais referentes a uma maior proteção 
ambiental, bem como alguns problemas que ainda devem ser enfrentados para se propiciar a todos 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, busca levantar algumas críticas 
concernentes à mencionada lei, assim como possíveis saídas e justificativas para os problemas 
apresentados. Para desenvolver este estudo, fez-se uso de diversas fontes, como leis, obras 
doutrinárias, tanto livros quanto periódicos, documentos obtidos em meio eletrônico, etc. Mostrou-
se necessária, também, a utilização de notícias recentes que pudessem identificar os desafios a 
serem vencidos e ilustrar o desenvolvimento do pensar social.
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Resumo:  
 
A disciplina jurídica da distribuição de combustíveis tem sido um tema recorrente nas hodiernas 
discussões legalistas, especialmente por envolver interesses diversos, seja de ordem pública ou 
privada. De forma mais enfática, apontam-se as implicações jurídico-econômicas do mercado de 
distribuição dos derivados do petróleo nas relações de consumo, adotando como principal 
metodologia a análise dos entendimentos da doutrina e da jurisprudência especializada. 
Considerado como pólo hipossuficiente, o consumidor deve estar resguardado dos mecanismos de 
concorrência desleal, bem como dos injustificáveis reajustes de preços. Por sua vez, a Agência 
Nacional do Petróleo – ANP – no exercício de suas atribuições como órgão regulador e 
fiscalizador das atividades pertencentes à cadeia logística da indústria do petróleo, possui a 
competência legítima para disponibilizar às empresas distribuidoras de combustíveis condições 
necessárias para gerir seus negócios, de modo a não contrariar os direitos básicos dos 
consumidores. Assim, por meio de seus atos normativos e poder de polícia, a ANP deve buscar 
ordenar as relações entre as distribuidoras e os consumidores finais, com vistas a promover um 
mercado de natureza lucrativa e com capacidade de oferecer produtos de alta qualidade e preços 
justos.
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Resumo:  
 
Na atual conjuntura de globalização, as organizações buscam estratégias para tornar-se mais 
competitivas. Por isso, há a necessidade de se questionar a respeito das diferenças culturais dentro 
de uma organização e da melhor maneira para gerenciá-las afim de se conseguir o diferencial tão 
almejado. Diante desse contexto, esse projeto visa, inicialmente, identificar a cultura das 
organizações, o seu ambiente de trabalho e as influências que ela sofre do ambiente interno e 
externo. Ao longo dessa pesquisa buscaremos caracterizar a cultura das organizações, descrever os 
antecedentes culturais, definir uma identidade cultural, identificar os principais elementos 
culturais, analisar o papel da liderança e relacionar a cultura com poder, comunicação e imagem. 
Com base nesses dados, analisaremos e contextualizaremos a cultura organizacional existente nas 
organizações industriais, comerciais e de serviços no município de Currais Novos/RN. Os dados 
coletados serão obtidos de forma direta através de questionários que serão analisados tanto 
quantitativa quanto qualitativamente. O questionário foi elaborado de acordo com as tipologias 
descritas por Richard S. Gallagher, em seu livro Os Segredos da Cultura Empresarial. 
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Resumo:  
 
O projeto buscou caracterizar a fitofisionomia da vegetação de Caatinga da região do Seridó 
Ocidental potiguar utilizando-se de imagens orbitais Landsat 5 TM. O objetivo principal foi o 
mapeamento das fácies de vegetação de caatinga, envolvendo os aspectos fitofisionômicos e suas 
condicionantes geoambientais. Devido ao comportamento peculiar da vegetação de Caatinga se 
torna necessário a utilização de diversas metodologias para que se chegue a uma análise correta da 
sua variação fitofisionômica. A aplicação de índices de vegetação, como por exemplo, o IVDN 
(Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) e composições coloridas RGB 347 e 753 
auxiliaram a interpretação, refletindo o padrão de drenagens e os aspectos 
geológicos/geomorfológicos. Com referidos tratamentos nas imagens de satélite e de dados de 
campo posicionados com GPS (Global Position System), foi possível reconhecer os grupos 
fitofisionômicos detectados, visando a elaboração da carta temática de fácies de vegetação de 
caatinga. No que concerne ao padrão de variação fitofisionômico da porção de caatinga imageada, 
evidencia-se por comparação entre os produtos-imagens, que esta é reproduzida pelos aspectos 
geológicos e geomorfológicos da área, os quais envolvem as drenagens, e os aspectos da formação 
de solos (pedogênese), além das formas de uso e ocupação pelas atividades econômicas da região.

Palavras chave: Fitofisionomia, Caatinga, Sensoriamento Remoto



CÓDIGO: HS0539 
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Resumo:  
 
Este trabalho busca revelar a complexidade da atuação e interferência da Cultura no Comércio e 
nas Relações Internacionais, apresentando um paralelo às ações de órgãos brasileiros - destacando-
se o Ministério das Relações Exteriores, MRE - bem como de Órgãos Internacionais. Nesse 
sentido, os objetivos específicos são: identificar aspectos culturais relevantes no contato com 
países; identificar as principais ações do Governo no âmbito do MRE em relação à Diplomacia 
Cultural; identificar as principais dificuldades de negociação do Brasil e o que é necessário 
conhecer para uma negociação eficiente. Constitui-se de uma pesquisa analíto-descritiva de caráter 
qualitativo. Como cada mercado possui características culturais diferentes, pode-se dizer que seus 
consumidores reagem de modo peculiar em relação à serviços e produtos modificando as relações 
de comércio. A Cultura pode realizar transferência de pessoas, bens, mas não necessariamente 
riqueza, ou seja, pode ser comercializada, mas, mesmo em âmbito internacional não se conjuga, 
necessariamente, com acumulação de capital. Conclui-se através desta pesquisa que a Cultura é 
um fator decisivo nas relações comerciais – tanto em questões de diplomacia, quanto do “produto 
cultural” que, no mundo, para o ano de 2003 foi estimado em US$ 1,3 trilhões (UNESCO, 2005) -, 
e que está atuante nas ações de promoção do país, em âmbito governamental.
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Resumo:  
 
Ações afirmativas para o ingresso em universidades públicas. Assunto de importância crescente 
em nossos dias é a concessão de cotas sócio-raciais para o ingresso em universidades e outras 
entidades públicas de ensino. Discute-se bastante o aspecto ético de tais iniciativas por parte dos 
governos e autarquias de ensino, inclusive, por meio de questionamentos sobre as vantagens de se 
substituir o método de avaliação puramente meritocrático por critérios mais sócio-inclusivos. Na 
esteira de tal processo, surgem novas propostas de ações afirmativas nesse sentido, como o 
adotado em algumas universidades. O “Argumento de Inclusão”, modelo criado pela UFRN, é até 
o momento o mais elogiado pelos defensores de tais medidas. Pesquisas feitas em algumas 
universidades, em que há alunos beneficiados mostram que estes alcançaram médias equivalentes 
ou superiores à dos demais alunos. Há a necessidade, contudo, de análises jurídicas sobre a 
constitucionalidade de tais medidas, o que se faz indispensável para uma legitimação das mesmas.
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Resumo:  
 
A pesquisa propõe um roteiro de exportação sobre um prisma prático, aplicado à realidade 
econômica local, à infra-estrutura e às políticas de incentivos presentes no Rio Grande do Norte. 
Sendo de caráter exploratório-descritivo, concentrar-se no enfoque qualitativo e na prospecção de 
dados secundários, bibliográficos e documentais, ilustrando-se que o universo dessa pesquisa é 
composto pela parcela das micro e pequenas empresas que contribuem significativamente para a 
pauta de exportação do Estado. Contudo, a pesquisa se concentra na exploração, compilação, 
descrição de informações já disponibilizadas sobre tal realidade, sem se deter a atuação específica 
de cada uma. Foram trabalhados os aspectos mais pertinentes que compõe o processo de 
exportação, por assim dizer as entidades que oferecem apoio as empresas exportadoras, as formas 
de pagamentos mais trabalhadas no comércio internacional, os possíveis canais de escoamento da 
produção, bem como as condições de venda, Incoterms, mais adequada e as habilitações, 
competências e registros nas Juntas Comercias para operar no mercado internacional. Lembrando 
que para que tal estudo resultasse em um roteiro condizente com as condições vivenciadas no 
estado, foi preciso compreender a realidade do comércio internacional nos âmbitos mundial, 
nacional e local, o cenário das MPE no Brasil e no Rio Grande do Norte e, entender a sistemática 
de comércio internacional que interfere na dinâmica das micro e pequenas empresas do Estado.
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Resumo:  
 
O presente trabalho objetiva analisar aspectos vinculados à Dimensão Econômica das Mulheres 
Chefes de Família (MCF) da área periférica do município de Natal. De modo mais específico, 
buscou-se investigar as percepções ou as ligações que a mulher chefe de família enquanto agente 
econômico, estabelece com a dimensão do social; Conhecer as representações, ou seja, as suas 
produções mentais que são articulantes daquela dimensão; Perceber os elementos imaginários que 
impedem ou acionam o estabelecimento de uma associação entre sua situação pessoal e sua 
situação coletiva. Para a realização do trabalho, foram feitas descrições e análises das histórias de 
vida de duas MCF e pesquisa bibliográfica referente às temáticas em pauta. A análise dos dados 
aponta aspectos concernentes à emigração; a uma relação existente entre a educação e o trabalho 
com as relações de gênero; e ainda, elementos relacionados à estruturação de suas relações sociais. 
A partir da realização do trabalho, conclui-se que há uma resistência das mulheres no tocante a 
percebem-se como agentes econômicos. Este aspecto decorre predominantemente devido à 
representação de submissão feminina que elas tem sobre si mesmas, sendo possível verificar, que 
o contato com organizações coletivas como o clube de mães do bairro, contribuem com um 
processo de abertura e esclarecimento no que se refere às suas visões e percepções, bem como 
acerca da noção de direitos e de cidadania. 
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Resumo:  
 
As Crianças e adolescentes em situação de rua e a questão do trabalho infantil são considerados 
conseqüências de problemas sociais, e uma das formas encontradas para amenizar o problema foi à 
criação de Instituições específicas para este grupo. Este trabalho tem por objetivo conhecer o 
trabalho da Instituição Casa do Menor Trabalhador bem como ressaltar sua relevância para a 
recuperação desses menores do município de Natal. As informações foram obtidas através de 
entrevistas, conversas informais com os menores, professores e funcionários, interagindo com os 
menores enquanto eles realizavam suas tarefas. Apesar do importante trabalho realizado pela Casa, 
que proporciona a essas crianças uma vida longe das ruas oportunizando condições de estudarem, 
como também, de aprenderem algo que possa se tornar uma profissão, ficou claro a pouca 
assistência dada aos menores, não só por parte do governo, como também, da comunidade e da 
própria família. Incentivar o trabalho participativo das famílias, a organização coletiva no sentido 
de se constituírem forças de lutas reivindicativas junto ao poder público, constitui o maior desafio 
para a continuidade deste trabalho e para o desenvolvimento de comunidade. 
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Resumo:  
 
Com a globalização e as constantes inovações dos produtos, o desenvolvimento tecnológico 
tornou-se a base para produção com menores custos e, assim, maior competitividade. Desta feita, 
faz-se necessário o desenvolvimento de mecanismos adequados de patenteamento e proteção à 
invenção, sob pena de não o fazendo, desestimular o investimento e reduzir as atividades em 
pesquisas tecnológicas. Indiscutivelmente o progresso de um país está relacionado à proteção da 
propriedade intelectual. Insta observa, contudo, que o Direito à Propriedade Intelectual deve reger-
se sob determinados princípios e normas do Direito Concorrencial. Se de um lado, a proteção ao 
desenvolvimento tecnológico resguarda a concorrência, de outro, pode gerar monopólios e 
dominação do mercado se não forem observadas certos parâmetros concorrências. Os direitos 
inerentes a Propriedade Intelectual, portanto, embora impliquem relaxamento das regras de 
concorrência, não é com ela incompatível. A conciliação entre o estímulo às pesquisas 
tecnológicas e as políticas concorrências é essencial para a manutenção de um mercado livre, onde 
a sociedade tem a opção de escolher o produto, analisando a variação de suas características e o 
preço. A indústria petrolífera demonstra condições especiais, decorrentes da importância dos 
investimentos necessários e da constante modernização tecnológica, o que tende a uma integração 
e concentração, fato cabal da importância do aspecto concorrencial e da propriedade intelectual. 
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Resumo:  
 
Reconhece-se que para se efetivar a inclusão escolar, entre outros aspectos, necessário se faz um 
trabalho sistemático com a comunidade escolar, em especial com os professores. Diante disso, o 
projeto de pesquisa em foco vem objetivando avaliar programas de formação continuada de 
profissionais de educação, com vistas ao atendimento educacional inclusivo de educandos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, em Natal / RN. Inicialmente, foi empreendida 
uma pesquisa de campo junto a 102 profissionais que participaram de cursos realizados pelo 
sistema público de ensino, na qual utilizou-se o questionário, abrangendo perguntas fechadas e 
abertas. Considerando os resultados obtidos, observa-se que: a maioria dos pesquisados (74%) 
atua ou já atuou com esses alunos, em escolas regulares; 88% destacam que vêm recebendo 
informações voltadas para a realização de um atendimento a esse alunado, situando a relevância do 
investimento na formação continuada realizado. Sugerem, porém, que as atividades formativas 
tenham uma carga horária mais ampla, a fim de propiciar aprofundamento de estudos e maior 
compatibilização entre teoria x prática. Ressaltam a necessidade da estruturação de políticas 
públicas mais efetivas, nas quais se desenvolva um acompanhamento sistemático aos docentes, a 
fim de que possam atender, de maneira mais efetiva, à diversidade do alunado, bem como o 
desenvolvimento de pesquisas voltadas para a temática, com vistas ao aperfeiçoamento do 
processo educacional.
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Resumo:  
 
Este estudo é parte integrante de um projeto de pesquisa intitulado “A organização textual do 
relatório produzido pelo aluno de Iniciação Científica (IC) da UFRN”,ligado à base de pesquisa 
“Práticas Lingüísticas Diferenciadas”. Com este trabalho, objetivamos descrever e analisar alguns 
dos mecanismos de referenciação mais recorrentes nos relatórios de IC, observando se estes 
possibilitam a construção e manutenção do eixo temático. Estamos seguindo a abordagem 
qualitativa de natureza interpretativista e o método indutivo. O “corpus” se constitui de relatórios 
finais, coletados, aleatoriamente, na base de dados da Pró-Reitoria de Pesquisa(PROPESQ). Em 
suma, nos relatórios analisados, observamos maior recorrência de mecanismos como: repetições 
lexicais, anáforas e elipses, porém, nem sempre usados adequadamente; prejudicando, dessa 
forma, a progressão textual, em decorrência, as relações sentido. 
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Resumo:  
 
Este trabalho está vinculado ao Projeto de Pesquisa “Mídia e Memória: um estudo dos documentos 
sonoros das emissoras de rádio da cidade do Natal/RN no período de 1941 a 1955” e tem como 
objetivo principal reconstituir a grade de programação da Rádio Poti, classificando-a nos gêneros e 
formatos radiofônicos. O trabalho ancora-se no referencial teórico sobre rádio e classificação dos 
programas em áudio, bem como adota o Método da História Oral. O instrumento metodológico 
utilizado foi a entrevista aberta, realizada com ouvintes e profissionais da emissora no período 
circunscrito à investigação. A partir da análise qualitativa dos dados, verificamos que a Rádio Poti 
transmitiu uma diversidade de programas, como por exemplo: programas de variedades (Domingo 
Alegre), radiojornais (Gazeta Sonora), programas humorísticos (Beco Sem Saída), radionovelas 
(Direito Nascer) e outros. Acreditamos que a Rádio Poti, mesclando entretenimento e informação 
e, seguindo o modelo de programação das principais emissoras do país, instaurou a “era de ouro” 
do rádio no Rio Grande do Norte. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como objetivo discutir o funcionamento do mercado de terras e a relação 
que este tem com a produção da habitação, como mercadoria. O fracionamento do solo urbano e o 
controle do mercado de terras de forma especulativa por proprietários privados interferem 
diretamente no déficit habitacional. O primeiro dificulta a produção em escala da habitação, com 
isso incrementando seu custo, e o segundo reserva áreas dentro da cidade visando ganhos 
fundiários e atravancando sua ocupação. A produção da habitação depende, assim, do mercado de 
terras. Este é um dos grandes problemas enfrentados pelas cidades capitalistas, em particular nos 
países em desenvolvimento. Sem a intervenção do Estado, através de políticas urbanas e de 
habitação adequadas, o acesso a uma moradia digna continuará a ser privilégio de uma minoria de 
pessoas com maior poder aquisitivo. Este trabalho também será apresentado no âmbito da XIV 
Semana de Humanidades.
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Resumo:  
 
O presente trabalho trata de uma pesquisa de campo aplicada numa escola pública estadual no 
município de Natal – RN. Teve como objetivo efetuar uma proposta de ensino nas séries iniciais 
do ensino fundamental fundamentada nos princípios da Pedagogia Freinet como contribuição para 
a melhoria do ensino-aprendizagem. Buscou-se através das orientações propostas as docentes, 
tornar as aulas mais agradáveis e significativas, estabelecendo uma ação coletiva e participativa. 
Procurou-se alcançar através dos procedimentos metodológicos, dados coerentes com a proposta, 
que respondessem aos objetivos propostos. Assim, a atuação dos pesquisadores voltou-se para o 
acompanhamento das ações pedagógicas, contribuindo para uma formação continuada, com o 
intuito de preencher lacunas na formação inicial das educadoras, produzindo conhecimentos 
teórico-metodológicos viáveis à mudança de práticas educativas convencionais, visando conduzir, 
no interior da instituição escolar um processo de ensino-aprendizagem centrado nas atividades dos 
alunos. Tendo como resultados algumas mudanças significativas em relação à prática pedagógica 
das professoras e um maior rendimento do ensino-aprendizagem. Finalizando a pesquisa com a 
abertura para o desenvolvimento de novo estudo focalizando outros sujeitos que se fizeram 
observar durante o processo – os alunos e dentre estes os que apresentam necessidades 
educacionais especiais.
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TÍTULO: EFETIVIDADE DO ENSINO DAS DISCIPLINAS AFINS PARA O CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS: O FOCO NO ENSINO DE ESTATÍSTICA 
ALUNO: AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO (04873277485) 
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515) 

 

Resumo:  
 
O bom aproveitamento em disciplinas básicas tais como estatística favorece ao aluno uma melhor 
aplicação destes conteúdos nas disciplinas específicas. No entanto, os alunos nem sempre atribuem 
o devido valor as disciplinas básicas, estudando-as apenas para obter o êxito no semestre 
esquecendo-as logo em seguida. Este estudo procurou investigar, sob a ótica dos alunos, aspectos 
relacionados à conduta de professores e alunos no processo de aprendizagem por meio de um 
levantamento envolvendo 56 alunos do Curso de Ciências Contábeis da UFRN, que no semestre 
anterior haviam cursado uma das disciplinas Elementos de Estatística e Estatística Aplicada. Os 
resultados obtidos mostram que os alunos sempre participam das aulas, na maioria das vezes estão 
atentos, conseguem acompanhá-las, tentam resolver os exercícios, estão motivados para estudar, e 
quando necessário pedem ajuda ao professor e raramente têm dificuldades de resolver os 
exercícios, procuram o professor extra-classe, sabem como aplicar os conceitos em outras 
disciplinas. Por outro lado, os professores, embora na maioria das vezes demonstrem ter domínio 
do conteúdo e habilidade para transmiti-lo, resolvem exercícios em quantidade suficiente, estão 
disponíveis para atender os alunos extra-classe, raramente associam os conteúdos da sua disciplina 
a outras. Embora não seja conclusivo, os resultados sugerem que não se tem praticado em nível 
satisfatório a necessária interdisciplinaridade.
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como objeto de estudo o analfabetismo juvenil na Região Metropolitana 
de Natal(RMN). Parte-se da idéia de que a condição de desapropriação do código escrito e falado 
(analfabetismo) ou uma reduzida quantidade em anos de estudo (analfabetismo funcional) 
potencializa a condição de vulnerabilidade social de jovens urbanos.Tendo como objetivo 
averiguar a situação de vulnerabilidade social, presente nos extratos de jovens analfabetos, o 
recorte foi dado pela população de 15 a 24 anos. Como metodologia primeiramente elegeu-se os 
conceitos elementares e norteadores do estudo, quais sejam: vulnerabilidade social, analfabetismo 
e juventude. Utilizamos os dados relacionados à educação, renda e trabalho do Censo 2000 para a 
construção dos indicadores de vulnerabilidade social. No tratamento estatístico utilizou-se o SPSS 
(Scientific Program Statisc Social). Na elaboração dos mapas temáticos foi usado o SIG-SPRING/ 
INPE. Dentre os resultados, podemos concluir que o jovem da RMN vivencia uma condição de 
vulnerabilidade social que é impulsionada pelo analfabetismo, e pela baixa qualificação 
profissional. 
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Resumo:  
 
RESUMO Investigação teórica e de intervenção na realidade através de pesquisa-ação visando a 
compreensão da arte enquanto caminho para terapia como um componente da aquisição de 
melhoria da qualidade de vida, através da realização de oficinas criativas (Allessandrini, 2002) e 
das terapias expressivas (Andrade, 2000) como um caminho teórico e prático para a investigação 
dos processos de criatividade e suas possíveis conexões para a melhoria de estados patológicos, 
contribuindo para a ampliação do referencial teórico da arte terapia e para aquisição de melhor 
qualidade de vida dos grupos sociais trabalhados(nachmanovitch, 1993, Alessandrini, 2000). 
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Resumo:  
 
A escola regular começa a ser desafiada, a partir da última década do século XX, a oferecer 
condições para atendimento da diversidade do alunado. Em face disso, um investimento que vem 
sendo empreendido no tocante à formação continuada de docentes para atender às necessidades de 
educandos com deficiência, altas habilidades e condutas típicas de determinadas síndromes, este 
projeto se propõe a avaliar programas de formação continuada de profissionais de educação, com 
vistas à educação inclusiva. Inicialmente previsto para ser desenvolvido apenas em Natal, o 
projeto vem atingindo docentes atuantes em outras cidades. Coube-nos a tarefa de coletar dados 
entre profissionais atuantes em escolas municipais da cidade de João Pessoa, egressos de cursos de 
atualização realizados pela Secretaria Municipal de Educação de João Pessoa. Analisando os 
resultados obtidos nessa etapa do projeto, percebemos que a maioria dos pesquisados (60%) atua 
ou atuou com alunos que apresentam necessidades especiais. Destes 42% afirmaram ter recebido 
algum tipo de orientação voltado para atuar frente às especificidades desse alunado, embora 
reconheçam o pouco tempo destinado às atividades formativas. Diante disso, destacaram: a 
relevância de se investir na formação continuada por meio da realização de cursos mais freqüentes 
e com carga horária maior; necessidade de maior um número de vagas para atender a um grupo 
mais substancial de professores; que se alie mais a teoria à prática, durante estes cursos. 
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Resumo:  
 
Em meio a todo esse ambiente de mudança na sociedade, devido a globalização mundial, a 
capacidade de inovar e buscar parcerias torna-se mais do que uma vantagem competitiva, torna-se 
uma necessidade para uma empresa. O presente trabalho busca identificar como a inovação está 
presente no contexto da empresa de aqüicultura “Primar Orgânica” do RN e como se deu o 
processo de transição para o setor orgânico, bem como as parcerias necessárias para a realização 
desse objetivo. O trabalho trata-se de um estudo de caso, exploratório e qualitativo. Os dados para 
a realização desta análise foram obtidos através de uma entrevista com o diretor presidente da 
empresa, bem como a partir da análise de uma palestra ministrada pelo mesmo. Os benefícios 
trazidos por esse desenvolvimento foi um conjunto de frutos do mar de qualidade, o melhoramento 
da textura e do sabor do produto, a garantia de uma maior segurança alimentar e uma maior 
proteção dos recursos hídricos. Atualmente ela trabalha apenas com o mercado interno, 
principalmente hotéis, restaurantes e bufeis. Verificou-se a procura do mercado internacional pelo 
produto orgânico, mas que, fica inviável hoje exportar pela baixa quantidade produzida. Houve um 
cuidado de buscar novos caminhos a serem percorridos, foi feito toda uma analise das 
oportunidades que o ambiente oferecia, houve todo um reaproveitamento dos recursos já existentes 
e principalmente, houve vontade e disposição do grupo de trabalho para realizar essa mudança. 
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Resumo:  
 
Esta pesquisa visa identificar efeitos da música na criança entre zero e dois anos, a partir da 
análise do seu comportamento entre seis ou sete anos. Especificamente, objetivou-se: compreender 
os aspectos do desenvolvimento intelectual e emotivo, na primeira infância, relevantes no 
desenvolvimento psicossocial; identificar ações realizadas, entre zero e dois anos, em crianças que 
apresentam musicalidade aparentemente acima do padrão; comparar características da criança de 
seis e sete anos que teve acompanhamento musical cedo, com aquela que não teve. A amostra 
constituiu-se de dezesseis alunos (entre seis e sete anos) do primeiro ano do Curso de Iniciação 
Artística (UFRN). Suas mães receberam um questionário de entrevista sobre o ambiente sonoro 
existente entre os zero e dois anos da criança; as professoras, um esquema para observação 
baseado na Ficha Orientadora para Observação da Conduta Musical de Gainza (1988). Após 
análise dos questionários verifica-se que, as crianças com estímulo musical intencional dos zero 
aos dois anos apresentam concentração, e expressam traços melódico, rítmico e tímbrico. As 
crianças sem estímulo musical intencional não demonstraram níveis satisfatórios de concentração 
ou expressão melódica. Observa-se que a criança estimulada musicalmente desenvolve certas 
habilidades de maneira mais refinada. Constata-se portanto, que a música presente desde cedo 
auxilia processos como concentração e expressão.

Palavras chave: Música, Criança, Desenvolvimento



CÓDIGO: HS0592 
TÍTULO: DIREITO E ECONOMIA, UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PODER 
JUDICIÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 
ALUNO: VINÍCIUS FERNANDES COSTA (01399850423) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 

Resumo:  
 
O trabalho tem como escopo a análise da atuação do judiciário brasileiro no contexto econômico 
do país. Procurou-se evidenciar os aspectos fundamentais que mostram a importância de um 
sistema jurídico forte para reger as relações econômicas. Também é dada ênfase aos problemas 
que o Brasil enfrenta nessa questão, mostrando que eles são, sobretudo estruturais. Utilizou-se, 
para a feitura deste trabalho, um levantamento da bibliografia relacionada ao tema, como também 
a análise de dados estatísticos fornecidos pelo IPEA e, ainda, um estudo de casos que evidenciam 
os problemas causados pela ineficiência do atual sistema jurídico. Por fim, conclui-se que para 
haver o desenvolvimento econômico do país é necessário que o seu judiciário seja ágil, o que 
atualmente não ocorre devido a fatores diversos, como a politização dos magistrados, a 
morosidade na resolução das contendas e a ineficácia das decisões.
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Resumo:  
 
O interesse e a preocupação pela democratização do acesso à Universidade Pública fazem parte 
substantiva de discussão do Ensino Superior Público. Com o forte crescimento na matrícula do 
Ensino Médio, o número de jovens aptos a ingressarem na Universidade também aumenta, 
significativamente. No entanto, o que vem sendo percebido é que o aumento das vagas do Ensino 
Médio, obedecendo ao que foi definido pela Constituição de 1988 não significa qualidade para 
este nível de ensino. Para conhecer perfil/aprovação dos alunos isentos utilizamos o banco de 
dados da COMPERVE/UFRN cujas análise valorização aspectos qualitativos e quantitativos dos 
fatores sócio-econômicos e educacionais dos estudantes. Nesse sentido, a pesquisa visa dar 
evidência à problemática do acesso da rede pública do RN ao Ensino Superior Público (UFRN), 
gerar informações confiáveis para melhor conhecer o potencial educacional dos estudantes da rede 
pública de ensino que aspiram os cursos da UFRN, contribuir na construção de mecanismos que 
proporcionem a inclusão dos alunos das camadas menos favorecidas aos estudos superiores. 
Considera-se o pressuposto de que há alunos da rede pública com desempenho escolar suficiente 
para ingressar na UFRN. O estudo visa também conhecer as condições sócio-educacionais de 
alunos isentos da taxa de vestibular, a fim de conhecer fatores que contribuíram no acesso destes 
alunos nos cursos da UFRN, por meio do Processo Seletivo de 2004 a 2006. Os alunos oriundos da 
rede pública de ensino, em sua grande maioria, encontram dificuldades para ascenderem ao Ensino 
Superior Público, por não possuírem um suficiente cabedal de conhecimento que são exigidos 
pelos processos seletivos. Desta forma, há um distanciamento entre o nível qualitativo de 
conhecimentos adquiridos pelos alunos da rede pública e aqueles oriundos da rede privada, devido, 
principalmente às deficiências do Ensino Público Brasileiro.
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Resumo:  
 
O referido trabalho visa estudar os grupos terroristas, os territórios de onde estes emergem e os 
territórios vitimados por suas ações. O trabalho analisou a estrutura, a ideologia e os meios de 
destruição dos grupos terroristas. Em seguida, investigou os territórios que originaram esses 
grupos, identificando os motivos que influíram para a ascensão do terrorismo nestes territórios. E 
por último, estudou os territórios vitimados por atentados terroristas, no intuito de analisar as 
circunstâncias que contribuíram para que estes territórios se tornassem alvos dos grupos 
terroristas. Os grupos terroristas estudados apresentam estrutura e hierarquia semelhantes à de 
organizações militares. A ideologia destes grupos pode ser de cunho fundamentalista religioso, 
nacional/separatista ou radical de extrema esquerda. Os territórios que emanam o terrorismo são, 
na sua maioria, subjugados por um poder externo ou oprimidos por um poder interno. Nestes 
territórios as organizações terroristas surgiram com o intuito de agredir os territórios de onde se 
origina o poder opressor. Os territórios vitimados por ações terroristas detêm um longo histórico 
de perseguição e de repressão a outros territórios. Esse contexto transformou estes territórios em 
alvos do ódio e da violência oriundos dos territórios onde a opressão foi perpetrada. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise acerca das políticas públicas 
habitacionais existentes no Brasil até o governo Itamar Franco. Pretende-se analisá-la, 
evidenciando-se a situação da população com renda até cinco salários mínimos. Para a realização 
desse trabalho foi feita uma vasta pesquisa bibliográfica, por meio da qual foi possível verificar 
que existe um déficit habitacional de porte e que a população carente se vê obrigada a buscar 
outras formas para suprir a falta da moradia. Notou-se que ocorre uma carência na quantidade e 
também na qualidade da habitação, o que leva os mais desprovidos a utilizarem habitações 
irregulares. Enquanto mercadoria, a habitação possui características especiais e, ao mesmo tempo, 
peculiares e complexas. Por exemplo, a habitação é uma necessidade básica, todos dela 
necessitam; ela possui um valor agregado alto e é um bem imóvel. Desta forma, diante da 
distribuição de renda desigual, característica do sistema capitalista, sem a intervenção do Estado, 
uma quantidade considerável de indivíduos não pode ter acesso à habitação. No entanto, vale 
lembrar que o Estado tem a obrigação de viabilizar o acesso à moradia, uma vez que a mesma é 
um direito essencial assegurado a todos pela constituição. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho visa compreender a produção do espaço rural da bacia do Guaju. A 
metodologia baseou-se na análise de dados estatísticos, pesquisas bibliográficas e pesquisa de 
campo. O rio, próximo à nascente, apresenta um vale encaixado, contrastando com o resto do 
percurso, onde o relevo é mais suave. O rio, de pequena extensão é assoreado, passando por 4 
municípios: Mamanguape (PB), Canguaretama (RN), Baía Formosa (RN) e Mataraca (PB). 
Percorre comunidades rurais, entre as quais, o povoado de Volta, na Paraíba onde registramos 
pequenas propriedades envolvidas com agricultura de subsistência e fruteiras, sobretudo, 
coqueiros, mangueiras e bananeiras. Ao entrarmos no município de Canguaretama o pequeno rio 
passa nas proximidades de extensos canaviais e, na divisa dos municípios de Canguaretama e Baía 
Formosa a sua paisagem é marcada pela criação de pequeno porte, além de culturas de 
subsistência, entre elas destacando-se o feijão e a mandioca. Prosseguindo o seu curso o pequeno 
rio toma o rumo do município de Mataraca desaguando em território da empresa mineradora 
Milleniun que explora o Zircônio e a Ilmenita. A empresa está sob a observação do Ibama, tendo a 
responsabilidade de reflorestar as áreas já, por ela, exploradas. Todavia os problemas ambientais 
não são totalmente equacionados uma vez que, nas proximidades, encontramos viveiros de 
camarão que, pela estrutura apresentada não obrigatoriamente observam os preceitos relativos à 
salvaguarda do meio ambiente.
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Resumo:  
 
Objetiva-se, com o presente trabalho, analisar as repercussões do tráfico internacional de mulheres 
e crianças sobre a seara dos direitos humanos, pois o citado delito não se restringe às esferas penal 
e processual. Nesse sentido, faz-se mister estatuir pelo menos três parâmetros sob os quais tais 
direitos devem ser compreendidos: prevenção, violação de direitos fundamentais à existência 
humana, e recuperação. No decorrer da análise, utilizou-se consulta bibliográfica, incluindo livros 
especializados, periódicos, materiais eletrônicos, dados estatísticos e legislação nacional e 
internacional relativa ao assunto. A partir da pesquisa, sistematizou-se quais violações de direitos 
humanos são cometidas durante a prática delitiva. Concluiu-se, pois, que a problemática do tráfico 
internacional de mulheres e crianças não envolve apenas direitos de primeira dimensão, mas 
integram um todo cuja construção está basilarmente erigida também sobre os direitos econômicos, 
sociais e culturais (de segunda dimensão), de forma tal que se possibilite políticas efetivas de 
prevenção e recuperação dos envolvidos no delito ora abordado, bem como que sejam preservados 
os direitos a eles inerentes.
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Resumo:  
 
Objetiva-se com este trabalho analisar os dispositivos do ordenamento jurÃdico nacional 
referentes Ã  cooperaÃ§Ã£o jurÃdica penal internacional. Investigou-se, especificamente, a 
importÃ¢ncia desse instrumento na repressÃ£o aos crimes transnacionais, sobretudo ao trÃ¡fico 
de seres humanos; a legislaÃ§Ã£o brasileira, os acordos e os tratados internacionais assinados 
pelo Brasil sobre o assunto. Foram consultadas a legislaÃ§Ã£o pÃ¡tria e internacional de 
assistÃªncia jurÃdica penal adotadas pelo Governo brasileiro, bem como publicaÃ§Ãµes relativas 
Ã  temÃ¡tica. A anÃ¡lise dos dados revela que o Brasil possui apenas acordos e tratados 
internacionais de cooperaÃ§Ã£o penal, nÃ£o existindo, portanto uma lei especÃfica que verse 
sobre o tema ora explicitado. HÃ¡, todavia, o Projeto de Lei n. 1.982/03, elaborado pela AJUFE, 
regulamentando a matÃ©ria; e um anteprojeto de lei elaborado por uma comissÃ£o instituÃda 
pelo MinistÃ©rio da JustiÃ§a que visa incluir na legislaÃ§Ã£o normas de cooperaÃ§Ã£o 
judiciÃ¡ria internacional em todos os ramos do Direito. Conclui-se ser imperiosa a aprovaÃ§Ã£o 
de uma norma que tenha como objeto a assistÃªncia jurÃdica penal internacional para possibilitar 
o dinamismo e a eficÃ¡cia da prestaÃ§Ã£o de cooperaÃ§Ã£o para o combate aos crimes 
transnacionais, especialmente ao trÃ¡fico de seres humanos.
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CÓDIGO: HS0610 
TÍTULO: SABERES DOCENTES PARA ALFABETIZAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: E 
POR QUE NÃO? 
ALUNO: LUCILIANA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA (01209270471) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho objetiva investigar os saberes docentes requeridos do professor de Educação Infantil 
(EI) para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que perspective o acesso e o 
desenvolvimento da língua escrita, pelo aluno, sem desrespeitar a sua condição de ser criança. 
Numa abordagem qualitativa de pesquisa, realizamos um estudo de caso numa escola municipal, 
em Natal/RN. Na coleta de dados, utilizamos o questionário, a entrevista e a análise documental. 
Da análise dos dados, emergiu o tema Pedagogia da Educação Infantil com a categoria Saberes 
Docentes requeridos na relação teoria/prática, que abrange duas subcategorias: Saberes Docentes 
transversais à alfabetização; e Saberes Docentes específicos da alfabetização. Concluímos que, 
seja na EI, seja no Ensino Fundamental, o trabalho com a criança não deve se constituir na 
negação da sua infância. Todavia, em se tratando da EI, o esforço para se alfabetizar deve ser 
redobrado, pois essa etapa da educação poderá ser a marca de um prazeroso processo de 
alfabetização, como pode ser motivo para que a criança se torne desinteressada e desencorajada 
para aprender a ler e a escrever. Compreender essa diferença e saber conduzir a ‘dodiscência’ 
rumo ao sucesso escolar das crianças é o maior de todos os saberes do professor da EI. Todavia, a 
lição maior deste trabalho foi a de que, pelo esforço político coletivo, é possível que a escola 
pública também possa se constituir como espaço de consolidação do direito à educação. 
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CÓDIGO: HS0615 
TÍTULO: “PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: UMA APROXIMAÇÃO AS 
REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES FORMADORES SOBRE A 
PROFISSIONALIZAÇÃO E O PROFISSIONALISMO”. 
ALUNO: JULIANA LACERDA (01285115406) 
ORIENTADOR: ISAURO BELTRÁN NUÑEZ (00767399455)  
CO-AUTOR: ELIONAI BARBOSA PEREIRA (05284807405) 

 

Resumo:  
 
O estudo procura descrever uma aproximação das representações de professores formadores do 
PROBÁSICA, da UFRN, sobre a profissionalização e o profissionalismo na docência das 
primeiras series do Ensino Fundamental. Esse estudo foi desenvolvido na base de pesquisa 
Formação e Profissionalização Docente, como parte do projeto, “As representações dos 
professores(as) formadores(as) sobre a profissão: uma questão necessária para o estudo da 
profissionalização docente. Como técnica de coleta de dados foram usados os teste de associação 
livre de palavras, uma pergunta semi-estruturada e entrevista. Os dados foram analisados no 
sentido de construir o campo semântico pelo qual pode-se inferir, em termo de aproximação as 
representações dos formadores de professores. Os resultados mostram, como no contexto do 
estudo a dimensão do profissionalismo ainda é pouco presente no conteúdo representativo das 
representações. 
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CÓDIGO: HS0626 
TÍTULO: PESQUISA COLABORATIVA: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA O 
DOCENTE 
ALUNO: SUERDA DEUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (01236858425) 
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949) 

 

Resumo:  
 
A temática desse estudo preliminar é a de refletir sobre a pesquisa colaborativa como metodologia 
de pesquisa e de desenvolvimento docente. Uma das características da pesquisa colaborativa é a 
interação entre o pesquisador universitário e o professor docente. Essa é a metodologia proposta 
por Desgagné, Tobin e Ferreira para pesquisa educacional. A hipótese central é a de que através do 
envolvimento desses atores, no decorrer da pesquisa, vão sendo discutidos, entre outras 
preocupações, meios que colaborem tanto para os objetivos da pesquisa quanto para a melhoria 
das capacidades de ensino-aprendizagem do professor em sala de aula. Identificando os problemas 
que apontem para as dificuldades que o prático tenha em desempenhar as suas obrigações 
profissionais, o docente pode aproveitar o processo de participação na pesquisa para refletir sobre 
o que pode ser transformado em suas aulas e, assim procurar agir de maneira benéfica na sua 
prática pedagógica em sala de aula e na escola. Como resultados possíveis o que se espera é que a 
pesquisa colaborativa propicie não é apenas a análise dos dados coletados ou qualquer outro 
processo formal da própria pesquisa, mas também o desenvolvimento profissional que o docente 
possa conseguir para ter melhor desempenho na sua função sociopedagógica diante do aluno e da 
sua própria carreira profissional.
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CÓDIGO: HS0630 
TÍTULO: CARNE, FARINHA E AGUARDENTE: ADMINISTRAÇÃO COLONIAL NA 
CAPITANIA DO RIO GRANDE E O ABASTECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
ALUNO: THIAGO ALVES DIAS (01241253447) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR POSSAMAI (42508134015) 

 

Resumo:  
 
A administração das vilas e cidades durante o Brasil Colônia era realizada nas Casas da Câmara 
onde se reunia o Senado, cujos membros constituintes – Juiz ordinário, vereadores, procurador e 
escrivão – discutiam e decidiam sobre questões administrativas de sua jurisdição: do “útil ao bem 
comum” e o regimento da vida cotidiana nos espaços públicos e privados. Essas discussões e 
decisões na capitania do Rio Grande do Norte eram assentadas em livros diversos, como os 
“Livros de Termos de Vereação do Senado de Câmara de Natal”, e são compostos por manuscritos 
datados de 1674 a 1815, tratando sobre aspectos das relações econômicas, sociais e políticas da 
capitania, e hoje sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Entre 
outras atribuições, era conferido à Câmara fiscalizar o fornecimento de gêneros para a população 
colonial em constante crescimento, mantendo assim o controle do abastecimento comercial de 
alimentos de primeira necessidade (feijão, carne, farinha, etc.). Através da leitura dos Termos de 
Vereação, o trabalho visa analisar os mecanismos usados pela administração colonial na Capitania 
do Rio Grande no tocante ao fornecimento destes gêneros alimentícios principalmente quando 
ocorriam momentos de escassez.
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CÓDIGO: HS0632 
TÍTULO: AS MULHERES DO SERTÃO COLONIAL E AS REPRESENTAÇÕES DA MORTE
ALUNO: MARCELA MARTINS DE LIMA (01073944484) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487) 

 

Resumo:  
 
O trabalho sobre As mulheres do sertão colonial e as representações da morte, focaliza o papel 
desempenhado pelas mulheres nos rituais fúnebres, dentro da documentação que se constitui a 
fonte básica da pesquisa desenvolvida: inventários disponíveis no 1º Cartório do município de 
Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Através deles analisaremos o processo de colonização do 
Sertão do Seridó e a conseqüente introdução do catolicismo neste espaço, que se tornará visível 
pelas representações da morte e pelos rituais fúnebres executados cotidianamente pelas mulheres, 
resultando numa extrema convivência entre os vivos e os mortos e na construção de uma cultura 
funerária que reforçará sobremaneira os vínculos entre a Igreja e a sociedade. 
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CÓDIGO: HS0633 
TÍTULO: O ESTADO DOS LUGARES: POPULAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE NO 
BAIRRO DOS GUARÁPES – NATAL/RN 
ALUNO: PABLO RUYZ MADUREIRA ARANHA (06506471492) 
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Resumo:  
 
A presente pesquisa tem como objetivo mostrar que o ‘estado dos lugares’, pequenos espaços 
densos, é o resultado de uma combinação complexa de fatores difíceis de definir: as condições do 
saneamento ambiental, o meio ambiente urbano, o funcionamento do sistema de saúde e seu 
acesso, a ‘densidade domiciliar’, condições de moradia etc., constituindo um meio de precárias 
condições de vida para a população residente com uma conformação espacial rebatendo 
diretamente na saúde da população. A metodologia baseou-se na análise de dados estatísticos, 
pesquisas bibliográficas, documentárias e pesquisa de campo; atentando para um estudo micro (em 
escala macro), das condições gerais de vida da população do bairro Guarapes além de um 
mapeamento da temporalidade dos eventos, tomando por base a dinâmica população/lugar. Desta 
forma, o presente trabalho, traz a possibilidade para a compreensão da saúde da população não 
apenas através de uma perspectiva biológica, mas através de uma análise crítica e reflexiva que 
busque na complexidade social, cultural e ambiental os caminhos para o entendimento e discussão 
dos problemas identificados no espaço vivido; tendo em vista a estreita relação entre as questões 
de saúde e os problemas sócio-econômicos e ambientais locais. 
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CÓDIGO: HS0649 
TÍTULO: OS PROFESSORES DE FÍSICA SÃO REALISTAS, CONSTRUTIVISTAS OU 
AMBOS?! 
ALUNO: MILTON THIAGO SCHIVANI ALVES (03712597460) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868) 

 

Resumo:  
 
Professores de física costumam fundamentar sua atuação profissional em uma barafunda de 
ontologias. Aderem, com freqüência, a um realismo científico que contradiz frontalmente com o 
construtivismo que, por formação e reflexão superficiais ou moda, esses mesmos professores 
dizem adotar como fundamento epistemológico para suas práticas pedagógicas. Visando fazer um 
primeiro levantamento, exploratório, para melhor avaliar essa contradição, realizamos entrevistas 
semi-estruturadas com 30 professores de física dos níveis médio e superior, incluindo formadores 
daqueles. Conclui-se que uma fração significativa dos professores considera que os conceitos 
físicos se referem diretamente a uma realidade absoluta, ao mesmo tempo em que declaram adotar 
uma postura construtivista, que afirma que não podemos ter acesso à verdade objetiva. Nenhum 
dos atores que vivenciam esta e outras contradições, contudo, têm consciência das mesmas e das 
implicações daquelas em sua prática profissional. Essa inconsistência entre posturas realistas e 
abordagens construtivistas contribui bastante para tornar esses professores alvo fácil para o 
pensamento único dominante, com efeitos prejudiciais à formação dos seus estudantes. 
Argumentamos que esse quadro se deve, em grande parte, a mais uma falha na formação dos 
professores de ciências, onde questões de “humanas”, em particular aquelas de cunho sociológico, 
filosófico e histórico, não são devidamente tratadas nas licenciaturas de “exatas” nem de 
“naturais”.
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CÓDIGO: HS0655 
TÍTULO: A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DO DELITO 
DO TRÁFICO DE PESSOAS 
ALUNO: PRISCILA NOGUEIRA KRÜGER (00632233176) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434) 

 

Resumo:  
 
Devido a amplitude da temática relacionada ao tráfico de pessoas, observa-se a importância de um 
estudo direcionado às formas de proteção e assistência às vítimas do tráfico humano, através de 
pesquisas sobre programas sociais já existentes que prestam esse tipo de amparo às comunidades 
de risco. Na prática muitas vezes essas vítimas são tratadas como criminosos que violaram as leis 
de migração ou de prostituição. Destarte, buscou-se conhecer os trabalhos e os meios de atuação 
desses grupos junto à sociedade e avaliar sua real eficácia. Durante os trabalhos, foram utilizados 
consulta bibliográfica, incluindo não apenas livros sobre o assunto, mas também meios eletrônicos 
e estatísticas sobre o tema. Com isso, espera-se que o fruto das pesquisas e trabalhos 
desenvolvidos ao longo do projeto não fique restrito ao meio acadêmico, podendo alcançar 
resultados mais satisfatórios frente a toda coletividade. Concluiu-se que a necessidade de prestar 
um amparo social e psicológico às vítimas desse delito possui dimensão maior do que se tem 
conhecimento. Há uma grande deficiência acerca do assunto, sendo muitas vezes desconhecido do 
público a existência dessas instituições de amparo às vítimas do tráfico internacional de pessoas. 
Por fim, deve-se ter em mente que dar a essas vítimas um tratamento humano e compassivo 
aumenta a probabilidade de que elas superem seus medos e testemunhem contra as pessoas que 
delas abusaram. 
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CÓDIGO: HS0656 
TÍTULO: A INADEQUAÇÃO DO ART. 231 DO CÓDIGO PENAL À DEFINIÇÃO DE 
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ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434) 

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar a inadequação do art. 231 do Código Penal (CP), que tipifica o 
tráfico internacional de pessoas, à definição presente no Protocolo para Prevenir, Reprimir e 
Sancionar o Tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças, que complementa a 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Para a realização do 
trabalho foi empreendida extensa pesquisa bibliográfica, com a consulta aos mais diversos tipos de 
publicações que tratem sobre o tema ora explicitado. A análise dos dados revela que, apesar da 
reforma efetivada pela Lei nº 11.106 de 2005, que modificou o caput do art. 231 e inseriu o art. 
231-A no CP, a legislação nacional ainda apresenta-se em dissonância com a realidade 
efetivamente observada no país. Isso porque o referido dispositivo restringe o tipo do art. 231 
apenas ao tráfico com fins de prostituição, além de dispensar, para a caracterização do delito, a 
existência de fraude, ameaça ou violência, contrariando os instrumentos internacionais pertinentes. 
O trabalho conclui que, a despeito das melhorias já realizadas, faz-se imprescindível uma reforma 
na legislação pátria referente ao tráfico internacional de pessoas, com a adequação do tipo ao 
supracitado Protocolo.
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TÍTULO: A RETEXTUALIZAÇÃO EM RELATÓRIOS FINAIS DE INICIAÇÃO 
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Resumo:  
 
Este trabalho é um recorte de um projeto maior intitulado “A organização textual do relatório final 
produzido pelo aluno de Iniciação Científica (IC) da UFRN”, vinculado à Base de Pesquisa 
“Práticas Lingüísticas Diferenciadas”. Neste painel, objetivamos descrever e analisar algumas 
formas e funções de retextualização materializadas nos relatórios finais de IC. Para realização do 
estudo, seguimos a abordagem qualitativa de natureza interpretativista, assim como o método 
indutivo. O “corpus” se constitui de relatórios finais de IC, coletados, aleatoriamente, na base de 
dados da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ). O suporte teórico se constitui de vários autores, 
entre eles, Matêncio (2001; 2002; 2004). Os dados vêm apontando ocorrência da seção de 
introdução constituída de citação não comentada, algumas vezes, prejudicando a construção de 
sentido(s), ou seja, os dados revelam que o aluno de IC apresenta dificuldade em elaborar um 
texto, no que se refere às questões de retextualização. Em suma, os dados preliminares confirmam 
a hipótese do projeto em questão, ou seja, muitos alunos de ensino superior, independentemente do 
curso, têm dificuldades em construir enunciados bem articulados, como também em usar, 
adequadamente, os mecanismos de retextualização, prejudicando, dessa forma, as relações de 
sentido e a progressão textual. 
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CÓDIGO: HS0658 
TÍTULO: COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO TRANSFERIDO POR 
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ALUNO: RODRIGO ALBUQUERQUE VILAR (05588052480) 
ORIENTADOR: OTACÍLIO NETO (60210060468) 

 

Resumo:  
 
O farm-in/farm-out é caracterizada no Direito pátrio como uma cessão de direitos de exploração e 
produção de petróleo e gás natural em um determinado campo, devidamente licitado, na qual o 
concessionário cede seus direitos a um terceiro, que deve atender aos requisitos definidos em lei, 
com a autorização do órgão competente, a ANP. O farm-in/farm-out também transfere ao 
cessionário todas as obrigações que antes tinham como sujeito o cedente, bem como os créditos a 
serem recebidos. Dentre esses créditos está o indébito tributário, o qual nasce da cobrança ou 
pagamento indevido de tributo. A compensação tributária é forma de extinção de crédito tributário 
que surge quando, ao mesmo tempo, o sujeito passivo e o sujeito ativo da obrigação tributária tem 
ambos créditos a receber uns contra os outros, da mesma maneira como ocorre na compensação 
civil. A questão que se apresenta é se o indébito tributário transferido para outrem através de uma 
operação de cessão de direitos de exploração de petróleo pode ser compensado pelos tributos 
devidos pelo novo sujeito passivo. Em caso positivo, o indébito só poderá ser compensado por fato 
gerador que tem origem na produção e exploração do campo ou bloco cedido? O presente trabalho 
visa a tentar responder esta e outras questões que surgem na nebulosa seara da compensação 
tributária em nosso ordenamento.
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CÓDIGO: HS0660 
TÍTULO: O COTIDIANO DAS PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: LARISSA DA SILVA FERREIRA (04880332410) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO GOMES (09811516472) 

 

Resumo:  
 
O cotidiano e as pequenas cidades são temáticas que a pouco tempo vêm sendo estudadas pela 
ciência geográfica e pela academia de uma forma geral. Trata-se de uma pesquisa Pibic-CNPq que 
objetiva compeender como se reproduz o cotidiano nas pequenas cidades do Estado do RN, tendo 
em vista que são espaços singulares que passam por um processo de segregação socioespacial. 
Utilizamo-nos de pesquisas bibliográficas e de campo para que pudéssemos revelar um pouco 
dessa realidade singular e enraizada nesses lugares geográficos que perfazem o nosso Estado, 
numa relação espaço-tempo paralela à das grandes metrópoles. Pensando na Geografia, a análise 
da vida real através do viés do cotidiano foi extremamente satisfatória no que concerne as questões 
de análise da sociedade, do homem como um todo e suas formas de interagir com o meio 
ambiente. Constatamos que as pequenas cidades se encontram num nível econômico e de 
desenvolvimento social extremamente baixo, fazendo com que sua população viva num processo 
de segregação e alienação à realidade global. Relações de dependência de políticas compensatórias 
federais como Bolsa Família são intensas devido ao nível de miséria absoluta se fazer muito 
estreito nessa realidade, além de sua urbanidade ser muito próxima da ruralidade onde costumes 
tipicamente rurais se tornam presentes no cotidiano desses pequenos centros urbanos. Contudo são 
nesses lugares que as relações pessoais, de amizade e respeito se fazem presente de forma 
marcante. 
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CÓDIGO: HS0663 
TÍTULO: O SUBLIME EM AUGUSTO DOS ANJOS: UMA PERSPECTIVA KANTIANA 
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Resumo:  
 
Ainda em estado inicial, esse trabalho continua a especular sobre as possibilidades estéticas do 
sublime na poética de Augusto dos Anjos. Essa possibilidade já vem sido trabalhada por 
ERICKSON em A melancolia da criatividade na poesia de Augusto dos Anjos (João Pessoa: 
Editora Universitária, 2003), para quem o sublime do poeta se relaciona diretamente à estética 
nietzscheana e a do filosófo inglês Edmund Burke (1729-1797), cujo tratado sobre o sublime 
publicado em 1757 influenciou o de Immanuel Kant (1724-1804). Contrariando a tradição da 
crítica literária que o classifica como grotesco e mórbido. Nesse trabalho, propomos estudar a 
possível influência das críticas do filósofo na poética agustiniana; ou seja, queremos ver até que 
ponto a estética de Augusto dos Anjos foi ou é resultado do dialogo do poeta com alguns conceitos 
desenvolvidos por Kant em Crítica da Faculdade do Juízo (1790). Cobiçamos investigar, afim de, 
caracterizar a presença irônica do sublime e do belo, no sentido mesmo clássico desses dois 
conceitos, na poesia radical de Augusto dos Anjos, à luz do pensamento metafísico Kantiano. 
Tomamos por metodologia de trabalho o revisionismo dialético de Harold Bloom (1930- ), para 
quem “todo poema é uma resposta a um poema anterior” e para quem a poesia é o resultado de um 
agon, uma luta dialética do talento individual do artista contra os poderosos da tradição poética. 
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CÓDIGO: HS0666 
TÍTULO: PRÁTICAS CORPORAIS E AUTO-EXPRESSÃO CULTURAL COMO 
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ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

 

Resumo:  
 
Esta pesquisa objetiva proporcionar aos idosos o auto-conhecimento vivenciado através das 
práticas de expressão cultural e da auto-reflexão do Ser integral, onde se possa desenvolver 
atividades de fácil aceitação e que despertem o interesse do idoso. Atividades estas que não 
comprometam a integridade física e psíquica, que promovam o pleno desenvolvimento do idoso, 
abrangendo suas capacidades motora, cognitiva, social e afetiva. Utilizando a metodologia da 
pesquisa ação, estão sendo vivenciadas experiências culturais no Abrigo Juvino Barreto, na cidade 
do Natal, com a participação de cerca de 20 idosos que lá residem. Espera-se atingir um nível de 
conscientização satisfatório por parte dos idosos em relação à prática regular de atividades com o 
intuito de garantir uma melhoria da qualidade de vida, articulando através da complementariedade 
do antigo paradigma corporal e do novo paradigma; levando o idoso ao encontro de si mesmo, 
fazendo-o compreender e acreditar na sua auto-expressividade e a ser dono de si mesmo, com 
autonomia e liberdade. Serão utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: observação livre, 
com registro cursivo, entrevista semi-estruturada e questionário que deverá ser respondido pelos 
participantes, servindo de orientação para analisar os resultados, além da observação livre no que 
se refere ao progresso das habilidades requeridas para o desenvolvimento humano. 
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Resumo:  
 
A Vila de Ponta Negra tem muitos “encantos” e, sobretudo, tem história que deve ser preservada, 
pois nela estão presentes valores que hoje em dia se perdem em decorrência da economia, da 
mundialização, da globalização, devoradoras da identidade cultural.O projeto de pesquisa "A arte e
a identidade de um povo", coordenado pela Profª Drª Teodora Araújo, surge para ressaltar a 
cultura local da comunidade investigada, com foco na arte produzida por seus moradores.Com o 
objetivo de conhecer e estudar as Manifestações artísticas populares, os encantos da Vila de Ponta 
Negra, ressaltando saberes advindos dos mestres e brincantes dos grupos folclóricos, bem como 
contribuir com a composição do acervo cultural da comunidade, relato a observação e descrição da 
linguagem cênica da dança dramática, "congos de calçola".A metodologia utilizada para este 
trabalho de iniciação científica foi a da pesquisa-ação e observação participante como técnica de 
coleta de dados, além de entrevista com o mestre José Correia, e leituras relacionadas.A pesquisa 
tem um papel extremamente relevante na perspectiva de suscitar e reavivar a comunidade 
investigada para a sua essência artística, valorizando e apresentando ao mundo as suas tradições 
populares, parte da nossa história. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é promover uma análise do mapeamento exportador na forma de 
pesquisa científica para avaliar as condições produtivo-exportadoras, já desenvolvidas e a serem 
prospectadas no Rio Grande do Norte. Mais especificamente investigou-se: o delineamento do 
cenário das empresas exportadoras, estabelecendo agrupamentos de empresas, segundo o porte ou 
o arranjo produtivo, contribuindo para a reordenação de inserção de potenciais exportadores no 
mercado. Para fins deste estudo procedeu-se à realização de um mapeamento dessas empresas, 
adotando-se como critérios para o agrupamento, sobretudo, o porte da empresa e a região do 
Estado, onde está inserida (Oeste Potiguar, Agreste Potiguar, Central Potiguar e Leste Potiguar). 
Fundamentaram-se os dados estudados enfocando os comparativos da ação exportadora do Brasil, 
do Nordeste e do RN, em seguida foi estabelecido o Mapeamento Regional das Exportações do 
Estado segundo arranjos produtivos locais, identificando as potencialidades econômicas do RN. 
Por fim, conclui-se que as potencialidades do Estado deverão ser desenvolvidas objetivando 
alavancar cada vez mais a economia da região, com um desenvolvimento sustentável para as 
futuras gerações.

Palavras chave: exportações, mapeamento, mercado



CÓDIGO: HS0676 
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO ESTÉTICA: INVESTIGANDO 
APROXIMAÇÕES 
ALUNO: RANIQUELE DA SILVA BEZERRA (01197213414) 
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415) 

 

Resumo:  
 
A pesquisa objetiva interrogar a produção bibliográfica da Educação Física sobre a indicação de 
perspectivas pedagógicas que possam ser compreendidas como indícios de uma educação estética 
nesse campo de intervenção pedagógica, bem como identificar elementos para a compreensão 
dessa perspectiva educacional estética. Trata-se de um estudo bibliográfico de cunho exploratório, 
a partir de obras que tratam da Educação Física tendo na cultura corporal e cultura de movimento a 
indicação de saberes que delimitam sua atuação pedagógica. As obras analisadas foram: 
Metodologia do ensino da Educação Física, do Coletivo de Autores e Transformação Didático-
Pedagógica do Esporte, de Elenor Kunz. Baseando-se na Análise de Conteúdo de Bardin (2000), 
as obras foram analisadas primeiro de forma individual, em seguida procedeu-se o agrupando e 
discussão de elementos para compreensão de uma educação estética na Educação Física, em três 
eixos de discussão: A presença da dança na Educação Física; A Linguagem Corporal, a Expressão 
Corporal e a Compreensão do Movimento e a Relação do ensino com o mundo vivido do aluno e 
com a ludicidade. As referências analisadas, buscam uma reflexão pedagógica crítica, capaz de 
permitir uma educação estética a partir do momento em que o aluno é incentivado a vivenciar sua 
sensibilidade considerando as atividades lúdicas, a realidade vivida, o movimento como expressão 
cultural, a conexão entre linguagem verbal e corporal, e a dança. 
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Resumo:  
 
Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar as tendências de configuração 
argumental dos verbos transitivos no português contemporâneo. Após o levantamento das 
ocorrências desses verbos no corpus sob investigação, procedemos à sua classificação de acordo 
com o tipo semântico que representam: ação, processo e ação-processo. Interessa-nos descobrir os 
fatores pragmático-discursivos que fazem com que um verbo lexicalmente transitivo se comporte 
textualmente como intransitivo. Os dados analisados foram recolhidos do Corpus Discurso & 
Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (Furtado da Cunha, 1998), que compreende 
textos orais e escritos de diferentes gêneros produzidos por estudantes do último ano do ensino 
superior. Este trabalho se concentra nos verbos que representam o tipo semântico ação-processo, 
ou seja, os verbos que expressam uma mudança de estado ou condição do argumento objeto-
paciente a partir da atividade do argumento sujeito-agente. Nosso objetivo específico é observar, 
por um lado, se esse tipo de verbo apresenta, no discurso, uma única estrutura argumental e, por 
outro lado, se os seus argumentos desempenham os papéis semânticos previstos, o de agente e o de 
paciente. A codificação dos dados tem mostrado que a estrutura argumental desses verbos é 
variável, embora pareça haver preferência por um tipo específico, motivada por fatores 
pragmáticos. A pesquisa deixa entrever uma simbiose entre sintaxe, semântica e pragmática.
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Resumo:  
 
No último capítulo do livro "Teoria da interpretação", o filósofo Paul Ricœur lança a dialética de 
explicação e compreensão, na tentativa de decifrar como podemos compreender um discurso 
escrito. Tendo em vista que com a escrita se perde o sentido mental, ou a intenção do autor, o que 
nos resta é apenas um "texto mudo", dotado tão somente de sentido verbal. Compreender é aí, 
portanto, gerar um novo acontecimento. Ou seja, como a intenção do autor não está mais ao nosso 
alcance, é preciso, então, conjeturar o sentido do texto. Consiste nesse conjeturar a primeira etapa 
do processo de compreensão, pois é preciso validar essa conjetura tendo à frente o próprio texto. A 
dialética de compreensão e explicação começa, portanto, no ponto em que o sentido objetivo do 
texto é algo diverso da intenção do autor. Vemos, assim, que o texto é uma entidade aberta a quem 
quer que possa ler. Logo, nos propõe a possibilidade de conhecer antigas realidades, conhecer, por 
fim, o outro; e, por essa via aberta, criar novos mundos. 
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Resumo:  
 
Esse trabalho tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico referente à Floresta 
Atlântica, sobretudo com relação aos fragmentos de Mata Atlântica do litoral oriental do estado do 
Rio Grande do Norte, tendo em vista o pequeno número de trabalhos voltados para essa temática 
nessa região. Mais especificamente tem-se por finalidade coletar informações sobre: a) o 
levantamento das espécies vegetais, b) as características estruturais da vegetação, c) existência de 
possíveis associações de espécies, além de ter conteúdo suficiente para comparar os fragmentos 
estudados. A coleta do material foi realizada no banco de dados do Periódicos CAPES, nas 
bibliotecas da UFRN e dos pesquisadores do Departamento de Geografia da UFRN e na web, 
buscando obter, quando possível, os trabalhos disponibilizados em meio eletrônico. Foram 
levantados até então cerca de 07 bibliografias referentes aos fragmentos de Floresta Atlântica, 
sobretudo do litoral do Rio Grande do Norte, sendo elas uma tese de doutorado, uma dissertação 
de mestrado, três artigos de revistas científicas, um CD-Rom da Sociedade Nordestina de Ecologia 
e uma publicação do IDEC. Podemos concluir que o trabalho proporciona a ampliação do leque de 
informações de cunho científico a respeito da Mata Atlântica do litoral oriental do Rio Grande do 
Norte, com isto, passamos a formar um conteúdo teórico essencial para trabalhos práticos e de 
campo. 
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Resumo:  
 
Esta pesquisa visa fazer uma leitura do quadro político-eleitoral na cidade do Natal e das eleições 
de 2004, a partir de uma análise sobre a cobertura dada pelos dois jornais de maior circulação da 
cidade, que são a Tribuna do Norte e o Diário de Natal, em que se analisa a disputa pela 
hegemonia no contexto da campanha eleitoral para prefeito em seus dois turnos. A coleta dos 
dados proporcionou o preenchimento de uma planilha eletrônica elaborada por pesquisadores do 
IUPERJ, modificada parcialmente para se encaixar aos objetivos da pesquisa, a qual se baseia na 
metodologia de Mauro Porto (2002). Levando em consideração o enquadramento dado por estes 
jornais a fatos relacionados aos candidatos, mostrando como estes enquadramentos podem ou não 
interferir na imagem de cada candidato e, até mesmo na visão da população sobre estes. Pois é 
visível a importância deste para a formação de uma imagem de cada candidato. E o outro recurso é 
a agenda setting que é a maneira como os fatos midiáticos são absorvidos pela massa e como este 
fatos se tornam ou se tornarão assuntos incorporados por estes, a partir da seleção e da disposição 
das notícias.
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Resumo:  
 
O presente trabalho se propôs analisar a cobertura da mídia impressa nas eleições municipais para 
prefeito na cidade do Natal no pleito de 2004. A partir de dados coletados no jornal Tribuna do 
Norte, no período oficial da campanha, foram elaboradas tabelas onde quantificamos as aparições 
de cada candidato no primeiro e segundo turnos e comparamos com o resultado dos pleitos. Tendo 
por metodologia a contagem das aparições e a conseqüente visibilidade dada pelo jornal a cada 
candidato, é possível perceber que nem sempre o nível de aparições dos candidatos se reflete no 
resultado dos pleitos, ou seja, o grau de aparições do candidato não pode ser visto como um 
“termômetro” da intenção de voto dos eleitores. O importante é não vincular o volume de noticias 
propagado pela mídia impressa com a opção ou posição adotadas pelos leitores-eleitores. 
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Resumo:  
 
Renata Paula Costa TRIGUEIRO* Fernanda Cauper VIANA* Maria Luisa ARAÚJO* *Curso de 
Turismo/UFRN Marcos Antonio L. do NASCIMENTO (Prof. do DEPAD/Curso de 
Turismo/UFRN) O objetivo deste trabalho foi destacar os atrativos em potencial nas regiões de 
altitude, que promovam e favoreçam o desenvolvimento da atividade turística no interior do 
Estado, nos municípios de Lajes, Campo Grande, Portalegre, Patu, Currais Novos e Serra Caiada, 
mostrando a importância do desenvolvimento do turismo sustentável. A metodologia constou de 
visita in loco no Pico do Totoró, Pico do Cabugi, Serra Caiada e Serra de Portalegre, análise do 
potencial turístico, propostas desenvolvidas pelas prefeituras e perspectivas para melhor 
aproveitamento do atrativo natural. A análise dos dados mostrou a importância da participação dos 
atores interessados em cada município, sendo uma das principais metas a inserção da comunidade 
no desenvolvimento turístico, conscientes da importância do seu processo controlado. Os 
principais segmentos do turismo a serem trabalhados serão ecoturismo, geoturismo e turismo de 
aventura, favorecendo a interdisciplinaridade entre as áreas do turismo, geologia e geografia. 
Conclui-se que o potencial turístico encontrado nos municípios é indispensável para a 
implementação de um plano de desenvolvimento sustentável, haja vista que isto pode angariar 
divisas para a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas, bem como fortalecer a 
idéia da interiorização do turismo.
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Resumo:  
 
O objetivo geral da pesquisa é formar um banco de dados sobre os aspectos físicos ambientais do 
Rio Grande do Norte. Os procedimentos metodológicos iniciais têm como base a teoria geral dos 
sistemas, o método das unidades celulares, também denominado “quadrado de grid”, utilizando-se 
a “rede de canevá” já existente na documentação cartográfica da SUDENE, escala 1:100.000, 
como fonte primária de informação. Utilizou-se também, da base de dados cartográficos da 
Secretaria de Recursos Hídricos do RN, que vetorizou todas cartas topográficas, atualizando 
informações sobre a hidrografia mediante o uso de imagens de satélite e a malha dos municípios, 
atualizada pelo IBGE em 2000. A transferência dos dados permitiu, como resultado parcial, uma 
visualização mais integrada das informações inseridas no SIG – SPRING – produzido pelo INPE. 
Utilizou-se a versão 4.2, usando os modelos: MNT – para a importação das curvas de nível e cotas 
altimétricas; o Modelo Temático para a importação da hidrografia atualizada com os rios 
intermitentes, perenes e os açudes; e o Modelo Cadastral com a malha municipal e a quadrícula 
referente ao número de nascentes identificáveis. A integração da base cartográfica em Sistema de 
Informações Geográficas – SIG – visa a construção de um banco de dados multifinalitário, em 
escala estadual, com amplas possibilidades voltadas para atuação acadêmica, científica e política, 
no que diz respeito a tomada de decisões, servindo de subsídio ao Planejamento Ambiental.

Palavras chave: Geomorfologia, Geoprocessamento, Análise Ambiental



CÓDIGO: HS0705 
TÍTULO: A LIBERDADE DE CONTRATAR, A AUTONOMIA DA VONTADE, A 
ATIPICIDADE LEGAL E O CONTRATO DE FACTORING 
ALUNO: FELIPE CUNHA ALVES DE SENA (05020821438) 
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO (20809789453) 

 

Resumo:  
 
O direito contratual é basicamente legislado no código civil, em especial na teoria das obrigações e 
na teoria geral dos contratos. Antevendo a possibilidade de engessamento dos institutos 
contratuais, o legislador viu no princípio da liberdade de contratar e na autonomia da vontade a 
forma mais eficiente de garantir que o universo contratual evoluísse sem empecilhos. Os contratos 
atípicos surgem no âmbito desses dois princípios, e são regidos principalmente pelos costumes, 
observando as disposições gerais do código civil. O factoring, ou atividade de fomento mercantil é 
uma das inúmeras práticas que se utilizam dessa liberdade para se firmar como prática comercial. 
A proposta do presente trabalho é analisar o contrato, de factoring sob a ótica da liberdade de 
contratar e da autonomia da vontade, contrastando a sua aplicação no direito brasileiro com os 
dispositivos implementados pela convenção da UNIDOIT de Ottawa de 1988 que definiu as 
normas internacionais para a aplicação das operações de fomento mercantil. Por fim analisamos a 
necessidade de criação de uma lei que venha a regulamentar o instituto e seus benefícios para as 
atividades comerciais tanto nacionais quanto internacionais brasileiras. Para efetuar dita pesquisa 
foram utilizados referenciais bibliográficos, eletrônicos, bem como dados recolhidos junto às 
diversas associações de empresas de fomento mercantil que atuam no Brasil. 
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Resumo:  
 
A lógica dêontica trata do estudo do discurso normativo. As noções principais que permeiam esse 
discurso são as de “obrigação”, “permissão”, “proibição”, “indiferença” e “comprometimento”. 
No sistema monádico os conceitos de permissão, obrigação, proibição e indiferença são absolutos 
e isso gera alguns paradoxos, o que no campo da teoria do direito é conhecido como antinomia. A 
presença de antinomias em sistemas jurídicos configura desobediência ao princípio da contradição 
~(p Λ ~ p). A utilização da lógica paraconsistente, que derroga esse princípio, é uma das 
perspectivas teóricas de resolver o problema relacionado à inconsistência do sistema. Este trabalho 
visa apresentar o significado e a importância de um sistema dêontico paraconsistente como lógica 
subjacente ao discurso normativo, assim como a sua representação formal. 

Palavras chave: Ética, Lógica Deôntica, Paraconsistencia, Paradoxos



CÓDIGO: HS0712 
TÍTULO: REDE DE APOIO INFORMAL NO CONTEXTO DA SOROPOSITIVIDADE PARA 
O HIV/AIDS EM IDOSOS 
ALUNO: RAQUEL FARIAS DINIZ (05853043439) 
ORIENTADOR: ANA ALAYDE WERBA SALDANHA (38040247420) 

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é conhecer as relações de cuidado prestado ao idoso soropositivo por 
parte da família e/ou amigos, que constituem uma rede de apoio informal. Mais especificamente, 
buscou-se compreender os conteúdos simbólicos que envolvem a AIDS e orientam as condutas 
dos pacientes e familiares. Trata-se de um estudo de campo de cunho qualitativo cuja amostra foi 
constituída por acompanhantes: familiares-cuidadores de pessoas idosas soropositivas para o 
HIV/Aids. Foi utilizada entrevista semi-estruturada, constituída por questões relativas à dados 
sócio-demográficos para a obtenção de um perfil da amostra e questões norteadoras acerca do 
significado da Aids. Considerando o material transcrito das gravações das entrevistas, a análise de 
conteúdos foi processada com base em Categorias Temáticas emergentes. A difícil tarefa de 
encontrar a amostra revela um indício da pouca participação da família na sobrevida do idoso 
soropositivo. Constatou-se que em alguns casos o idoso portador mora sozinho, em outros a 
família mora em outra cidade ou Estado e não presta cuidados ao parente soropositivo, ou ainda a 
família não está ciente de sua condição de soropositividade ou o paciente opta por contar a uma 
pessoa próxima. Tais resultados sugerem que a rede de apoio informal não desempenha um papel 
basilar na sobrevida do idoso soropositivo. 
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Resumo:  
 
Este trabalho teve por objetivo apreender os significados acerca da depressão elaborados por 
escolares infanto-juvenis na cidade de João Pessoa-PB. Buscou-se investigar: a) os fatores 
psicossociais que interferem na etiologia da depressão; b) os campos semânticos construídos a 
partir das palavras indutoras (depressão, pessoa deprimida, si mesmo) e c) em que medida o 
significado da depressão varia em função das variáveis sexo e idade. Participaram 370 estudantes 
da segunda à sexta série do ensino fundamental com idade variando de 7 a 12 anos, média de 
10,24 e desvio padrão de 1,44, sendo 45,1 do sexo masculino e 54,9 do sexo feminino. Foram 
utilizados como instrumentos o CDI (Children’s Depression Inventory) e a Técnica de Associação 
Livre de Palavras. A análise dos dados evidenciou que para as crianças de 8 a 10 anos a drepressão 
está associada a “solidão”, ao “medo”, a “morte”, bem como a algo “mal”. Já para os sujeitos que 
estão na transição da infância para adolescência a depressão foi representada como algo mau, 
ancorada ao medo e objetivada na morte. Os participantes do sexo masculino associaram a pessoa 
deprimida como uma pessoa ruim, doente e que tem uma alteração no humor que gera raiva; já as 
mulheres objetivaram a depressão ao choro, a dor e a angústia. Conclui-se que para atingir os 
objetivos da promoção da saúde no âmbito escolar há que se considerar os aspectos psicossociais 
envolvidos nos processos de saúde e doença. 

Palavras chave: Depressão, Infância, Adolescência



CÓDIGO: HS0719 
TÍTULO: O TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS SOB O JUGO DO CAPITAL 
ALUNO: LUIZA CARLA MENEZES DE FARIAS (05848308403) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434) 

 

Resumo:  
 
TÍTULO: O Tráfico Internacional de Pessoas sob o jugo do Capital. ALUNA: Luiza Farias 
ORIENTADOR: Fabiano Mendonça. Resumo: O presente trabalho tem em tela demonstrar a atual 
condição do ser humano, diante do Tráfico Internacional de Pessoas, quanto produto de valor no 
mercado, sendo sujeito e objeto dentro do sistema Capitalista. Para o desenvolvimento deste, 
realizou-se uma vasta pesquisa bibliográfica, com consulta a várias publicações como livros 
especializados, periódicos científicos e jornalísticos, material eletrônico, dados estatísticos, entre 
outros. Com base nestes, constatou-se que o fator econômico se apresenta como uma das 
principais causas para a efetivação de tal delito, podendo o mesmo incidir de forma direta ou 
indireta. O lucro se apresenta como fim proeminente de toda a movimentação para a referida 
atividade, porém características colaterais como os lugares receptores e exportadores e as causas 
que motivam as próprias vítimas a permitir a realização do seu próprio tráfico também estão 
imbuídas de valores econômicos. Surpreende-se assim observar que hodiernamente, tal delito 
consiste em uma das atividades de maior rentabilidade econômica, atingindo o terceiro lugar 
relativo aos crimes de maior lucratividade. Assim, pode-se se aduzir que o bem jurídico de maior 
relevância, a vida, tem sido mitigada, através de sua alienação, em favor do capital. Palavras 
chave: Tráfico Internacional de pessoas. Capitalismo. Vida. Modalidade da bolsa: Voluntário 

Palavras chave: Tráfico, capitalismo, vida



CÓDIGO: HS0722 
TÍTULO: NOVOS SUJEITOS POLÍTICOS: AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS 
TRABALHADORAS RURAIS 
ALUNO: LAETICIA MEDEIROS JALIL (90396421415) 
ORIENTADOR: ALDENÔR GOMES DA SILVA (06311709449) 

 

Resumo:  
 
Observar e problematizar as condições materiais da existência de mulheres e homens é 
fundamental para compreender de que forma as mulheres se colocam na sociedade e como as 
desigualdades se materializam, sem ignorar as especificidades de cada grupo que, neste caso, 
guardam como mulheres trabalhadoras rurais. Ao trazer esta discussão para as questões das 
mulheres, o movimento feminista se propõe a questionar a base material em que esta desigualdade 
se cristaliza, pois seria impossível realizar alguma transformação social substantiva e radical sem 
acabar com as bases de sustentação da sociedade capitalista, entre elas as desigualdades nas 
relações de gênero. Numa pesquisa qualitativa e comparativa, acompanhou-se dois grupos de 
mulheres que eram orientados pela AACC (Associação de Apoio as Comunidades do Campo) na 
região do Mato Grande, Município de São Miguel do Gostoso.São eles: “Mulheres Decididas a 
Vencer” da Agrovila Paraíso; “Grupo de Mulheres Maria” da Agrovila Arizona. Num período de 
cinco meses, com visitas regulares realizaram-se uma série de atividades, tais como: aplicação de 
questionários, oficinas, seminários, encontros e troca de experiências. Ao final do período de 
convivência com os grupos de mulheres explicitaram-se algumas respostas para questões que se 
levantaram na caminhada de organização daquelas mulheres. Uma delas refere-se à não eficiência 
dos projetos produtivos no que diz respeito à geração de renda, levando a mudança de suas 
realidades econômicas. 

Palavras chave: gênero, trabalhadoras rurais, auto-organização



CÓDIGO: HS0724 
TÍTULO: DIVERSIFICAÇÃO DO USO DA FORÇA DE TRABALHO: O PAPEL DA 
PLURIATIVIDADE NO ASSENTAMENTO BRINCO DE OURO 
ALUNO: SABRINA ÂNGELA FRANÇA SILVA (00837127475) 
ORIENTADOR: ALDENÔR GOMES DA SILVA (06311709449) 

 

Resumo:  
 
A redução do peso das atividades não-agrícolas no âmbito das ocupações rurais das unidades 
familiares tem levado vários estudiosos a pesquisar sobre a realidade rural, os empregos múltiplos 
e as fontes de renda diversificadas. Há evidências no Estado do Rio Grande do Norte de uma 
tradição entre as famílias rurais de diversificar o uso da força de trabalho, combinando entre seus 
membros o exercício de atividades agrícolas e não-agrícolas como forma de complementação de 
suas rendas médias. A relevância que a combinação de atividades (agrícolas e não-agrícolas) - 
fenômeno conhecido como pluriatividade - tem no processo do desenvolvimento rural dos 
assentamentos que fazem parte do Programa de Consolidação e Emancipação (Auto-Suficiência) 
de Assentamentos resultantes da Reforma Agrária (PAC) é buscado através de estudo realizado no 
assentamento Brinco de Ouro, localizado no município de João Câmara do estado do Rio Grande 
do Norte. A partir do estudo levantamos em que a pluriatividade contribui para geração de 
mecanismos de inclusão social, redução da pobreza e combate às desigualdades sociais com a 
geração de empregos e ocupações para o assentamento visando sua emancipação e consolidação 
frente ao Estado.

Palavras chave: PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DE AS, PLURATIVIDADE, 
DESENVOLVIMENTO RURAL



CÓDIGO: HS0730 
TÍTULO: CAUSALIDADE: UM CONCEITO NECESSÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO E 
RECONSTRUÇÃO DE SABERES NA ÁREA DA HISTÓRIA 
ALUNO: MARIA LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA (04036870475) 
ORIENTADOR: FRANCISCA LACERDA DE GÓIS (08595224404) 

 

Resumo:  
 
Inserida na pesquisa "O Ensino da História através de Conceitos: uma perspectiva para a formação 
continuada de professores", a nossa investigação tem como objetivo analisar as idéias já 
internalizadas por algumas professoras oriundas do Programa de Qualificação Profissional para a 
Educação Básica – PROBÁSICA, a respeito do tema causalidade e sua importância para o ensino 
da História. É importante conhecer o pensamento do professor, pois dele depende a sua ação, e 
mediação em sala de aula. O trabalho se inscreve na perspectiva histórico-cultural, particularmente 
nos trabalhos de Vygotsky e continuadores e adota alguns princípios da pesquisa do tipo 
colaborativa. A relevância dessa investigação se deve ao fato de que o referido conceito traz 
inúmeras possibilidades para problematizações em relação ao ensino/aprendizagem da História no 
sentido de compreender que inúmeras relações interferem nos acontecimentos históricos. Faz-se 
necessário buscar a explicação na pluralidade e no encadeamento de causalidades e não apenas na 
relação unilateral de causa e efeito. Em nossa pesquisa, utilizamos como instrumentos de coleta de 
dados entrevistas, tempestades de idéias e sessões reflexivas. Os resultados, ainda que parciais, 
permitiram-nos inferir que as professoras participantes não têm clareza a respeito do significado da 
causalidade identificando-o, na maioria das vezes, como uma causa imediata, o que aponta para a 
necessidade de uma continuidade na sua formação. 

Palavras chave: Causalidade, História, Formação continuada



CÓDIGO: HS0735 
TÍTULO: DIFICULDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E CRIANÇAS 
ALUNO: LÊDA DE CÁSSIA (04618063475) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho pretende averiguar quais as concepções de professores e crianças a respeito das 
dificuldades de aprendizagem relacionadas à aquisição da leitura e da escrita. Buscando entender 
as razões do acentuado analfabetismo – subsistente há tempos no Brasil – nos voltamos aos anos 
em que as crianças têm seu primeiro contato sistemático com a leitura e da escrita e onde se dá (ou 
não) sua aprendizagem. Observando os discursos dos professores desses anos percebemos que 
muitos deles afirmam que quando seus alunos não aprendem a ler é porque eles têm dificuldades, 
sendo as crianças, portanto, o alvo principal desse rótulo. Mas, afinal, o que os professores 
entendem por “dificuldades”? Em que elas consistem? A que eles atribuem seu aparecimento e 
permanência? E os alunos? O que eles pensam a respeito das dificuldades a eles atribuídas? O que 
consideram ser dificuldade em sua aprendizagem da leitura e da escrita? Quais as relações entre 
suas concepções e as dos seus professores? Em torno dessas questões estamos desenvolvendo 
nossa pesquisa bibliográfica (em parte neste trabalho), seguido de uma pesquisa empírica por meio 
de entrevistas semi-estruturadas buscando conhecer o que pensam professores e crianças dos três 
primeiros anos do Ensino Fundamental sobre a temática em questão, com fins de encontrar uma 
definição de dificuldade do ponto de vista da Pedagogia e, dessa forma, contribuir para as 
reflexões sobre a questão, tão importante ao trabalho pedagógico.

Palavras chave: Dificuldade, Analfabetismo, Alfabetização



CÓDIGO: HS0736 
TÍTULO: GESTÃO DEMOCRÁTICA: A DISTÂNCIA ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 
ALUNO: JULIE ISABELLE FREITAS RODRIGUES (05629416499) 
ORIENTADOR: ANTÔNIO CABRAL NETO (05754372434) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho está vinculado à pesquisa, ainda em andamento, “Fatores que interferem na 
produtividade do Ensino Médio: um estudo sobre o RN”, a qual busca avaliar os aspectos de 
ordem administrativa e pedagógica que têm influenciado a produtividade do ensino nas escolas de 
Ensino Médio dos Municípios de Natal, Mossoró e Caicó. Para esse estudo tomamos como 
referência a gestão na Escola Estadual Varela Barca, situada em Natal, objetivando analisar como 
está organização gestão da escola e qual a perspectiva que os gestores escolares têm do atual 
modelo de gestão. Para a realização do trabalho, além da pesquisa bibliografia sobre os aspectos 
da gestão, foram aplicados oito questionários destinados aos gestores da instituição acima citada. 
Os resultados nos mostram que a gestão da escola tem características de uma gestão democrática 
por ter como estratégia de organização o Projeto Político Pedagógico, os Conselhos escolares e a 
eleição para diretor, no entanto, o funcionamento desses mecanismos de gestão precisa ser melhor 
estruturado, pois os mesmos não funcionam adequadamente na escola, não existindo compromisso 
e nem a participação das pessoas no processo decisório. 

Palavras chave: ensino médio, gestão, produtividade



CÓDIGO: HS0737 
TÍTULO: POLÍTICAS COMPENSATÓRIAS E APOSENTADORIAS: SOBREVIVÊNCIA E 
DOMINAÇÃO NAS PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: JULIANA COSTA AMORIM (05505358454) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO GOMES (09811516472) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as dimensões espaciais das políticas 
compensatórias e das aposentadorias na reprodução da população de pequenas cidades do Rio 
Grande do Norte. Trata-se de um estudo articulado a pesquisa financiada pelo CNPq, intitulada: 
“Planejamento, gestão do território e desenvolvimento socioespacial nas pequenas cidades do Rio 
Grande do Norte”, coordenada pela Profª Drª Rita de Cássia da C. Gomes, do Departamento de 
Geografia da UFRN. O estudo esta atrelado ao fato das pequenas cidades do Estado possuírem 
vários problemas socioespaciais, uma vez que, a maioria dos municípios estudados contam tão-
somente com recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), assim, a 
existência dessas políticas compensatórias e aposentadorias de idosos têm dado uma dinâmica ao 
pequeno comércio local, ao mesmo tempo em que se constitui um importante fator de reprodução 
social. A pesquisa foi realizada a partir de levantamento bibliográfico, coleta de dados secundários 
junto as instituições publicas e privadas, pesquisa de campo com a realização de entrevistas com 
moradores locais e gestores públicos. Essa pesquisa foi realizada em municípios da Região Oeste 
Potiguar, na qual comprovamos a importância das políticas compensatórias e das aposentadorias 
para a população, ao mesmo tempo em que vimos também problemas, como a dominação 
socioespacial e estagnação das condições de reprodução humana.

Palavras chave: políticas compensatórias;, aposentadorias;, e reprodução sócio-espacial.



CÓDIGO: HS0738 
TÍTULO: ANÁLISE DA ATIVIDADE EXPORTADORA DA CARCINICULTURA ENTRE 
OS ANOS DE 2003 E 2004 
ALUNO: HAMONAÍSA SILVINA SANTOS ARAÚJO (06426998443) 
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES (83847995472)  
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (01204443483)  
CO-AUTOR: THAMARA THARINE DE OLIVEIRA PACHÊCO (04683859408) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho objetiva apresentar uma análise da Carcinicultura do RN, no âmbito do cenário 
internacional, nos anos de 2003 e 2004. Especificamente analisa o posicionamento do segmento a 
nível estadual, regional, nacional e internacional, bem como, a inserção e continuidade da 
atividade na pauta de exportações do RN. Desse modo, realizou-se pesquisas documentais e 
bibliográficas, bem como entrevistas e visitas à órgãos relacionados à atividade. Assim, identifica-
se que o início da atividade no Brasil ocorreu no RN na década de 70, devido ao declínio da 
extração salina e a valorização do dólar na década de 90, ocorre o boom da Carcinicultura no 
estado e no nordeste, tornando o RN o maior produtor e exportador do produto, seguido pelo 
Ceará. Observou-se, também a importância dos Órgãos que estão inseridos em tal atividade como 
o IDEMA, atuante no licenciamento dos viveiros, e fiscalização ambiental, preservando o mangue. 
Em relação a ANCC e ABCC (associações a nível estadual e brasileiro, respectivamente), destaca-
se a importância de organizar o setor - uma vez que a grande maioria são pequenos produtores - 
para que possam constituir uma atividade que tenha continuidade, mesmo judicialmente, como no 
caso de dumping sofrido pelos EUA. Portanto, conclui-se que a conjuntura da Carcinicultura do 
RN no cenário internacional é bastante relevante, ressaltando sua organização desde o início com 
as pesquisas que foram realizadas e que proporcionaram a inserção da atividade no Estado.

Palavras chave: Carcinicultura, Exportação, Rio Grande do Norte



CÓDIGO: HS0745 
TÍTULO: BANCO CONVERSACIONAL DE NATAL: UMA AMOSTRA DA FALA 
ESPONTÂNEA DOS NATALENSES 
ALUNO: LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA LIMA (82837040444) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720) 

 

Resumo:  
 
Atualmente os membros da Base de Pesquisa Discurso & Gramática – pesquisadores, mestrandos 
e doutorandos – têm desenvolvido seus trabalhos e testado suas hipóteses com base em textos reais 
extraídos do banco de dados Corpus Discurso & Gramática – a língua falada e escrita na cidade do 
Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), publicado pela EDUFRN. No momento, estamos 
interessados na constituição de uma nova amostra de fala representativa de discurso natural, 
espontâneo, o corpus Banco Conversacional de Natal. Seguindo Chafe (1994), estamos postulando 
que a conversação é o uso básico da língua cujo status especial justifica tratá-la como base a partir 
da qual todos os outros usos são derivados. Para isso, foram gravadas 20 conversações entre 
falantes natalenses em situação de fala espontânea sobre assuntos do dia-a-dia. Todas as gravações 
foram devidamente transcritas, seguindo as normas para transcrição adotadas, que reúnem as 
normas utilizadas pelo Projeto NURC e outras estabelecidas pela Base de Pesquisa D&G. Essas 
conversas são altamente interativas e se dão entre pessoas que se conhecem, mas não 
compartilham as mesmas atividades ocupacionais, evitando assim uma amostra relativamente 
homogênea de falantes. Esses dados serão relevantes para todos os estudiosos que se interessam 
por análises lingüísticas de cunho discursivo e interacional. 

Palavras chave: Banco ConversacionaL, Transcrição, Fala espontânea



CÓDIGO: HS0749 
TÍTULO: A APRECIAÇÃO MUSICAL INFANTIL – ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DA 
INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA NO DISCURSO DE CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA 
ENTRE 4 E 6 ANOS 
ALUNO: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437) 
ORIENTADOR: ROSÂNGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: JOANA FONTES PATINO (00969523424)  
CO-AUTOR: CANDIDA DE SOUZA (06853584457)  
CO-AUTOR: MARINA MEIRA PIRES SIMONETTI (06177094406)

 

Resumo:  
 
Pensar o processo de apreciação da produção cultural - musical - pela criança, do lugar teórico 
onde nos colocamos, significa assumir que essa produção é atravessada por sentidos que, 
veiculados pela mídia, principalmente a televisiva, constituem a subjetividade do ser humano. 
Sendo assim, o contato com a mídia acaba revelando a possibilidade de construção de um código 
comunicacional, com o qual os sujeitos podem se identificar uns com os outros, embora não se 
reconheçam entre si. Apesar disso, a forma como os sentidos das músicas atravessavam o discurso 
e a subjetividade infantil também está associada ao entrelaçamento das experiências pessoais de 
cada um. As outras referências de socialização, como a família e a escola, influenciam, de diversas 
maneiras, na apreciação da produção musical, através da aceitação ou da contraposição de tal 
apropriação, em diferentes graus; portanto, esse processo apresenta homologias e especificidades 
apreciativas. Com essa reflexão posta, estabelecemos como objeto de estudo a apreciação musical 
da criança. Nosso objetivo é investigar as vozes culturais que dialogam na construção da 
apreciação e apropriação musical infantil uma vez o ato de ouvir, cantar, dançar e imitar certas 
músicas e artistas, de atribuir certos sentidos e de consumir certos produtos não está dissociado da 
forma de experienciar a infância.

Palavras chave: criança, apreciação musical, contemporaneidade



CÓDIGO: HS0750 
TÍTULO: MOTIVAÇÃO: UM ESTUDO DAS SITUAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O 
SUCESSO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
ALUNO: LUANA DE LIMA PATRÍCIO (03632230455) 
ORIENTADOR: MÁRCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404) 

 

Resumo:  
 
A motivação está relacionada às relações interpessoais estabelecidas no contexto escolar e aos 
determinantes psicosociais do estudo como atividade para aprendizagem, estando suas bases 
associadas às capacidades e experiências pessoais dos alunos que orientam suas escolhas e 
realizações. Objetiva-se analisar as experiências educativas desenvolvidas pelos professores e as 
implicações que estas podem desencadear nos alunos, relativas às formas como estes se motivam 
para aprender. Compreende uma investigação qualitativa partindo de observações do cotidiano da 
sala de aula de duas turmas do Ensino Fundamental da Escola Municipal Emília Ramos, os 
momentos de planejamento e as interações estabelecidas na escola com o intuito de apreender se 
as situações privilegiadas pelos professores envolvem e motivam os alunos. Evidenciamos que 
diferentes situações pedagógicas foram sistematizadas no planejamento das ações docentes para 
que ocorra a motivação do aluno para o estudo, privilegiando o conhecimento do professor sobre 
as características culturais e as necessidades do aluno; a promoção de momentos e espaços de 
interações; o estabelecimento de relações entre os conteúdos trabalhados nas diferentes áreas do 
conhecimento escolar com a realidade sócio-cultural dos alunos e a utilização de recursos 
didáticos. Conclui-se que a organização da ação docente e das situações pedagógicas 
sistematizadas na sala de aula visam contribuir para a motivação dos alunos e para o sucesso da 
aprendizagem.

Palavras chave: Motivação, Situações Pedagógicas, Aprendizagem



CÓDIGO: HS0752 
TÍTULO: MEMORIALISMO E HISTÓRIA: A CONSTRUÇÃO DA CIDADE DO CEARÁ-
MIRIM A PARTIR DAS MEMÓRIAS DE NILO PEREIRA (1920-1960) 
ALUNO: HELICARLA NYELY BATISTA DE MORAIS (04660065430) 
ORIENTADOR: RRAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho pretende examinar o livro “Imagens do Ceará-Mirim”, publicado em 1968, de 
autoria do escritor ceará-mirinense, Nilo Pereira. Trata-se de uma obra de caráter memorialístico 
na qual, a partir da narrativa das lembranças da infância do autor, vivida na cidade do Ceará-
Mirim, essa cidade e sua história vão sendo construídas na medida em que essas lembranças vão 
ganhando vida na memória do velho (autor) que evoca o tempo de menino. Essas memórias se 
referem a um período que pode ser delimitado, de uma maneira geral, a partir dos anos 20 até a 
década de 1960. Ao mesmo tempo, elas também se reportam a um passado ancestral que envereda 
até meados do século XIX. Encontramos aí elementos para discutir questões como o valor 
histórico dos escritos biográficos, memorialísticos, literatura dos exilados, construção dos espaços 
e da temporalidade através da narrativa. O que se percebe com a investigação desses elementos é o 
entrelaçamento que há entre eles e o processo de construção histórica, delineado, em “Imagens do 
Ceará-Mirim”, pelas memórias e paisagens evocadas pelo autor e que vão construindo, 
materializando a cidade, como uma extensão do vale que a origina, a relação entre homem e 
natureza e a tradição, que se contrapõe às forças destrutivas da Modernidade. Palavras-chave: 
História, memória, cidade e natureza. Bolsa PIBIC com orientação do professor Raimundo Pereira 
Alencar Arrais, atrelada ao projeto “A cidade moderna e a natureza: Natal, 1920-1940” 

Palavras chave: História, Memória, Cidade e natureza



CÓDIGO: HS0753 
TÍTULO: DESEMPENHO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA NOS VESTIBULARES DA 
UFRN 
ALUNO: VERUSKA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA (05252694443) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: ISABELLA CECILIA REIS SOARES DE MARIA (05129084438) 

 

Resumo:  
 
Nos últimos anos, a Educação Superior, o acesso dos jovens estudantes a esse nível de ensino e o 
papel da universidade tem fomentado uma série de discussão, dado ao crescente entendimento 
sobre o seu papel e o conhecimento acadêmico e científico que desempenham na construção da 
cidadania e no desenvolvimento dos povos.Tomando como foco empírico à realidade do Ensino 
Superior no Rio Grande do Norte, o presente estudo tem como objetivo: analisar as estatísticas 
atuais que demonstram o desempenho das escolas da rede pública de ensino nos processos 
seletivos 2004 a 2006, da UFRN, envolvendo a problemática do acesso o Ensino Superior. Para 
tanto, o presente estudo procura responder as seguintes questões: Como se caracteriza o universo 
dos candidatos aos vestibulares da UFRN? Quantos são provenientes da escola pública e da 
privada? Que desempenho apresentam como menos satisfatórios nas diferentes disciplinas? Que 
análise pode ser feita sobre o acesso dos alunos da rede pública à UFRN, considerando as ações 
que vêm sendo propostas? Nesse sentido, esse estudo procura contribuir na construção de 
mecanismos que contribuam com a inclusão dos alunos das camadas menos favorecidas aos 
estudos superiores, levando em conta o pressuposto de que há alunos da rede pública com 
desempenho escolar suficiente para ingressar na UFRN. Será utilizado o banco de dados da 
COMPERVE cujas análises valorizarão aspectos quali e quantitativos dos fatores sócio-
econômicos e educacionais dos estudantes.
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Resumo:  
 
A discussão presente neste artigo aborda um breve repensar sobre os processos de socialização e 
aprendizagem, ambos intrinsecamente ligados e decorrentes da prática educativa. O objetivo deste 
estudo é esboçar alguns subsídios teóricos e práticos através de uma revisão bibliográfica e com 
base em alguns aspectos observados no estágio para a idéia de que a comunicação, a interação e a 
socialização, capacidades inerentes e necessárias à manutenção da vida relacional e social humana, 
são fundamentais para a aprendizagem e devem ser mais valorizadas nas práticas de ensino. Essas 
relações compreendem trocas muito ricas e diversificadas entre alunos, professores e todos os 
elementos envolvidos nesse processo, determinando o surgimento e a consolidação dos grupos. 
Analisando o trabalho do professor, que elabora um único plano de trabalho para a condução de 
suas aulas, com seu atendimento evidentemente coletivo, terá de desenvolver o processo de 
ensino- aprendizagem nas escolas. Para isso, é necessário que o professor conduza sua prática 
utilizando os grupos como forma de se atingir unidades mais coesas que facilitem a sua percepção 
sobre o andamento da aprendizagem por parte dos alunos. Saber como relacionar-se com o outro
(s) é um aprendizado fundamental para vivermos socialmente. E a escola é o principal espaço de 
ensino sistemático e organizado de habilidades sociais implícitas importantes para os 
conhecimentos cognitivos destacados nas disciplinas do currículo explícito. 
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Resumo:  
 
A presente investigação objetivou analisar a inserção/atuação do psicólogo junto ao processo 
educativo a partir da visão de profissionais (professores, diretores e coordenadores) que compõem 
a comunidade escolar e de estudantes. De forma mais específica buscou-se a construção de um 
perfil ilustrativo da atuação deste profissional e análise crítica das contribuições da Psicologia 
dentro do cenário escolar. Para tanto, utilizou-se sete escolas, públicas e particulares, nas quais 
foram entrevistados 43 profissionais (diretores, coordenadores e professores) e aplicados 178 
questionários com estudantes. A análise dos dados demonstrou que ainda há uma atuação 
individualizada e com pouca, ou nenhuma, relação com o processo educativo. Os resultados 
demonstram, ainda, a distância entre psicólogos e equipe técnica, evidenciando a inexistência de 
trabalhos em equipe, condição para uma atuação eficiente. Poucas foram as diferenças encontradas 
entre instituições públicas e privadas no que concerne ao trabalho realizado, porém, nas escolas 
particulares apareceram poucas intervenções junto ao processo educativo. Os resultados 
encontrados denotam consonância com a literatura existente na área de Psicologia Escolar, 
confirmando a necessidade da intervenção do psicólogo no contexto educativo a fim de garantir 
eficiência no processo ensino-aprendizagem.
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Resumo:  
 
São apresentados síntese dos resultados de uma pesquisa bibliográfica realizada junto ao Programa 
Sentinela – Natal / RN: 2003 – 2005. Esta Instituição dá proteção às crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual. Ainda, fizeram-se observações in loco. Serviu de suporte um conjunto 
de referências considerado indispensáveis a trabalhos de pesquisa deste tipo. São apresentados 
alguns resultados, na forma de gráficos e constituem um perfil não só das crianças e adolescentes, 
mas também de seus familiares. Esse perfil foi traçado a partir de indicadores sócio-econômicos e, 
constituem os objetivos deste projeto. Foram aplicados 30 questionários com perguntas mistas, 
mediante a leitura de termo de consentimento aos sujeitos, sendo a publicação dos resultados 
autorizados pelos participantes. O referencial adotado é constituído por documentos oficiais e da 
Legislação Brasileira e obras de Especialistas sobre violência sexual. Contemplaram-se, ainda, não 
só os aspectos biológicos do fenômeno, mas as facetas sócio-culturais decorrentes. Como 
conclusão, recomenda-se não só a implementação de ações de capacitação de agentes 
multiplicadores, mas também de elementos da comunidade como forma eficaz para enfrentar o 
fenômeno “violência sexual”, uma vez que os resultados apontam no sentido de que haja uma 
articulação estreita e um esforço conjugado do Estado, da sociedade civil e da família. 
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Resumo:  
 
Este trabalho objetivou investigar as percepções dos profissionais de saúde acerca da AIDS na 
velhice, visando identificar, em específico: a) os aspectos que influenciam o atendimento aos 
pacientes idosos soropositivos para o HIV; b) identificar as barreiras para o atendimento a este 
paciente; e c) analisar os determinantes afetivos e cognitivos que influenciam no trabalho com esta 
população. Para tanto, foram realizadas 20 entrevistas semi-estruturadas com profissionais de 
saúde, que atendem pacientes idosos. Verificou-se a associação das concepções da AIDS na 
velhice à temáticas negativas como decepção e preconceito e, como via de infecção, os 
procedimentos médicos, tais como transfusões de sangue e práticas sexuais promíscuas. A 
solicitação do teste anti-HIV deve se dar somente mediante sintomatologia característica da 
doença, observando-se divergências quanto à forma da devolutiva do diagnóstico positivo: se 
comunicação ao paciente ou à família. Relataram não distinguir os pacientes quanto à condição de 
soropositividade, não havendo, portanto, dificuldades particulares nesta população. Neste 
contexto, observam-se algumas contradições que determinam as principais dificuldades para o 
trato psicossocial do paciente, evidenciando que por mais que as equipes profissionais estejam 
instrumentalizadas técnica, teórica e tecnologicamente, sua compreensão do fenômeno se restringe 
ao seu corpo especializado e a ação se ressente na abordagem das necessidades emocionais do 
paciente. 
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Resumo:  
 
O trabalho aborda as inovações constitucionais de 1988 relacionadas à aceitação da união estável 
como entidade familiar, possibilitando uma maior proteção por parte do Estado a essas famílias 
que passaram a ter seus direitos reconhecidos. Essa união é configurada pela convivência pública 
contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituir família, independentemente do 
tempo. Através desta configuração pode-se esclarecer quais as conseqüências patrimoniais e 
pessoais mediante a ruptura da relação. Observando alterações de direitos que foram sendo obtidas 
com as leis 8971/94 e 9278/96. Cabendo ainda a discussão a respeito de concubinato puro e 
impuro e como vai se estabelecer a união estável nesses casos e quais são os benefícios que serão 
concedidos, uma vez que a Constituição não apóia o adultério e que este não deve ser confundido 
com a união estável. A metodologia empregada foi o estudo da doutrina moderna associada às 
jurisprudências posteriores a promulgação da Constituição atual, sendo ainda utilizado o Código 
Civil de 2002. Finalmente, espera-se uma maior conscientização social quanto ao que seja a união 
estável e quais elementos são imprescindíveis para a sua configuração, sendo ainda apropriado o 
esclarecimento de que o Estado procura aumentar a oficialização das uniões que estão à margem 
do registro civil, como forma de proteger ainda mais essas entidades familiares.
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Resumo:  
 
O advento dos contratos eletrônicos estreitou as distâncias e viabilizou os acordos em âmbito 
mundial, possibilitando o aumento do potencial econômico e do volume de contratos comerciais. 
Porém, tal avanço apresenta riscos quanto à segurança. Como forma de minimizar o problema faz-
se necessário: ampliação do conceito de documento; o acesso ao sistema de criptografia pelos 
usuários; a criação de uma legislação nacional específica; a elaboração de tratados internacionais 
que proporcionem segurança via ciberespaço; legalização da assinatura digital, a qual atribui valor 
probante ao contrato, perante o ordenamento jurídico. A metodologia adotada foi o estudo da 
legislação vigente e projetos de lei, associados à jurisprudência e pesquisas em sites 
especializados. Ademais, foi observada a necessidade de se difundir a existência de ferramentas 
capazes de tornar tais transações seguras, como o site “comprova.com”, criado pela associação de 
empresas públicas e privadas sustentada pela Medida Provisória 2200-2/2001, como solução que 
impede a adulteração do conteúdo do contrato garantindo autenticidade temporal e agregando-lhe 
valor jurídico. Nesse processo do cartório digital é usada a criptografia; contudo, ainda não é 
acessível à população por ser oneroso. Finalmente, verifica-se a necessidade da aprovação dos 
projetos de lei relacionados aos contratos eletrônicos. 
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Resumo:  
 
Os estudos sobre a atuação profissional do psicólogo no Rio Grande do Norte têm focalizado 
aspectos relativos à formação, atuação e capacitação profissional, assim como novos locais e 
práticas emergentes. O objetivo desse estudo é fazer uma análise da conformação da Psicologia no 
estado do RN no interregno 1995-2005, tomando como base três mapeamentos publicados nos 
anos de 1997, 2001, 2003 e os dados coletados em 2004. Foram realizados cruzamentos dessas 
informações, relativos à formação, atuação e atividades desenvolvidas, de forma a configurar as 
mudanças, permanências, inovações e adaptações pelas quais passou a prática psicológica no RN, 
num intervalo de 10 anos. Os resultados encontrados indicam como características gerais a 
predominância de psicólogos adultos-jovens, do sexo feminino. Em todos os estudos, a área de 
estágio é predominantemente clínica. Quanto ao local de trabalho, a clínica se sobressai diante dos 
outros espaços clássicos e a atividade de psicoterapia aparece como a mais utilizada pelos 
profissionais, embora no último mapeamento surjam com destaque atividades como “atuação junto 
à equipe multiprofissional”. Constata-se, de fato, a emergência de espaços de atuação não 
convencionais, como ONG’s, Varas de Justiça, ou com populações distintas das que se 
configuraram tradicionalmente como alvo de intervenção psicológica. Percebe-se, então, a 
importância de entender a evolução da psicologia no estado, intencionando situar novas práticas e 
orientar a formação.
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Resumo:  
 
A implantação do SUS determinou uma descentralização na gestão de serviços, embora sua 
fiscalização seja da alçada do Ministério da Saúde que, para isso, usa os sistemas de informação. 
Dentre esses, o Sistema de Informações Ambulatoriais delimita as ações realizadas pelos 
profissionais na rede de assistência. Este trabalho atualiza dados levantados em 2003 sobre os 
procedimentos efetuados por psicólogos de Natal, retratando as mudanças na prática psicológica. 
Analisaram-se estatísticas fornecidas pela SMS no intervalo 2000-2005 (425.138 procedimentos). 
Os dados mostraram que as consultas em atenção básica reduziram (90,35% em 2003 e 86,38% 
em 2005) e aumentaram ações educativas (de 8,54% para 11,91%). A diminuição das terapias 
individuais de 87,31% para 82,54% na atenção especializada é novidade. Procedimentos que não 
estavam entre os mais efetuados indicam tendência de aumento, caso das consultas na assistência 
especializada (3,76% do total de procedimentos). O foco ainda é o atendimento individual, mas 
ações com grupos crescem progressivamente. Conclui-se, a atuação psicológica no SUS ainda 
pede modelos e instrumentalização enfocando a promoção à saúde e a prevenção. Razões para isto 
estão na cultura profissional da Psicologia (formação e modelos de atuação), mas a formatação do 
SIA também gera tal quadro ao evitar a inclusão de ações inovadoras, expondo uma incoerência 
deste com os princípios do SUS sobre ações multiprofissionais e de construção de novas formas de 
atuação.
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Resumo:  
 
Na Psicologia brasileira, a avaliação dos Programas de Pós-graduação (PPGs) aponta a 
produtividade (quantidade de trabalhos produzidos em determinado espaço de tempo) como 
principal critério de monitoramento. O objetivo desta pesquisa é caracterizar a publicação 
científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq/Psicologia (PQs) entre 2001 e 
2003. Utilizando-se as Listas de PPGs em Psicologia e Currículos Lattes dos PQs, analisou-se: 
PPGs de vínculo dos PQs, autoria e periódicos utilizados. Categorizaram-se 1438 documentos 
produzidos por 188 PQs de 35 PPGs. A produção se concentra no Sudeste (61%) e Nordeste 
(14%), mas em proporção, é maior no Centro-Oeste (41 artigos) e Norte (37). O nível da bolsa PQ 
está em consonância com a produção: os PQs mais produtivos são 1A. Há concentração na autoria: 
28% PQs produziram 50% dos artigos, a maioria em cooperação. Os 514 periódicos utilizados 
pelos PQs apontam diversidade de veículos: em 66% deles publicou-se um artigo e 27 revistas 
concentram 41% da produção. Os artigos estão em periódicos A Nacional (40%) e A Internacional 
(17%). As revistas produzidas no país (53%) concentram 71% dos artigos. Equívocos e 
duplicações nas referências da produção sinalizam descuido ou falta de orientação no 
preenchimento do Lattes. Verificou-se que há concentração da produção científica em 
determinados PPGs, regiões e autores, corroborando estudos anteriores que sinalizam a 
concentração da produção científica em Psicologia no Brasil.
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Resumo:  
 
Trilhas Potiguares é um programa de extensão da UFRN constituído por equipes formadas por 
estudantes de vários cursos da universidade e um professor coordenador, que passam cerca de dez 
dias num município pré-determinado e executam ações em parceria com a prefeitura local. A partir 
das demandas apontadas por moradores do Assentamento José Rodrigues Sobrinho, no município 
de Nova Cruz-RN, foi constatada a necessidade de orientação para constituição de uma associação 
de mulheres e uma de jovens, com vistas a iniciar atividade que complementasse a renda familiar. 
A metodologia utilizada foi a articulação atividades com os grupos – levantamento das demandas 
comunitárias, mobilização social, articulações junto ao poder público, discussões, dinâmicas 
vivenciais em grupo, treinamento de habilidades sociais, etc- durante três meses antes do período 
do Programa Trilhas, realizando dois encontros mensais. As atividades realizadas tinham como 
objetivo conscientizar e intensificar a participação dos sujeitos na formação da associação, como 
também promover a organização sócio-política dos comunitários, utilizando o referencial da 
economia solidária. Constatou-se, a partir dos discursos dos sujeitos e de observação participante -
registrando num diário de campo as impressões obtidas após cada visita ao assentamento - o 
aumento na comunicação e na articulação entre os sujeitos, uma maior tomada de 
responsabilidades dos integrantes e de uma postura mais ativa frente aos problemas do grupo.
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Resumo:  
 
Os anos 60 no Brasil, no período anterior ao golpe civil-militar de 1964, se caracterizaram por 
intensas mobilizações sociais. Buscava-se a transformação estrutural na sociedade brasileira. E é 
nessa perspectiva que surgem os movimentos de educação e cultura popular no país, com o 
objetivo de "conhecer para libertar". Uma das características da educação popular dos anos 60, no 
Brasil, diz respeito à busca das raízes culturais do povo brasileiro. Isto seria uma forma de 
contribuir para o rompimento com os laços de dominação e de realizar reformas sociais. Daí a 
recorrência à cultura popular. Os movimentos estudados, o Centro Popular de Cultura (CPC/UNE) 
e o Movimento de Educação de Base (MEB/CNBB), apesar de possuírem interesses em comum, 
diferiam quanto às concepções da cultura popular. Enquanto o CPC pensava numa “arte popular 
revolucionária”, o MEB acreditava nas tradições do povo. Desse modo, ao analisar o CPC e o 
MEB, através de dados empíricos, constatamos a existência de afinidades com o romantismo 
político, malgrado as diferenças existentes entre eles.

Palavras chave: Romantismo Político, Cultura Popular, Educação Popular



CÓDIGO: HS0797 
TÍTULO: PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA NA REVISTA ESTUDOS DE PSICOLOGIA 
(NATAL) 
ALUNO: THIAGO FÉLIX PINHEIRO (04548801464) 
ORIENTADOR: JOSÉ DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403) 

 

Resumo:  
 
O periódico ocupa um lugar de destaque na propagação da produção científica e tem sido 
considerado pela comunidade científica como fundamental para o debate e o avanço da ciência. 
Entre os principais periódicos científicos em Psicologia do país, encontra-se a revista Estudos de 
Psicologia, uma publicação quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
UFRN, que existe desde 1996 e tem recebido pontuação máxima (“nacional A”) nas avaliações do 
sistema Qualis da Capes. Nesses 10 anos, Estudos de Psicologia tem crescido em volume de 
artigos e abrangência, contando com autores de todas as regiões do Brasil e de vários outros 
países. Além disso, foi sendo incorporada a diferentes indexadores. Resumos e textos integrais dos 
artigos publicados estão disponíveis eletronicamente na Biblioteca SciELO. Em virtude do 
crescimento e desenvolvimento desse periódico, se faz necessário um levantamento detalhado da 
produção publicada ao longo desses anos, a fim de subsidiar o aprimoramento das diretrizes 
editoriais do periódico e a redefinição de suas políticas de gestão, aspectos de especial importância 
para o gerenciamento eletrônico e divulgação online em fase de implantação. Esta pesquisa, 
portanto, visa mapear os trabalhos publicados nesse periódico de modo a caracterizá-los quanto a 
temática, área da psicologia, estratégia metodológica, autoria, referências bibliográficas, alcance 
das publicações e outros aspectos que se mostrem relevantes. 

Palavras chave: pubicação científica, psicologia, periódico



CÓDIGO: HS0798 
TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO RECENTE DO NORDESTE: POLÍTICAS AGRÍCOLAS 
E DINAMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS RURAIS 
ALUNO: STÉPHANIE CAMPOS PAIVA MOREIRA (05208135450) 
ORIENTADOR: ALDENÔR GOMES DA SILVA (06311709449) 

 

Resumo:  
 
Objetivo deste trabalho é levantar causas que interferiram no estabelecimento da empresa 
FINOBRASA no Vale do Açu e trazer argumentos para afirmar a existência de conteúdos novos 
nesse setor da comercialização. Mostrar o papel desse novo ator como um partícipe ímpar no 
espaço local, mediante o estabelecimento de relações econômicas diferenciadas, constituindo-se 
enfim um modelo novo perante agroindústrias locais

Palavras chave: Pólo-fruticultor, exclusão social, tecnificação da agricultura



CÓDIGO: HS0811 
TÍTULO: ANTROPÓLOGO: QUE BICHO É ESSE? PERSPECTIVAS E EXPECTATIVAS A 
RESPEITO DE SEU OFÍCIO 
ALUNO: JONATAS ISIDORO DE ARAUJO RODRIGUES (05824973458) 
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (78883520491)  
CO-AUTOR: ANDRESSA LÍDICY MORAIS LIMA (05031639458) 

 

Resumo:  
 
Esta pesquisa foi realizada com 60 alunos de Introdução à Antropologia do curso de Ciências 
Sociais (UFRN) em 2006.1, com o objetivo de contrastar quantitativa e qualitativamente as 
perspectivas e expectativas dos alunos desse curso com relação ao exercício futuro da profissão de 
antropólogo. Para tal, elaboramos uma questão única que foi respondida pelos alunos no 1º dia de 
aula, antes mesmo da apresentação da disciplina, e no último dia, após conhecerem os conceitos e 
noções da antropologia. Com as respostas da 1º e da 2º questão, realizamos uma análise que 
compara as respostas agrupadas em “linhas gerais” acerca do perfil do profissional (estereótipos), 
seus objetivos (formas de inserção), e estratégias de intervenção num campo tradicionalmente 
voltado à investigação. 

Palavras chave: Ensino, Antropologia, Ofício do antropólogo



CÓDIGO: HS0813 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
ALUNO: MILENA GOMES DOS SANTOS (05797975467) 
ORIENTADOR: ANAXSUELL FERNANDO (03396329414)  
CO-AUTOR: DANIELLY KARINE ALVES LEAL (05309856404)  
CO-AUTOR: RAYANNY FIGUEIREDO E MEDEIROS (05863051493) 

 

Resumo:  
 
A escola é uma instituição encarregada, entre outros, da socialização dos conhecimentos 
historicamente produzidos. A ela cabe ensinar, garantir a aprendizagem de certas habilidades e 
conteúdos necessários a vida social. No cumprimento desse papel é que a escola se defronta com 
diversos desafios e temas que perpassam os conteúdos curriculares. A abordagem desses temas é 
proposta, por exemplo, nos parâmetros curriculares nacionais, mais precisamente no volume que 
trata dos temas Transversais. A valorização desses temas é de grande importância nas discussões 
atuais no interior da escola, visto que nela se encontram diversos grupos com interesses 
diversificados. Nesse sentido este trabalho tem por objetivo analisar como o Centro Educacional 
José Augusto, localizado no município de Caicó-RN, tem trabalhado os temas transversais 
enquanto instrumento de valorização da diversidade cultural, em consonância com os desafios 
impostos pela sociedade contemporânea. Para tanto observamos a atividade cotidiana de dois 
professores do ensino fundamental, buscando identificar a forma como eles inserem, na sala de 
aula, as discussões referentes ao que é proposto em “Temas Transversais e Ética”. A escola não 
deve apenas transmitir os conhecimentos exigidos no currículo escolar, mas também preocupar-se 
com a formação global dos alunos, reconhecendo que numa sociedade como a nossa os valores são 
mutáveis.

Palavras chave: educação, formação, sociologia



CÓDIGO: HS0814 
TÍTULO: CONFIGURAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
NATAL EM 2000. 
ALUNO: LORENE KÁSSIA BARBOSA (05445393461) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (05640075449) 

 

Resumo:  
 
Na década de 70, o elevado crescimento da economia brasileira, espacialmente concentrado, fez 
“explodir” as metrópoles nacionais e ensejou a metropolização de outros importantes centros 
urbanos. Segundo KNOX e AGNEW (1994), a área metropolitana corresponde à mancha de 
ocupação contínua ou descontínua diretamente polarizada por uma metrópole, onde se realizam as 
maiores intensidades de fluxos e as maiores densidades de população e atividades. O presente 
trabalho é desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa, “O Mapa Social da Região 
Metropolitana de Natal:desigualdade Social e Governança Urbana, apoiado pela CNPq – 
Pronex/UFRN/FAPERN, que se justifica pela necessidade de um conhecimento científico mais 
amplo dos impactos da reestruturação produtiva no contexto da globalização, sobre médias cidades 
brasileiras. Especificamente, este trabalho tem como objetivo, mostrar a grande concentração da 
população especificamente na metrópole, Natal e no município de Parnamirim, em relação aos 
demais municípios metropolitanos. Para identificar as áreas de maiores concentrações 
populacionais na RM de Natal, as variáveis populacionais serão apresentadas pela escala das 
AED´s ( Área de expansão da amostra do Censo 2000). Os resultados serão mostrados através da 
confecção de mapas temáticos. Apontam para o fato de que a ocupação do espaço metropolitano 
de Natal vem ocorrendo de forma desigual, com destaque para a tendência de concentração urbana 
e populacional. 

Palavras chave: Metrópole, População, Concentração Urbana



CÓDIGO: HS0820 
TÍTULO: A IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS CULTURAIS PARA 
SATISFAZER A PREFERÊNCIA DO MERCADO TURÍSTICO DE NATAL 
ALUNO: CL´[EBIA BEZERRA DA SILVA (00984130403) 
ORIENTADOR: WAYNE THOMAS ENDERS (25265989072)  
CO-AUTOR: LUIZA MÁRCIA TAVARES DO NASCIMENTO (03557797490) 

 

Resumo:  
 
O objetivo do presente estudo é de identificar elementos da cultura local que podem ser 
transformados em produtos turísticos para os diversos segmentos do mercado turísticos de Natal. 
As questões específicas de pesquisa foram: 1) Como os turistas diferenciam as opções culturais 
como produto turístico; 2) quais os diversos segmentos do mercado conforme suas preferências 
para produtos turísticos culturais; 3) quais são algumas características pessoais e de 
comportamento turístico relacionadas com preferência para os diversos produtos turísticos 
culturais e 4) quais os tipos de produtos culturais que satisfazem as preferências do maior número 
de turistas. Na coleta de dados foi aplicado um questionário a uma amostra de 120 turistas na sala 
de embarque do Aeroporto Augusto Severo. Nas análises de dados foram usadas às técnicas de 
análise fatorial, conglomerados, variância, correlação, teste t e descritivas. Os resultado mostraram 
que os turistas classificam os elementos culturais em sete grupos. Foram identificados cinco 
segmentos do mercado conforme suas preferências para os sete grupos de produtos culturais. 
Algumas variáveis relacionadas com preferências para diferentes produtos são: idade, sexo, se já 
conhecia Natal, renda familiar, estado civil, tipo de hospedagem e país de origem. Os produtos 
turísticos culturais preferidos pelo maior número de turistas são: conhecimento aprofundado da 
cultura e história da região local, culinária típica e oficinas de conteúdo regional.

Palavras chave: Segmentação de Mercado, Produtos Turísticos, Legado Cultural



CÓDIGO: HS0821 
TÍTULO: JUVENTUDE E VOLUNTARIADO EM NATAL/RN 
ALUNO: ANA PAULA LIMA DO NASCIMENTO (05605666460) 
ORIENTADOR: JOÃO BOSCO ARAÚJO DA COSTA (49516671772) 

 

Resumo:  
 
A representação da noção de juventude, tanto na literatura existente,como no imaginário social, 
criou um perfil para a categoria jovem como sendo revolucionários e com predisposição à 
contestação político-cultural, permitiu se criar uma “essência” da condição jovem, como fase de 
rebeldia e contestações. Discute-se contemporaneamente essa representação do jovem rebelde, 
devido a multiplicidade de situações e perfis da juventude que revelam formas próprias de 
sociabilidade e especificidades de cada categoria juvenil.A discussão do tema juventude ganha 
maior visibilidade através do espaço nas agendas governamentais, nas quais podem ter 
representação no debate sobre as questões que os atingem.Além da geração atual (século XXI) 
apresentar um aumento na formas de participação política através do voluntariado, que revela a 
incoerência da noção de juventude apática.Essa ação voluntária possibilita um novo papel social 
assumido pela juventude contemporânea.Por meio da pesquisa “Juventude e voluntariado: um 
estudo da participação dos jovens do ensino médio do município de Natal/RN em ações 
voluntárias” procuramos identificar as formas de sociabilidade desse grupo social, que tem 
particularidades que ao serem investigadas podem permitir a construção de um “perfil” desses 
jovens e ampliar o entendimento sobre juventude.

Palavras chave: Juventude, Participação Política, Voluntariado



CÓDIGO: HS0834 
TÍTULO: ALGUMAS DAS VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NA AVALIAÇÃO DE 
PROBLEMAS AMBIENTAIS PELO MORADOR DE NATAL 
ALUNO: RACHEL MEDEIROS DE GÓES (05873270490) 
ORIENTADOR: JOSÉ DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
CO-AUTOR: ANDREZZA DE FIGUEIRÊDO SOUSA (06969530485) 

 

Resumo:  
 
Nesta pesquisa investigamos a percepção dos problemas ambientais pelas pessoas, em relação às 
escalas de espaço e tempo (local-global; hoje-futuro) e suas variações associadas a variáveis sócio-
demográficas. Aplicamos um questionário a 94 moradores da cidade de Natal, de ambos os sexos, 
com níveis de instrução variando do ensino fundamental ao superior. O questionário continha 20 
itens em que se pedia ao participante sua opinião sobre a situação de problemas ambientais em 
nível local, nacional e global nos dias de hoje. A indagação era repetida para os mesmos três níveis 
no futuro, daqui a 25 anos. Registrava-se também sexo, nível de instrução, idade, tempo de 
moradia na cidade, entre outros. Na análise de respostas entre os sexos, constatou-se que os 
homens são sistematicamente mais positivos, atingindo médias superiores ou iguais às das 
mulheres em todos os itens, sendo algumas dessas diferenças estatisticamente significativas. A 
variável idade teve influência nas respostas de itens como água, rios e beleza das cidades, nas 
quais os jovens as avaliam positivamente nos níveis nacional e global. Observou-se uma 
correlação significativa da variável nível de instrução com o excesso populacional, positiva no 
nível local e negativa no global. O que se repete para tempo de moradia com desastres naturais. 
Tais constatações nos levam a hipotetizar sobre a influência da mídia, vivência, cultura e 
conhecimento na percepção dos problemas ambientais.

Palavras chave: percepção, problemas ambientais, variáveis



CÓDIGO: HS0835 
TÍTULO: EXPORTAÇÕES DO RIO GRANDE DO NORTE: UMA ANÁLISE POR 
MUNICÍPIO 
ALUNO: MILENA ANDRÉA DA SILVA DANTAS (01179073401) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415) 

 

Resumo:  
 
Exportações do Rio Grande do Norte: uma análise por município Milena Andréa da Silva Dantas 
Bolsista PIBIC Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Mariano da Silva RESUMO O presente trabalho 
tem como objetivo analisar as exportações do Rio Grande do Norte de uma forma mais detalhada, 
desagregando as exportações estaduais e estudando a participação dos três principais municípios 
exportadores do estado, quais sejam Natal, Mossoró e Macaíba. O trabalho se propõe a esclarecer 
algumas questões como: “que produtos compõem a pauta de exportações dos municípios?”, ou 
“quais são os principais municípios exportadores?” Após uma breve caracterização desses 
municípios do ponto de vista sócio-econômico, a participação municipal será estudada a partir da 
análise do fluxo de comércio dos três municípios em questão. Esta análise será feita por principais 
produtos exportados, por setores e por destino das exportações. Os dados utilizados na análise 
foram obtidos no sistema Aliceweb da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) do MDIC 
(Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio). Entre outros resultados constatou-se que o 
município de Natal, que não produz petróleo, tem um derivado desse produto como o principal 
produto da sua pauta de exportações. O principal destino das exportações de Natal é o CARICOM, 
e +do município de Mossoró são os Estados Unidos e os países da União Européia. . Palavras-
chaves: Exportações, Participação municipal, Blocos Econômicos 

Palavras chave: Exportações, Participação municipal, Blocos econômicos



CÓDIGO: HS0842 
TÍTULO: ÍNDIOS, ESTÁ NA HORA DE APRENDER! 
ALUNO: MARIANA NOGUEIRA PEREIRA (01240359497) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAÚJO (05748895404)  
CO-AUTOR: DÂMARES SALDANHA T. DE SOUZA GOMES (06904370483)  
CO-AUTOR: CAMILLA TATIANNE DE SÁ C. ALVES (05609943469)  
CO-AUTOR: MICHELLY AYANA DE MOURA COSTA (06513428483)

 

Resumo:  
 
Com a chegada dos padres da Companhia de Jesus em terras brasílicas, no ano de 1549, eles 
fizeram cumprir um trabalho missionário e educacional. O primeiro destinava-se ao ensino da 
doutrina católica e o segundo direcionava-se para o ensino das primeiras letras, dentre outros. 
Tendo como objeto de estudo, os exercícios escolares e as atividades manuais feitas por índios em 
1760 no Aldeamento Indígena de Guajiru (hoje cidade de Extremoz), objetiva-se apresentar a 
finalidade da educação escolar indígena nesse Aldeamento. As conclusões do estudo remetem para 
a aquisição da escrita caligráfica, para a aprendizagem de trabalhos manuais (rendas e 
vestimentas)e para o exercitamento da doutrina cristã. Portanto, a finalidade da educação escolar 
no Aldeamento Indígena de Guajiru era educar os índios para uma vida em comunidade, com 
exigências de trabalhos manuais disciplinados, de obediência à doutrina cristã e da adoção da 
Língua Portuguesa nas atividades escolares.

Palavras chave: Doutrina, Aldeamento, Exercícios escolares



CÓDIGO: HS0845 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DEPRESSÃO NO CONTEXTO DO ENSINO 
MÉDIO 
ALUNO: KARLA CAROLINA SILVEIRA RIBEIRO (01119388562) 
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA DE LIMA COUTINHO (21842221434)  
CO-AUTOR: MARCELA SILVA DOS SANTOS (05293908413)  
CO-AUTOR: JOSEVÂNIA DA SILVA CRUZ DE OLIVEIRA (04156259471) 

 

Resumo:  
 
Titulo: Representações Sociais da Depressão no Contexto do Ensino Médio Autor: Karla Carolina 
Silveira Ribeiro Coordenadora: Maria da Penha de Lima Coutinho Co-autores: Josevânia da Silva 
Cruz de Oliveira; Marcela Silva dos Santos. Resumo: O objetivo desse trabalho foi estudar a 
depressão sob o ponto de vista de alunos do ensino médio de uma escola pública, na cidade de 
João Pessoa/PB, tendo como suporte teórico-metodológico as Representações Sociais (RS). Mais 
especificamente investigou-se: a) o índice epidemiológico da depressão em adolescentes; b) os 
fatores psicossociais que interferem na etiologia da depressão; c) em que medida a sintomatologia 
da depressão varia em função da variável sexo. Fizeram parte desse trabalho 276 alunos (127 do 1º
ano, 102 do 2º ano e 47 do 3º ano) de faixa etária variando entre 14 e 17 anos, sendo 44,9% do 
sexo masculino e 55,1% do sexo feminino, com incidência de 3,99% de sintomatologia depressiva. 
A analise dos dados revelou uma incidência maior da sintomatologia depressiva no sexo feminino, 
entretanto, não houve distinção quanto às representações da depressão entre os dois grupos, sendo 
a mesma associada à tristeza, isolamento e ao pensamento suicida. O trabalho demonstrou que 
essas associações são resultados das vivências dos sujeitos, como também das informações e 
representações vinculados ao seu grupo de pertença, a qual eles são expostos. Palavras-Chave: 
Representação social; Depressão; Adolescência. Modalidade: Outro 

Palavras chave: Representação Social, Depressão, Adolescência



CÓDIGO: HS0847 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS PELO NATALENSE: LOCAL-
GLOBAL, HOJE-FUTURO 
ALUNO: ANDREZZA DE FIGUEIRÊDO SOUSA (06969530485) 
ORIENTADOR: JOSÉ DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
CO-AUTOR: RACHEL MEDEIROS DE GÓES (05873270490) 

 

Resumo:  
 
Nesta pesquisa investigamos a percepção dos problemas ambientais pelas pessoas, em relação às 
escalas de espaço e tempo (local-global; hoje-futuro). Aplicamos um questionário a 94 moradores 
da cidade de Natal, de ambos os sexos, com níveis de instrução variando do ensino fundamental ao 
superior. O questionário continha 20 itens em que se pedia ao participante sua opinião sobre a 
situação de problemas ambientais em nível local, nacional e global nos dias de hoje, com cinco 
alternativas de resposta, de "1" (muito ruim) a "5" (muito boa). A indagação era repetida para os 
mesmos três níveis no futuro, daqui a 25 anos. Os resultados indicaram que problemas como 
poluição sonora e visual são mais conhecidos a nível local do que global, mesmo sendo 
negativamente avaliados. Há questões em que o inverso ocorre, como no controle de radiação/lixo 
nuclear e chuva ácida. A percepção dos participantes se mostrou familiar e otimista nos dias atuais 
frente a questões como qualidade do ar na cidade de Natal e biodiversidade no contexto nacional. 
Com relação à situação futura, os participantes mostraram-se otimistas em questões como a beleza 
das cidades. Nas demais situações notamos um pessimismo generalizado nas três escalas espaciais. 
Os problemas ambientais ainda se mostram pouco familiares no cotidiano, considerando a escala 
espacial (muitas respostas “não sei”), e pensar sobre situações futuras não é comum para os 
natalenses, que parecem responder apenas ao imediato. 

Palavras chave: problemas ambientais, espaço, tempo



CÓDIGO: HS0849 
TÍTULO: GUERRA FISCAL: RENÚNCIA OU POLÍTICA REGIONAL 
ALUNO: WILLIAM GLEDSON E SILVA (01220903493) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO GONDIM TEIXEIRA (15189678172)  
CO-AUTOR: KESIANE DOS SANTOS SANTANA (05228698400) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho objetiva analisar a chamada “Guerra Fiscal” e o seu impacto sócio-econômico 
nos estados brasileiros, procurando identificar até que ponto a guerra fiscal se caracteriza como 
forma de renúncia ou de política regional. Dentro desta temática, faz-se uma análise da economia 
do Rio Grande do Norte, a fim de evidenciar o seu comportamento frente à “Guerra Fiscal” 
praticada pelos estados. Indaga-se até que ponto os incentivos realizados pelos entes federativos 
possibilitam o desenvolvimento regional, gerando uma disputa entre os subníveis de governo e 
criando um ambiente concorrencial. Supõe-se que a ação da esfera pública, na concessão de 
incentivos fiscais gera o dinamismo regional, provocando uma competição entre as unidades da 
federação. Metodologicamente, usa-se uma análise sobre o caso do camarão, tomando-se como 
referência dados do ano de 2004, quando o mesmo tornou-se produto alvo de intensos conflitos 
entre os Estados do Rio Grande do Norte e Ceará, especialmente em torno do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Conclui-se que a participação dos governos 
estaduais, ao realizarem políticas públicas, tem a finalidade de fomentar o desenvolvimento 
regional que, mediante o uso de incentivos fiscais, buscam atrair investimentos necessários ao 
dinamismo espacial.

Palavras chave: Guerra Fiscal, Camarão, Política Regional



CÓDIGO: HS0851 
TÍTULO: PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: UMA 
PONDERAÇÃO DE VALORES 
ALUNO: JÚTIMA RAPHAELA MACEDO SIQUEIRA (04999939428) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434) 

 

Resumo:  
 
O Direito Econômico é o ramo do Direito que tem por objeto a regulamentação da política 
econômica e por sujeito o agente que dela participe. Como tal, é um conjunto de normas de 
conteúdo econômico que assegura a defesa e harmonia dos interesses individuais e coletivos, de 
acordo com a ideologia adotada na ordem jurídica. O objetivo do presente trabalho é analisar, no 
contexto econômico-social, a aplicação da ideologia neoliberal encartada na Constituição Federal 
de 1988, a qual busca conciliar ditames puramente liberais com outros socializantes. Nesse 
contexto, ganha especial relevância o art. 170 da CF, que postula um plano de ação global para o 
Estado e a sociedade, baseado na valorização do trabalho humano, livre iniciativa, existência digna 
e justiça social. Ressalte-se como exemplo a ADI 1.950 de 02/06/06, cujo relator foi o Min. Eros 
Grau, a qual estabelece uma composição de princípios preservando o interesse da coletividade ao 
acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, em detrimento do lucro do empresariado, por meio do 
direito à meia entrada no Estado de São Paulo. A metodologia utilizada foi a pesquisa de 
referências bibliográficas e eletrônicas, buscando sempre dados jurisprudenciais e doutrinários 
acerca do assunto. Conclui-se então que, diante da ideologia arraigada na Carta Magna, o Estado 
deve agir de forma a manter o equilíbrio entre a livre iniciativa e a justiça social, posto que tutela 
ambos.
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CÓDIGO: HS0859 
TÍTULO: OS PROCESSOS SOCIAIS DA RECEPÇÃO DO HORÁRIO GRATUITO DE 
PROPAGANDA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES PARA A PREFEITURA DE NATAL EM 2004.
ALUNO: JEANE DE FREITAS AZEVEDO PAIVA (02399888413) 
ORIENTADOR: JOÃO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA (20027214400) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho busca analisar a recepção do Horário Gratuito Político Eleitoral (HGPE) nas eleições 
majoritárias para prefeitura de Natal/RN em 2004, por grupos de eleitores pertencentes às classes 
subalternas. Através da técnica de grupo focal, realizada com grupos sociais compostos por 
moradores de bairros periféricos em Natal-RN, buscou-se verificar a recepção e decodificação pela 
audiência dos cidadãos/eleitores das mensagens políticas no Horário Gratuito de Propaganda 
Eleitoral. A análise da recepção do HGPE revelou algumas concepções destes grupos no que se 
refere aos representantes políticos e ao mundo da política.Na análise das entrevistas, observou-se 
que a postura dos grupos, mediante a apresentação dos programas eleitorais veiculados pela 
televisão, caracterizou-se principalmente pela desconfiança generalizada. Porém, as críticas feitas 
aos candidatos e aos seus programas reproduzem idéias arraigadas no senso comum. A maioria 
dos entrevistados critica a propaganda política e os apelos dos candidatos, mas não possuem 
argumentos suficientes para sustentar esta crítica. Entretanto, mesmo percebendo uma 
homogeneidade em relação à recepção dos entrevistados, observa-se diferentes níveis de 
socialização no mundo da política. Os grupos têm interesses diferentes pelos assuntos e pelo jogo 
político. Isso resulta, portanto, numa complexidade nas visões políticas presentes no senso comum 
das classes subalternas. 
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Resumo:  
 
O Laboratório Central do Complexo Hospitalar de Saúde é uma das Unidades do Hospital 
Universitário Onofre Lopes, que se destaca com à realização de exames de média complexidade, 
solicitados pelos médicos para o diagnóstico e tratamento de doenças em pessoas aparentemente 
saudáveis, atendendo a pacientes da Maternidade Escola Januário Ciclo, HOSPED e HUOL, 
funcionando de segunda a sexta-feira, das 06h00 até as 17h00. Nesse sentido, devido às 
dificuldades de gestão no setor público, quanto ao alto custo na manutenção de equipamentos e 
compra de materiais essenciais para a realização de exames, o laboratório de química clínica passa 
a firmar contratos de comodato com empresas que fornecem os materiais a serem utilizados nos 
exames, atendendo assim aos setores de hematologia, bioquímica, imunologia, urinálise, 
microbiologia e hormônios. Esse tipo de contrato caracteriza-se como uma espécie de empréstimo 
gratuito de caráter temporário, em que o laboratório só adquire seus produtos, sem custo de 
manutenção do equipamento e devolução nas mesmas condições estabelecidas no contrato quando 
encerrado seu prazo. Com isso, o presente estudo trata-se de uma análise documental dos contratos 
de comodato acordados pelo laboratório, juntamente com uma pesquisa bibliográfica sobre o 
assunto. Assim, pode-se entender que com o advento dos contratos de comodato no laboratório 
não se é mais verificado problemas com o atraso na realização de exames e nem ineficiência nos 
processos laboratoriais.
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Resumo:  
 
Objetivo:Conhecer a representação da Aids por idosos soropositivos,explorando questões de 
enfrentamento e suporte social,cercando as complexidades física,social e emocional.O método 
utilizou-se de:Amostra:21 participantes soropositivos de 50 a 72 anos,ambos os sexos,escolhidos 
de forma não-probabilística,intencional e aleatória em uma ONG e um Hospital de Referência na 
Aids,na cidade de João Pessoa-PB.Coleta de dados:Teste de Associação Livre de Palavras(TALP)
processado pelo software Tri-Deux-Mots pela análise fatorial de correspondência e,entrevistas 
semi-estruturadas,analisadas em categorias temáticas. No TALP surgiram representações do viver 
com Aids na velhice ao constrangimento,promiscuidade e enfrentamento na religião,variando em 
função da escolaridade e tempo de diagnóstico.Das entrevistas,duas classes temáticas:A 
contaminação pela Aids(Categorias:Concepções da Aids;Contágio;Devolutiva;Reação ao 
Diagnóstico;Vulnerabilidade)e Aids no Contexto da Terceira Idade(Categorias:Aids na 
velhice;Rede de Apoio;Enfrentamento; Preconceito;Medicamentos;Sexualidade;Dificuldades e 
Ganhos secundários).Desafios e contradições ao se lutar com a Aids na velhice,como a 
sexualidade.Neste contexto,a Aids é uma doença contagiosa,fatal,associada às minorias,e na qual 
há a crença da responsabilidade das próprias pessoas pela enfermidade.Importante,então,buscar-se 
as especificidades da Aids nos idosos para criar subsídios para o atendimento a partir de uma 
perspectiva psicossocial. 
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Resumo:  
 
O objetivo do trabalho é estimar e analisar o efeito dos níveis da fecundidade nas regiões do 
Nordeste e no estado de São Paulo; em 1996, focalizado nas mulheres em idade reprodutiva, 
através da utilização do modelo Bongaarts. Os dados para esta análise provêem da Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde – PND, 1996.As evidências indicam que o Nordeste é uma das 
últimas regiões a ingressar no processo de queda da fecundidade em relação às demais regiões do 
país, que começou em 70, mas seu declínio foi lento, desde então as regiões experimentaram 
quedas no nível de sua fecundidade, umas rapidamente, como Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e de 
maneira menos intensa as regiões Norte e Nordeste.A identificação dos determinantes da 
fecundidade e o desenvolvimento de técnicas para quantificar sua contribuição nos níveis, 
diferenciais e mudanças da fecundidade, através do desenvolvimento de um instrumento analítico 
no qual se explicitam as variáveis “intermediárias”, assim como também alguns fatores sociais que 
influenciariam o nível de fecundidade e posteriormente complementados por Bongaarts (1982); os 
resultados mostram que os níveis da fecundidade que merecem atenção correspondem à proporção 
de unidas, infecundabilidade pós-parto, uso de anticonceptivos e aborto induzido, as quais seriam 
as mais importantes nas análises dos níveis e tendências da fecundidade. 
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Resumo:  
 
Em um momento em que as religiões estão em crescimento(em número de adeptos), temos um 
contraste com o que foi declarado por Nietzshe sobre “a morte de Deus” na Dita modernidade. 
Pelo menos nos paises em desenvolvimento temos uma forte presença das religiões. Em parte essa 
são constituidas por pessoas economicamente falidas, vítimas da fome, da pobreza, que encontram 
um novo paradigma na existência pela fé. Em contrapartida, também se encontram pessoas com 
padrões diferentes, que têm uma vida social, do ponto de vista econômico, estável, que também 
dizem entregar sua vida a Deus. Ocorrendo muitas vezes, em determinada igrejas, um encontro 
saudável entre as classes sociais distintas. A negação do querer viver, problema clássico 
diagnosticado por Shopenhauer em sua época, tem suas particularidades pelo momento histórico 
em que vivia o autor. Contudo, alguns elementos diagnosticado podem ser aplicados a realidade 
social brasileira. Hipoteticamente, estamos avaliando que a representação social do céu, em 
contraste com a representação do inferno, é um acelerado e cristalizado da ideologia da negação 
do querer viver entre os pentecostais. E, em classes sociais distintas, o fenômeno ocorre de 
maneiras distintas. A pesquisa documental da doutrina da assembléia de Deus, junto com a 
observação participante, é nossa metodologia. Recentes conclusões mostram que existem 
diferenças na forma como a fé se manifesta, dependendo da classe social na qual o crente está 
inserido. 
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Resumo:  
 
Após a Constituição de 1988 os Planos Diretores passam a ser obrigatórios para as cidades com 
mais de 20.000 habitantes; os munícipios situados nas Regiões Metropolitanas ou aglomerações 
urbanas; ou em áreas de interesse turístico, sendo o caso de São Miguel do Gostoso, que está 
vivendo o processo de elaboração do seu Plano Diretor. Dentro desse contexto surge a idéia de um 
trabalho que tenha por objetivo entender a real necessidade e qual a importancia para o munícipio 
à elaboração do Plano Diretor Municipal, buscando compreender até que ponto o munícipio 
desenvolve-se de maneira planejada, sendo justa para todas as camadas da sociedade, já que o 
munícipio passa por um processo de transformação espacial em função do crescimento do turismo 
na Região, em virtude das belezas naturais. Sabendo que o Plano Diretor hoje se constituí como 
instrumento básico para orientação do crescimento do territorio municipal, incluindo aí a área 
rural, onde há uma organização espacial e social distinta da área urbana, diante disso, temos como 
objetivo descobrir até que ponto as desigualdades socio-espaciais existentes no munícipio vão ser 
modificadas e como o Plano Diretor vai se constituir como peça de fundamental importância para 
o desenvolvimento planejado e de forma igualitária nas pequenas cidades, tomando como exemplo 
o munícipio de São Miguel do Gostoso, pois mesmo não tendo mais de 20.000 habitantes está 
dentro de uma outra exigencia, que é a área de interesse turístico. 
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Resumo:  
 
O trabalho proposto tem por objetivo fazer uma análise reflexiva sobre o setor informal na cidade 
do Natal, sendo o bairro do Alecrim o objeto empírico de análise. A escolha desse bairro se 
justifica pela sua importância no contexto da atividade terciária, constituindo um dos principais 
centros de comércio e serviços. O trabalho será norteado pelo entendimento de que o setor 
informal tem se apresentando de forma dinâmica, sendo resultante do processo de reestruturação 
produtiva desencadeada nos últimas décadas do século XX. A investigação apóia-se no enfoque 
descritivo-reflexivo, tendo como procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, 
levantamento de dados secundários e pesquisa de campo (pesquisa direta) com a realização de 
entrevistas. 
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Resumo:  
 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de campo de caráter exploratório-descritiva 
que teve por objetivo identificar as dimensões latentes da comunicação, bem como encontrar 
relações entre tais dimensões com a imagem organizacional. A amostra contou com um total de 
267 respondentes, sendo 89 gerentes ou proprietários de lojas e 178 vendedores de lojas de 
vestuário e calçados situadas nos cinco principais shopping centers de Natal, capital do Rio 
Grande do Norte. A coleta dos dados foi feita mediante a utilização de dois instrumentos 
estruturados e validados, com respostas medidas em escala likert de 6 pontos. Para a mensuração 
da comunicação foi utilizado o instrumento desenvolvido por Downs e Hazen (apud MUELLER, 
2002), composto de 8 dimensões latentes e 32 indicadores. Para a imagem foi utilizado o modelo 
de Mael & Ashforth (1992), com 5 indicadores. A análise dos dados foi realizada mediante a 
utilização das técnicas estatísticas de análise fatorial e modelagem de equações estruturais. os 
resultados da análise fatorial demonstraram a comunicação como sendo formada por cinco 
dimensões latentes. Já a modelagem demonstrou existir positivamente relações entre a 
comunicação com a imagem da empresa, cujos resultados revelaram que a imagem é influenciada 
pela comunicação com o supervisor, integração organizacional e sendo mais fortemente explicada 
pela comunicação vertical.
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Resumo:  
 
À luz das transformações decorrentes da era informacional e de um olhar pós-moderno pode-se 
observar a emergência da necessidade do resgate histórico-cultural das sociedades 
contemporâneas. Partindo dessa concepção, tomamos como referência básica a pesquisa 
desenvolvida no âmbito do projeto “O Mapa Social da Região Metropolitana do Natal (RMN): 
Desigualdade Social e Governança Urbana”, apoiado pela UFRN/FAPERN/CNPq-PRONEX, cuja 
finalidade é investigar os impactos da reestruturação produtiva sobre a organização social e 
espacial da RMN.Os resultados preliminares da pesquisa permitem constatar a precariedade das 
políticas públicas em relação aos bens históricos patrimoniais.Portanto, este trabalho visa 
identificar os monumentos que possuem grande significação histórica ou artística na RMN, base 
para o posterior desenvolvimento de um banco de dados informacional-imagético (fotográfico) 
sobre o tema, que deverá subsidiar a elaboração de um projeto eficaz para a preservação dos 
citados bens. A pesquisa foi iniciada pelo estudo da cidade pólo, Natal, especialmente pelo bairro 
da Ribeira, pois além da sua importância histórica, é um dos bairros mais antigos da cidade e 
detentor de rico patrimônio histórico.Este trabalho pretende mostrar os primeiros resultados 
extraídos de pesquisas de campo e posteriormente apresentará análise sobre o bairro da Ribeira e 
seus arredores. Pode-se desde concluir preliminarmente sobre a grande potencialidade histórica e 
patrimonial ali presente. 
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Resumo:  
 
O terciário nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte é uma proposta de trabalho que vem 
sendo desenvolvida articulada à pesquisa “Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Sócioespacial 
nas Pequenas Cidades do Rio Grande do Norte”, coordenada pela Profª Rita de Cássia da 
Conceição Gomes, e conta com financiamento do CNPq. A referida pesquisa é realizada na base 
de pesquisa em ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS, do Departamento de Geografia da UFRN. 
A pesquisa procura analisar a atividade terciária nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte e 
sua relação com o desenvolvimento sócioespacial dessas cidades. É visível que a mobilização do 
trabalho neste setor é cada vez maior, tendo em vista o fenômeno do desemprego. Nesse processo, 
o terciário formal ou informal tem sido a opção que mais se apresenta diante do trabalhador, para a 
geração de renda. A pesquisa se realiza a partir do levantamento de dados secundários e primários, 
bem como levantamento cartográfico e elaboração de mapas temáticos, de acordo com os 
resultados obtidos. Até o presente momento a pesquisa de campo foi realizada na região do Alto 
Oeste Potiguar, na qual foi notada a presença expressiva deste setor, bem como sua importância 
para as populações. Nelas, o setor terciário se mostra com um alicerce para a economia local e é 
um fator decisivo para a circulação monetária nas cidades. Pode se observar que são, em sua 
maioria, pequenos comércios que ocupam dependências das residências, se caracterizando como 
comércio familiar. 
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Resumo:  
 
As áreas de mangue são de expressiva importância para a comunidade, visto a sua capacidade de 
gerar renda, benefícios econômicos e bem-estar sócio-ambiental. Porém, essas áreas vêm sendo 
minadas pelo avanço da carcinicultura na região, com a derrubada das matas ciliares para o seu 
exercício, pondo em risco, além da biodiversidade ali existente, a sustentabilidade urbana. Ao 
mesmo tempo os mananciais servem como filtros de resíduos orgânicos e químicos contidos nas 
águas que escorrem das áreas habitadas até o rio e evitam assoreamentos, erosões e futuras 
enchentes. A importância da conscientização da população e dos órgãos competentes a respeito da 
preservação do mangue e dos agentes que dele fazem parte – como por exemplo a exploração 
consciente de seus recursos, gerando sustentabilidade das atividades advindas dele no longo prazo 
– está na possibilidade de sustentação de atividades econômicas geradoras de renda, como a cata 
de caranguejo, assim como na manutenção dos ciclos bioecológicos de reprodução de outras 
espécies marinhas, as quais servem de fonte de geração de renda e de crescimento econômico, a 
partir de outras formas de exploração marinha de pesca e cata, para a região. Tendo como 
referência o Projeto Jaguaribe, de preservação e conscientização da importância do mangue, 
pesquisas bibliográficas e documentais, a presente pesquisa tem por fim o estudo do ciclo gerado 
com o mangue e a forma mais racional e sustentável de explorá-lo e reproduzir riqueza sem 
degradá-lo. 
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Resumo:  
 
A discussão acerca dos problemas das metrópoles brasileiras tem crescido nos últimos anos. Este 
estudo analisa o comportamento das regiões metropolitanas brasileiras a partir da Constituição de 
1988, e avalia como vem sendo gerida a região metropolitana de Natal. O interesse deste trabalho 
é, por um lado, perceber o papel do governo estadual como coordenador ou fomentador dos 
debates e encaminhamentos das questões metropolitanas, por outro, identificar os arranjos 
institucionais que propiciam a abertura de espaços de articulação e diálogo com vistas à resolução 
dos problemas comuns à municípios diferentes. O estudo foi realizado com base em documentos 
oficiais e estatutos, resoluções e leis, normas e regimentos que, ao formarem o aparato jurídico os 
quais define papéis, obrigações e competências, dão sustentação normativa e organizacional para a 
região. A análise dos dados demonstra que o principal entrave ao processo de gestão metropolitana 
é a fragilidade dos mecanismos de gestão compartilhada, que dificulta a solução de problemas 
plurimunicipais. As propostas até agora têm se mostrado ineficientes ou inadequadas, quer pela 
interferência político-partidária nos espaços decisórios, quer pela dificuldade de unir interesses 
diferentes, sobretudo quando se refere a repasses de verbas. A gestão da região metropolitana de 
Natal exige um pacto político avançado, no qual os entes públicos atuem coletivamente, criando 
mecanismos ou arranjos institucionais que a viabilize. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem como instrumento de intervenção o projeto integrado dos departamentos 
de Ciências Sociais, Educação e Arquitetura. O Desenho do Possível: a UFRN e o MST na 
implementação de uma metodologia-referência para a autogestão e construção de assentamentos, 
está sendo desenvolvido através da metodologia da pesquisa participante, esta tem como principal 
meta intervir junto à comunidade a fim de construir alternativas para atenção de certos problemas 
demandados pela mesma. Este trabalho tem o objetivo de investigar o aprendizado da prática 
social pela ótica da participação. O recorte em observação é o processo de participação dos 
assentados na construção do assentamento Resistência Potiguar I. O projeto caminha em busca da 
autogestão dos espaços de moradia e trabalho, um outro traço metodológico da proposta é o 
exercício constante do diálogo para a condução do processo, posto que só com a experiência da 
participação nos seus lugares constituídos teremos um efeito educativo e integrativo que facilitará 
a condução do processo para o máximo de aproximação da desejada autogestão. Para fins 
investigativos os limites da participação são sobremaneira ricos, pois, a crença de que a 
participação por si só confere a partilha do poder em determinados processos sociais, começa a ser 
refutada pelos teóricos da participação que se encontram diante de outra perplexidade, a de como 
tornar espaços institucionalizados para a participação de fato efetivos na vida social. 
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Resumo:  
 
Este trabalho tem como objeto de estudo o financiamento rural, composto por dois períodos a 
partir da criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). O primeiro é caracterizado pelo 
esgotamento das fontes tradicionais de recursos para o Crédito Rural e o segundo pela criação de 
novas fontes de recursos. Desse modo, com base em pesquisas bibliográficas e documentais, o 
trabalho examina a importância da política de crédito no financiamento rural e descreve a 
mudança do padrão de financiamento na agricultura – partindo da análise do papel do Estado na 
economia no âmbito da mesma – ao discorrer, de maneira sumária, sobre as funções atribuídas ao 
Estado, as razões e as formas para a intervenção, destacando as políticas macroeconômicas e 
setoriais relevantes para agricultura. 
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Resumo:  
 
Como é bem conhecido, nas últimas décadas ocorreu um enorme crescimento da prevalência da 
esterilização feminina no Brasil, que em 1996 atingiu 40% das mulheres unidas em idade 
reprodutiva. Esta média nacional encobre grandes diferenciais regionais, sendo as cifras para o 
Nordeste uma das mais altas do país (43,9%). São estes níveis que justificam estudar tal fenômeno 
a partir não apenas de uma visão demográfica, mas também sociológica, a esterilização se estaria 
concretizando no plano das relações sociais, isto é, no processo de construção da ação social 
guiada pelo sentido que dão os atores que participam dessa ação. Logo, o objetivo do trabalho é 
analisar a esterilização feminina no marco relacional a partir do conceito de ação social e 
condições sócio-demográficas, focalizado no universo das mulheres unidas em idade reprodutiva 
de quatro Estados do Nordeste: RN, PE, BA e CE. Para isto, se lança mão dos instrumentos 
metodológicos: o campo teórico baseado no conceito da ação social como esfera de reflexão 
sociológica, e o campo empírico baseado nos dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS, 1996), que entrevistou 1283 mulheres unidas entre 15-49 anos dos Estados RN, PE, BA e 
CE. As variáveis selecionadas são: idade, educação e trabalho. Como resultados, tem-se o RN 
revelando os maiores percentuais no uso da esterilização feminina frente aos Estados de PE, BA e 
CE. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é apresentar, através do modelo psicológico sócio-condutal, a influência 
das condições de vida na infância na formação de indivíduos adultos violentos. Uma possível 
causa para a agressividade e violência está ligada aos conceitos psicológicos de frustração, 
aprendizagem social e processamento de informações. J. Dollard(1939) já especulava que relações 
de frustração podem gerar agressão. Estudiosos modernos entendem que comportamentos 
agressivos ou violentos são uma resposta aprendida para frustração, e que tal aprendizagem é 
facilitada por modelos sociais disponíveis de agressividade e comportamento violento, que podem 
ser presenciados na família, comunidade, e especialmente na escola e entre os amigos. Neste 
modelo, uma criança pode aprender a se comportar agressivamente quando observa ou participa de 
situações violentas, experimentando o estado emocional inerente a tais situações, e recebendo as 
punições e recompensas resultantes deste comportamento. Assim, o aprendizado social pode 
inculcar na criança que a agressão e a violência são meios apropriados a lidar com várias 
situações, dentre elas: A) a frustração causada pelo baixo desempenho na escola; B) raiva por falta 
de reconhecimento social; C) Ou simplesmente como meio criar oportunidades. De forma que 
haverá possibilidade desta criança também se tornar um adulto violento.O presente trabalho 
conclui com uma reflexão sobre a utilização deste modelo como instrumento de redução da 
criminalidade e da violência em geral. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é apresentar o conteúdo geral adquirido ao longo de um ano de pesquisa 
a respeito da linha de pensamento intitulado construtivismo social, mais especificamente 
relacionado à filosofia da ciência. Em suma, um construtivista em relação à ciência costuma 
afirmar que esta possui aspectos contingentes, não só em seus aspectos históricos, mas também no 
que diz respeito ao seu conteúdo, questionando assim se certos “fatos científicos” não seriam 
contingências sociais. Este é um tema que envolve muitos problemas, começando pelo uso 
genérico do termo construção social, além dos inúmeros debates entre cientistas e construtivistas 
que geram algumas interpretações radicais sobre o construtivismo. Sendo assim, as questões 
abordadas são: (a) O que é o construtivismo social em relação às ciências naturais? (b) formas de 
Construtivismo, (c) os pontos conflitivos entre os construtivistas e os cientistas e (d) novas 
questões do Construtivismo Social sobre a ciência. A metodologia utilizada se resumiu à leitura e 
pesquisa a respeito de bibliografia sobre o tema. O estudo apontou uma postura geral por parte dos 
construtivistas em não questionarem a utilidade e o uso dos resultados científicos, o que leva à 
conclusão que os aspectos da ciência que são construções sociais não geram especificamente 
resultados científicos que devam ser excluídos, mas que na verdade não são explicitamente 
derivados da própria natureza. 
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Resumo:  
 
Este trabalho correlaciona ficção e filosofia, na perspectiva da escritura clariciana,estudando tal 
relação no conto intitulado A bela e a fera, e no conto infantil com título homônimo. No conto de 
fadas, encontramos os elementos necessários para a configuração metodológica de nossa 
comunicação, que procurará estabelecer a confluência do gênero infantil com o gênero conto, na 
obra de Clarice Lispector considerada adulta. O estudo que empreendemos levou-nos a reconhecer 
as atitudes designadas para a realização interior das personagens em um sentido existencial, 
presentes tanto na narrativa infantil quanto no conto clariciano.Deparamo-nos com traços 
reveladores do que reside de fera ou de bela adormecidos em cada ser. Esse trabalho do estético é 
processado de forma a realizarmos juízos de valores estéticos e existencialistas. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar a situação da democracia nos Estados que constituem a 
América Latina. Para tanto, investigou-se mais especificamente: a) os conceitos e classificações da 
democracia; b) os elementos constitutivos de um regime democrático; c) os principais problemas 
que afetam a América Latina e as suas possíveis soluções. Ademais, foram analisados diversos 
relatórios acerca desse tema realizados por organizações internacionais e locais (ONU e OEA), 
bem como por ONG’s. O exame das informações revelou que a democracia, apesar de encontrar-
se instituída como regime de governo nos países latino-americanos, apresenta-se ainda muito 
incipiente e com graves problemas, incluindo-se nesse rol, principalmente, a corrupção e a 
desigualdade social. Todavia, importante fator para a mudança desse contexto é a educação, que 
proporcionará uma efetividade desse regime de governo nos Estados. Nesse sentido, o trabalho 
concluiu que, mesmo com todos os esforços logrados ao longo dos último 30 anos na América 
Latina para implantar os valores democráticos, muito aspectos precisam ser aperfeiçoados, como a 
redução das desigualdades e a melhoria da educação, para que o regime democrático venha a 
efetivar-se nessa fração do continente americano.
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Resumo:  
 
O seguinte trabalho possui como objetivo o esclarecimento dos conceitos essenciais que envolvem 
a lógica de ordem superior da teoria dos tipos. O resultado da pesquisa foi obtido através da 
análise bibliográfica. Usando uma definição informal, a lógica de primeira ordem trata de termos 
como nomes de objetos em um domínio e da quantificação universal ou existencial de variáveis 
em funções de predicados. A lógica de primeira ordem se apresenta como uma lógica produtiva 
para teoria, mas inepta para a prática. A teoria dos tipos simples (Simple type theory) é uma ótima 
candidata para criar uma linguagem formal mais expressiva e aplicável tanto pragmatica como 
teoricamente. A teoria dos tipos simples é uma lógica de ordem superior, que funciona como uma 
extensão natural da lógica de primeira ordem. A teoria dos tipos simples é baseada nos mesmos 
princípios da lógica de primeira ordem, mas se diferencia em dois aspectos: primeiramente, 
predicados e funções podem ser aplicadas em variáveis de ordem superior de fórmulas; e em 
segundo lugar, para organizar os termos possui objetos sintáticos chamados de tipos, que denotam 
conjuntos não vazios de valores. O interesse principal é indicar a alta expressividade e o 
sofisticado modo como se articula a teoria dos tipos simples. 
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Resumo:  
 
Este trabalho está baseado na teoria das estratégias competitivas genéricas de Porter (1980;1985) a 
qual estabelece em seu modelo que todas as empresas existentes no mercado possuam pelo menos 
uma das três abordagens estratégicas diferenciação, liderança em custo e enfoque). Desta forma, 
este trabalho identifica de que maneira está distribuída as estratégia competitiva nas empresas de 
shopping centers de Natal/RN. Foram aplicados questionários com 89 gerentes de lojas de 
shopping centers que resultou após análises estatísticas em cinco agrupamentos. Em seguida foram 
selecionadas as empresas que possuíam maior afinidade com cada agrupamento e que melhor 
representavam os resultados dispostos em cinco clusters acerca da teoria proposta e nesta 
amostragem foi aplicada entrevista com os gerentes. Os resultados obtidos com as entrevistas 
validaram a análise dos dados encontrados nos questionários anteriormente aplicados estando em 
conformidade com a proposta teoria. Identificou-se também duas modalidades de empresas que 
utilizavam simultaneamente mais de uma estratégia competitiva (meio-termo), sendo uma dentro e 
outra fora do modelo proposto pelo autor. Embora o modelo das estratégias competitivas genéricas 
tenha sido instituído com aspectos voltados as organizações industriais, os resultados obtidos neste 
trabalho validaram a aplicação desta teoria em empresas comercias de shopping centers que vem 
se adequando para obter melhor posicionamento em relação à concorrência.
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Resumo:  
 
Os anos 60 e 70 engendraram, a partir da visibilidade dos movimentos políticos e de contra-
cultura, uma representação que atribuía aos jovens adjetivos como ‘transgressores’, ‘rebeldes’, 
‘contestadores’. Essa representação tende a generalizar e produzir certas expectativas e opiniões 
sobre a atual geração de jovens, como a de esta é ‘apática’, em contraposição a uma geração 
anterior de jovens politicamente engajados e críticos do momento histórico em que viviam. O 
objetivo deste trabalho é apreender a percepção dos jovens estudantes do ensino médio do 
município de Natal sobre a política e suas instituições, bem como verificar o nível e a forma de 
participação política desses jovens. Para concretização da pesquisa, realizou-se a aplicação de 
questionários com uma amostra de 538 jovens estudantes do ensino médio do município de Natal. 
A análise dos dados revela que apesar de grande parte desses jovens não se interessar por política, 
a grande maioria atribui alguma ou muita importância à ela; apesar disso o nível de participação 
em espaços tradicionais (partidos políticos, movimentos estudantil) é muito baixo; verificou-se, 
também, que o conhecimento sobre as instituições políticas, assim como o nível de confiança nelas 
é muito baixo. O trabalho conclui que o interesse e o nível de participação estão diretamente 
associados à representação, ao grau de confiança e ao conhecimento que esses jovens tem sobre a 
política e suas instituições.
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Resumo:  
 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de campo de caráter exploratório-descritivo 
que buscou identificar as dimensões latentes da liderança, e do comprometimento organizacional, 
bem como encontrar relações existentes entre esses dois conjuntos de indicadores. Na pesquisa 
foram entrevistados 236 respondentes, sendo 84 gerentes ou proprietários de lojas e 152 
vendedores. A pesquisa foi realizada em 84 lojas localizadas em cinco shopping centers do 
município de Natal, capital do RN, e utilizou dois questionários diferentes. Um deles foi 
desenvolvido por Bass e Avolio, 1992 (apud NORTHOUSE, 2004), contou com 21 indicadores de 
liderança e foi respondido pelos gerentes de lojas. O outro instrumento, respondido pelos 
vendedores das lojas, foi desenvolvido por Medeiros, Albuquerque, Marques e Siqueira (2003), e 
conta com um total de 28 indicadores do comprometimento organizacional. Para a análise dos 
dados, foram utilizadas as técnicas de análise fatorial e a modelagem de equações estruturais. 
Utilizando a análise fatorial, foram encontradas cinco dimensões da liderança e sete dimensões do 
comprometimento organizacional, todas elas com respaldo teórico em suas explicações. Através 
da Modelagem de equações estruturais, foi estabelecido um modelo de relações entre a liderança e 
o comprometimento organizacional, em que foi possível observar que determinados estilos de 
liderança influenciam positivamente o comprometimento do empregado.
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Resumo:  
 
Após a década de 1970 ocorreram crises que desencadearam um processo de reestruturação no 
mercado de trabalho, criando novas exigências quanto à formação profissional de seus 
trabalhadores. Assim, é de grande importância analisar a forma como as instituições formativas 
têm se adequado às exigências dessa reestruturação, qual o perfil do profissional que tem orientado 
seus projetos político-pedagógicos e como tem sido a inserção dos profissionais no mercado de 
trabalho. Assim, nosso objetivo é avaliar a percepção dos egressos do Curso de Direito e 
Administração da UFRN quanto às exigências do mercado de trabalho, identificar as dificuldades 
de inserção no mercado e os fatores decisivos relacionados à formação acadêmica. Foi efetuado 
um estudo descritivo, que procura registrar e relacionar informações sobre este assunto. A 
população consiste de 59 alunos do curso de Direito e 45 do curso de Administração, formados no 
semestre letivo de 2004.1. O questionário foi o instrumento de coleta de dados utilizado, tendo 
sido aplicado via e-mail. Os resultados da pesquisa referem-se à percepção de 31 respondentes do 
curso de Direito (52,54% da população) e 23 respondentes do curso de Administração (51% da 
população). Um dos resultados obtidos após a análise dos dados foi a constatação de que o 
mercado exige um novo perfil de profissional. Constatou-se também que a realidade que se 
apresenta demanda uma rediscussão da questão formativa. 
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Resumo:  
 
Este trabalho se consitiu na análise formal, harmônica, temática e motívica das 32 sonatas para 
piano de Ludwig van Beethoven. O objetivo principal foi conhecer seu estilo composicional, as 
maneiras com as quais trabalhou diversas estruturas formais, texturas, harmonias e motivos. A 
realização ddeste trabalho se deu através da audição e da observação da partitura de cada uma das 
sonatas, contando eventualmente com a ajuda de bibliografia complementar. Ao término das 
análises, as informações mais relevantes obtidas foram organizadas em um quadro comparativo, 
no qual também foram disponibilizados pequenos comentários acerca das peculiaridades 
encontradas em cada sonata. Por fim, concluímos que este trabalho apresenta grande importância 
por complementar e dar continuidade ao processo de formação de conhecimento, fornecendo seus 
resultados ao projeto de pesquisa ao qual está vinculado e cujo principal objetivo consiste na 
composição de uma sonata para piano. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar as condições sócio-ambientais na cidade de João Câmara, 
situada na microrregião da Baixa Verde. A sede urbana do município concentra a maioria da 
população num espaço de ocupação recente. O trabalho propõe-se a investigar: a) o processo de 
ocupação urbana; b) a condições sociais dos moradores; c) os problemas ambientais presentes no 
espaço. Para a realização deste trabalho serão realizadas visitas, entrevistas e coletas de dados 
junto às várias secretarias municipais, utilizando os dados do projeto “Construindo cidadania em 
João Câmara (RN)”. A análise pretende evidenciar a precariedade das condições de vida e mapear 
a incidência dos principais problemas ambientais da cidade. Esse estudo servirá para completar o 
diagnóstico atualmente realizado no município. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar a relação existente entre os crimes de Tráfico de Pessoas e de 
Branqueamento de Capitais, tendo por foco demonstrar a real necessidade de se enquadrar o 
primeiro no rol de sustentáculo econômico do segundo, o que ainda não se verifica no 
ordenamento brasileiro, como é possível inferir a partir da leitura do artigo primeiro da Lei n° 
9.613/93. A causa histórica para esse lapso legal é que no ano da promulgação do referido diploma 
o crime de Tráfico não estava tão evidente e sua repercussão não atingia os níveis epidêmicos da 
atualidade. Diante do hodierno quadro de criminalidade transnacional é de vital importância a 
inclusão do crime de tráfico na listagem da supramencionada Lei, sendo, então, possível um 
combate mais efetivo e sistemático da cadeia criminosa. Para a realização desse trabalho foram 
considerados livros, artigos, periódicos e documentos oficiais. Procedeu-se a leitura e análise do 
ordenamento jurídico nacional e internacional, com especial apreço a Constituição do Brasil, ao 
Código Penal e Processual Penal pátrio e a Convenção das Nações Unidas Contra o Crime 
Transnacional Organizado e seu Protocolo para prevenir, reprimir e sancionar o tráfico de pessoas, 
especialmente de mulheres e crianças. Os resultados obtidos na pesquisa deixaram clara a lacuna 
legal e tornaram evidente a premência da inclusão do Tráfico de Pessoas no elenco da Lei de 
Lavagem de Dinheiro. 
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Resumo:  
 
Objetivávamos, com este estudo, efetuar a catalogação e estruturar inventário do Patrimônio 
Arqueológico de Carnaúba dos Dantas, localizada no Seridó Potiguar, considerando a escassez de 
informações que se tem, no município, sobre esses lugares com vestígios da presença humana na 
Pré-História, embora seja território de pesquisa do NEA da UFPE desde os anos 80 do século XX. 
Partimos das discussões sobre patrimônio cultural desenvolvidas por Hugues de Varine-Bohan, 
Françoise Choay e Carlos Lemos, bem como d o conceito de tradição discutido por Gabriela 
Martin para as diferentes áreas arqueológicas do Nordeste brasileiro. A catalogação abrangeu os 
vales do Rio Carnaúba, dos Riachos do Bojo / Olho d'Água e do Cardão e da zona do Lajêdo / 
Areias da Cobra, em que foram registrados 45 sítios arqueológicos rupestres, portadores de 
pinturas e de gravuras, que foram classificados como sendo pertencentes às Tradições Nordeste e 
Itaquatiara e, ainda, alguns com grafismos semelhantes à Tradição Agreste. Registramos os sítios 
em ficha de cadastro própria, utilizando o modelo do CNSA do IPHAN, além do que efetuamos 
documentação fotográfica dos grafismos rupestres e tomada das coordenadas geográficas dos 
pontos visitados. A realização desta pesquisa e efetivação do respectivo inventário demonstrou-se 
importante, já que nos possibilitou aprofundar o conhecimento acerca do Patrimônio Arqueológico 
de Carnaúba dos Dantas. 
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CÓDIGO: HS0969 
TÍTULO: DAS RELAÇÕES ENTRE O DISCURSO E O DIREITO 
ALUNO: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (06578252479) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho tem por escopo a avaliação das relações exercidas entre o discurso, aquele 
tratado pelo filósofo Michel Foucault em sua obra "A Ordem do Discurso", e a conjuntura atual do 
direito, especialmente o brasileiro; busca-se mostrar como o discurso pode prejudicar o bom 
funcionamento da estrutura jurídica, e como esta restringe aquele. A partir disso, objetiva-se 
detectar os problemas e conflitos sociais gerados por tais relações, remetendo-se a uma avaliação 
histórica, remontada por John Gilissen, autor português, e a uma observação de alguns pontos do 
Código de Direito Civil brasileiro de 2002. Por conseguinte, e por fim, há a ênfase em projetos e 
resoluções desenvolvidos, como por exemplo, a criação dos juizados especiais, da justiça 
itinerante, e demais programas correlatos, para solver tais fatores negativos produzidos e tentar 
tornar o direito um instrumento realmente destinado a suprir as necessidades da população como 
um todo, bem como se mostrar acessível a esta.
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CÓDIGO: HS0970 
TÍTULO: MCP E CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER: 
AFINIDADES ROMÂNTICAS 
ALUNO: PABLO CRUZ SPINELLI (04337383409) 
ORIENTADOR: JOSÉ WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
CO-AUTOR: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419) 

 

Resumo:  
 
Analisamos os movimentos de cultura e educação populares da década de 1960: Movimento de 
Cultura Popular/PE e Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler/RN. De acordo com 
seus ideários havia afinidades com o que entendemos por romantismo político. Aqui, trabalhamos 
sob o viés das aspirações e estilos que o termo proporcionou ao ideário dos movimentos da época, 
pois o romantismo trouxe notável influência para o meio político brasileiro. A partir de seus 
documentos referenciais notamos que esses movimentos se constituíram como símbolo romântico 
da libertação nacional tão almejada por seus idealizadores. No discurso da Campanha, mais do que 
no do MCP/PE, a cultura popular é tida como veículo de recusa e resistência à dominação externa, 
buscando a “libertação nacional”. O MCP, pois, se preocupou em produzir uma cultura para o 
povo, de caráter político e transformador, que elevasse seu nível de consciência social, adaptada ao 
que sua vanguarda entendia por realidade. Há uma gama de afinidades românticas comuns aos 
movimentos. Temos: recusa da realidade social presente, sensação de perda, nostalgia e busca do 
que foi perdido. Na Campanha ocorre uma maior ênfase na questão dos valores anticapitalistas e 
nacionalistas. Ao passo que no MCP há uma preocupação maior no trato de uma cultura produzida 
pelos intelectuais para que o povo pudesse superar seu status quo. 
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CÓDIGO: HS0971 
TÍTULO: ANÁLISE DA FAMÍLIA À LUZ DE MARX, DURKHEIM E GIDDENS 
ALUNO: ÉRIKA LULA DE MEDEIROS (05731851409) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACÊDO (04103773413) 

 

Resumo:  
 
Este trabalho tem por escopo analisar a instituição social Família, a partir das abordagens teóricas 
de Karl Marx, Émile Durkheim e Anthony Giddens. Como embasamento para a pesquisa, foram 
utilizados textos e obras dos teóricos em questão. Tomando como base o conceito de família 
estabelecido por Giddens, busca-se estudar esse grupo sob o prisma de Marx e Durkheim, uma vez 
que tiveram idéias de certa forma divergentes quanto aos aspectos analisados. É feita, ainda, uma 
associação desses pensamentos com as correntes de pensamento funcionalista e analítica. Por fim, 
é apresentada a visão de Giddens, que amparado sobre outros teóricos sintetiza os pensamentos 
dos dois sociólogos do século XVIII, apresentando uma percepção condizente com a sociedade 
hodierna. 
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CÓDIGO: HS0976 
TÍTULO: DIFICULDADES DOCENTES NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
ALUNO: JANAÍNA ALVES LIRA (00855152486) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho se insere na abordagem qualitativa de pesquisa e utilizará como procedimentos 
de coleta de dados – o questionário e a entrevista semi-estruturada. Objetiva cotejar as dificuldades 
docentes vivenciadas por professores de programas sociais de alfabetização de jovens e adultos 
com as dificuldades apontadas por alfabetizadores da escola pública (ensino regular), no sentido 
de compreender as especificidades da andragogia da alfabetização, em âmbitos diferentes. Como 
resultados parciais da pesquisa, obtivemos os seguintes dados dos docentes de programas de 
alfabetização: baixa auto estima dos alunos; resistência à prática pedagógica diferente do modelo 
tradicional; indisponibilidade do tempo do aluno; cansaço do professor e do aluno; insuficiência da 
formação docente. Posteriormente, serão investigadas as dificuldades docentes de professores da 
escola pública, com o intuito de se proceder à comparação supracitada. Além da consecução dos 
objetivos definidos, com este trabalho, pretendemos também contribuir para a formação de 
professores e o desenvolvimento de práticas alfabetizadoras bem sucedidas.
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CÓDIGO: HS0986 
TÍTULO: A POÉTICA DO CANTO: TRAJETÓRIAS DE VIDA DE UM SER CANTANTE 
ALUNO: ARTENISA DE ANDRADE E SANTOS (02785564421) 
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415) 

 

Resumo:  
 
Este estudo foi desenvolvido no contexto da Escola de Música da UFRN com objetivo identificar e 
discutir as contribuições que o envolvimento com a música e o canto trazem à natureza sensível do 
Ser. Evidencia-se como um envolvimento que é considerado espontâneo e autotélico 
(CSIKSZENTMINHALYI, 1992). A metodologia utilizada caracteriza-se como uma abordagem 
biográfica que focaliza Histórias de Vida utilizando a entrevista semi-estruturada enfatizando 
acontecimentos marcantes na moldagem das definições de si próprio e das suas perspectivas de 
vida. A pessoa investigada pertence ao corpo docente da Escola de Música da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, escolhida de forma intencional por ser professora de música e de 
canto, respectivamente. Buscamos referências de natureza sensível das experiências com a música 
e o canto, que melhor expressem as oportunidades, os sentimentos e as emoções relatadas pela 
investigada, que se caracterizam como experiências de fluxo, busca de satisfação, realização de 
novos desafios e satisfação (CSIKSZENTMIHALYI, 1996, 1997). A partir da trajetória de vida 
reconstruída podemos evidenciar a existência de relações sensíveis da professora investigada, que 
se manifestam do envolvimento com a música e o canto, compreendendo a sua natureza pessoal 
como processo vivido, que se projeta sob os sonhos, as emoções, os sentimentos de prazer e 
alegria que são marcantes em sua corporeidade como expressão de ludicidade e sensibilidade.
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CÓDIGO: HS0996 
TÍTULO: CONCEPÇÕES ACERCA DA AIDS ENTRE IDOSOS DE GRUPOS DE 
CONVIVÊNCIA 
ALUNO: KATHARINE SILVA FONTES (01289734470) 
ORIENTADOR: ANA ALAYDE WERBA SALDANHA (38040247420)  
CO-AUTOR: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462)  
CO-AUTOR: VALDILÃ©IA CARVALHO DE SOUSA (04601144418) 

 

Resumo:  
 
Esta pesquisa visou verificar a vulnerabilidade não percebida e a subestimação da infecção, além 
de identificar os aspectos que constituem barreiras para prevenção à Aids, relativos às dimensões 
físicas, psicológicas e socioculturais em pessoas na faixa etária acima de 50 anos. Metodologia: 
Tratou-se de um estudo de campo de cunho qualitativo, tendo como referencial teórico a Teoria 
das Representações Sociais. A amostra consta de 20 participantes, dos quais 3 do sexo masculino e 
17 do sexo feminino, com idades variando de 52 a 87 anos, pertencentes a Grupos de Convivência 
da Terceira Idade da cidade de João Pessoa/PB. Foram utilizadas entrevistas individuais 
semiestruturadas, constando de uma questão norteadora acerca do significado da Aids. Depois de 
transcritas as gravações das entrevistas, fez-se a análise de conteúdos classificando os resultados 
com base em Categorias Temáticas emergentes. Assim resultaram as seguintes categorias: 
Concepção; Vulnerabilidade; Prevenção; Preconceito; Vida na Soropositividade e Proximidade da 
Aids. As categorias emergentes demonstram que há uma subestimação do potencial da infecção 
nas pessoas acima de 50 anos e, consequentemente, uma vulnerabilidade não percebida, o que 
constitui em um desafio para uma mudança de concepção da doença para os idosos, que enxergam 
a contaminação como algo de grande dimensão, mas distante da sua faixa etária por ser o sexo a 
maior causa de transmissão. 
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CÓDIGO: HS1000 
TÍTULO: “SUPERINTERESSANTE” E “VEJA”: DIFERENÇAS ENTRE A INFORMAÇÃO 
RESTRITA AO PÚBLICO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E A VEICULADA AO GRANDE 
PÚBLICO 
ALUNO: ISAAC LIRA DE ALMEIDA (00917792351) 
ORIENTADOR: KENIA BEATRIZ FERREIRA MAIA (34152130130) 

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar as características lingüísticas e iconográficas de artigos 
jornalísticos publicados nas revistas “Superinteressante” e “Veja”. Esses veículos foram 
selecionados porque são representativos de duas categorias de revistas nos país: a primeira, revista 
de divulgação científica, e a segunda, revista de informações gerais. A hipótese é que as diferenças 
encontradas não seriam suficientes para caracterizar os artigos jornalísticos da “Superinteressante”
como de divulgação científica. Foram investigadas as similaridades e distinções entre reportagens 
nesses dois meios que tratassem sobre o mesmo assunto ou abordassem o mesmo fato. Também 
foram observados quais temas e assuntos foram abordados, comparando o estilo e a linha editorial 
de cada veículo. A pesquisa coletou material nas edições de Veja e Superinteressante dos meses de 
Janeiro a Abril de 2006, além de analisar reportagens contidas em outras edições por afinidade de 
temas. Os resultados apontam que, tendo como base o material estudado, não há como caracterizar 
as reportagens da “Superinteressante” como artigos jornalísticos de divulgação científica, estando 
mais próximo de reportagens de informações gerais, embora se faça necessário ampliar o recorte 
para obter resultados mais definidores.
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CÓDIGO: HS1004 
TÍTULO: SABERES DOCENTES DE ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS: 
EXISTE UM "MAPA" PARA ESTE TESOURO? 
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487) 

 

Resumo:  
 
Por compreendermos que o professor “[...] não pode ser visto como ‘o’ problema, mas como 
imprescindível para a superação de parte dos problemas” (BRASIL, 1999, p.33), desenvolvemos 
este trabalho que teve como objetivo investigar, sob a perspectiva de professores alfabetizadores 
da EJA, quais os saberes requeridos pela atividade docente de alfabetizar jovens e adultos de uma 
escola pública da cidade de Natal/RN. O estudo foi desenvolvido no âmbito da abordagem 
qualitativa da pesquisa, onde realizamos um ‘estudo de caso’ da Escola Municipal Professora 
Emília Ramos. Para a coleta de dados, foram utilizados o questionário, a entrevista semi-diretiva e 
a análise documental. Da análise dos dados, emergiram as categorias ‘Fundamentos da Educação, 
Didática e Paradigmas da Alfabetização’, com quatro subcategorias relativas aos ‘Fundamentos 
Sócio-Econômicos, Histórico-Filosóficos e Psicológicos da Educação, à Didática da Alfabetização 
e ao Paradigma Psicogenético’. Este trabalho nos permitiu compreender melhor questões relativas 
aos saberes docentes requeridos do professor alfabetizador de jovens e adultos, especialmente 
compreender que estes saberes não estão relacionados apenas ao saber agir, mas também, ao saber 
pensar, inclusive e sobretudo, sobre esse agir.
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CÓDIGO: HS1005 
TÍTULO: REPRESENTAÇOES SOCIAIS DOS ALUNOS SOBRE UNIVERSIDADE 
ALUNO: LELY SANDRA CORREIA DANTAS (02996151461) 
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMÃO ANDRADE (34252819504) 

 

Resumo:  
 
Representações Sociais dos alunos sobre universidade Neste trabalho apresentaremos as 
percepções que os alunos têm sobre universidade, a fim de, tentar compreender como esses 
sujeitos identificam a função social de universidade. Para isso objetivamos compreender como a 
universidade é percebida pelos alunos que fazem parte dessa instituição em busca de formação 
profissional. Para tanto, se faz necessário compreender o processo histórico de construção desta 
instituição e os diversos papéis que assumiu ao longo do tempo para acessarmos os significados 
constituintes das representações sociais pelos alunos construídas. Essa pesquisa foi realizada com 
um grupo representativo de 90 sujeitos dos dois últimos anos do curso de universidades, sendo 30 
UFRN, 30 da UNP e 30 da UERN, contemplando os diversos seguimentos de estudantes 
universitários da cidade do Natal. Os referidos dados foram coletados através de Procedimentos de 
Classificação Múltipla (PCM) e analisados pelos métodos de Análise Escalonar Multidimensional 
(MSA). Apresentamos, portanto, considerações relevantes que demonstram uma grande 
aproximação do universo simbólico desses sujeitos para a construção dos discursos circulantes 
sobre a instituição universidade. 
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CO-AUTOR: ADRIANO EDUARDO LIVIO ALVES (01018677437) 

 

Resumo:  
 
A bacia hidrográfica do rio Punaú está localizada em uma região de intensa ocupação humana 
sujeita as interferências das diferentes atividades desenvolvidas em sua área. O objetivo desse 
trabalho foi mapear e avaliar esse processo da ocupação em setores da bacia, referente ao alto, ao 
médio e ao baixo curso, tendo como base a utilização do geoprocessamento na espacialização da 
informação geográfica. Para isso foi utilizado o Software SPRING/INPE, que forneceu as 
ferramentas básicas para a realização do mapa temático digital. De acordo com esse mapeamento 
pode-se constatar que quase toda bacia tem sua área comprometida com as atividades humanas, 
onde o desmatamento e as queimadas abrem espaço para a agricultura e a pecuária, sendo pouca a 
vegetação natural encontrada no entorno da bacia, e na planície do rio a mata ciliar tem sido 
substituída pelas culturas de subsistência, entre outras formas de uso e exploração que acontece. 
Com esse resultado pode-se concluir que a bacia do rio Punaú tem quase toda sua área sobre os 
efeitos dos impactos causados pela ocupação desordenada, que acelera a retirada da vegetação das 
encosta e da planície do referido rio. 
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CÓDIGO: HS1015 
TÍTULO: DO OUTRO LADO DE LÁ: OLHARES, SABERES E PODERES NORTE-
AMERICANOS SOBRE O BRASIL (1920-1960) 
ALUNO: BRUCE LEE DE OLIVEIRA SILVA (05828142437) 
ORIENTADOR: FLÁVIA DE SÁ PEDREIRA (38636514134)  
CO-AUTOR: FRANCISCO LINDEMBERG ARAÚJO DE OLIVEIRA (04368455479) 

 

Resumo:  
 
O trabalho discute a questão das diferenças identitárias entre brasileiros e norte-americanos e a 
construção da imagem do Brasil forjada por setores da sociedade norte-americana ao longo do 
século XX. Tomando a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) como ponto crucial na virada das relações 
entre Brasil e Estados Unidos, procura-se entender como a política da Boa Vizinhança, ancorada 
numa propaganda de defesa dos princípios democráticos americanos contra o nazi-fascismo, foi 
utilizada para assegurar uma parceria entre as duas nações. Arrogados na idéia de pan-
americanismo, se estabelece laços sócio-culturais recíprocos, mas não eqüitativos que mobilizaram 
missões culturais, políticas, militares e científicas que alteraram a sociedade brasileira. Sendo 
assim, coloca-se em cheque a questão da “americanização”: ora entendida como uma ameaça à 
nossa cultura, ora como força paradigmática capaz de nos libertar de uma possível letargia cultural 
e econômica. O acesso aos relatos dos integrantes dessas missões, em Natal, se deu através de 
consultas aos acervos públicos dos periódicos “A República”, “Diário do Natal” e “Tribuna do 
Norte” e entrevistas orais com norte-americanos e/ou seus descendentes que vivenciaram o 
período. Até o presente, uma vez que a pesquisa está em andamento, constata-se que para os norte-
americanos, a construção de uma “boa imagem” do Brasil favorecia a política da Boa Vizinhança 
e o estabelecimento dos seus interesses político-econômicos em território brasileiro. 
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CÓDIGO: HS1017 
TÍTULO: MEMÓRIAS DE ANTES DA NOITE: A HISTÓRIA DO ESPETÁCULO TEATRAL 
QUE VIROU PRESENTE PARA CÂMARA CASCUDO 
ALUNO: ELISA PAIVA DE ALMEIDA (05345929459) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho resgata, por meio de um documentário em vídeo a experiência do 
desenvolvimento do espetáculo teatral "Antes da Noite", feito em homenagem a Luis da Câmara 
Cascudo no ano de seu centenário. O processo de criação, encenação e montagem proporcionou 
aos seus participantes a produção de conhecimentos principalmente relacionados à prática teatral e 
à obra de Cascudo. Além de resgatar a memória dessa vivencia de extensão universitária, o 
trabalho é também um exercício da utilização da complexidade como fundamentação teórico-
metodológica para a produção científica e videográfica.
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CÓDIGO: HS1018 
TÍTULO: REVISITANDO A LAGOA DO PIATÓ - ASSÚ/RN 
ALUNO: EDNALDA SOARES (01268727407) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415) 

 

Resumo:  
 
O trabalho expõe como tem sido a experiência de pesquisa de campo na Lagoa do Piató (Assú-
RN), pesquisa iniciada em 1989 e da qual faço parte há dois anos. O trablaho se desenvolve no 
âmbito do projeto Conhecimento Científico e Saberes da Tradição, vinculado a PROPESQ/UFRN. 
O relato de minha experiência é construído a partir das visitas à Lagoa, o que possibilitaram a 
publicação do texto “Alegria Matuta” (ALMEIDA e PERREIRA, 2006). Além da identificação de 
outras narrativas sob a forma de fotografias e entrevistas, que revelam novas formas de 
intercâmbios entre as partes envolvidas nesse processo. Diferentemente de pesquisas que têm 
como base a aplicação de uma teoria ou idéias cristalizadas em livros, esta busca tecer 
coletivamente com os moradores do local vivências e conhecimentos. Podemos dizer que é mais 
que uma experiência de “investigação”, é uma verdadeira troca de saberes no caminho da 
produção de uma nova ciência. 
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