
CÓDIGO: HS0002 

TÍTULO: UM RAMO VERDE PARA UM HOMEM BOM: OS CONTRATOS 

PÚBLICOS DE ARREMATAÇÃO NA ECONOMIA LOCAL. ADMINISTRAÇÃO E 

PODER NA NATAL SETECENTISTA. 

ALUNO: THIAGO ALVES DIAS. (012.412.534-47) 

ORIENTADOR: PAULO CESAR POSSAMAI (425.081.340-15) 

 
CÓDIGO: HS0003 

TÍTULO: AS DEMANDAS DE PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL E SEUS 

FAMILIARES NORTEANDO A PRÁTICA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO 

ALUNO: THAIS SOUSA DE AZEVEDO (061.503.514-08) 

ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 

 
CÓDIGO: HS0007 

TÍTULO: AS MÚLTIPLAS FACES DO TERRORISMO INTERNACIONAL 

ALUNO: JORGE HENRIQUE NETO (058.767.424-57) 

ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (038.970.018-53) 

 
CÓDIGO: HS0009 

TÍTULO: O SISTEMA SESMARIAL E A APROPRIAÇÃO DE TERRAS NO RIO 

GRANDE DO NORTE - A RIBEIRA DO ASSU 

ALUNO: DENISON RICARDO DA COSTA BARBOSA (043.155.324-60) 

ORIENTADOR: DENISE MATTOS MONTEIRO (031.897.348-01) 

 
CÓDIGO: HS0011 

TÍTULO: MORFOLOGIA E USOS DA ARQUITETURA: A IMPORTÂNCIA DO 

GEOPROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

ALUNO: ALANA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (068.975.904-52) 

ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (180.922.764-04) 

CO-AUTOR: HELIANA LIMA DE CARVALHO    

 
CÓDIGO: HS0012 

TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO EDUCATIVA DA NORTE-RIO-GRANDENSE JOSEFA 

BOTELHO (1908-1920) 

ALUNO: INGRID KATIUCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (065.288.404-07) 

ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0013 

TÍTULO: GRUPO ESCOLAR AUGUSTO SEVERO, UM MODELO DE INSTITUIÇÃO 

NORTE-RIO-GRANDENSE (1908-1920) 

ALUNO: FRANCINAIDE DE LIMA SILVA (055.870.484-03) 

ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0015 

TÍTULO: SEVERINO BEZERRA DE MELO, EDUCADOR NORTE-RIO-GRANDENSE 

ALUNO: JANECLECIA FERREIRA DA SILVA (055.733.074-28) 

ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 
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CÓDIGO: HS0017 

TÍTULO: AS BILBLIOTECAS VIRTUAIS TEMÁTICAS EM ARQUITETURA E 

URBANISMO 

ALUNO: RAFAELA SANTANA BALBI (060.493.584-60) 

ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (413.850.394-34) 

 
CÓDIGO: HS0018 

TÍTULO: COORDENADORES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E SUA 

PERSPECTIVA SOBRE O APOIO MATRICIAL EM NATAL 

ALUNO: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (058.476.184-84) 

ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 

CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (012.079.984-78) 

CO-AUTOR: THAIS SOUSA DE AZEVEDO (061.503.514-08) 

 
CÓDIGO: HS0020 

TÍTULO: O ENSINO DE GEOMETRIA E SUAS DIFICULDADES RETRATADAS 

NAS DISSERTAÇÕES DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

ALUNO: ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA (061.291.064-40) 

ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (596.165.718-34) 

 
CÓDIGO: HS0022 

TÍTULO: HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: UM 

CASO DE FORMAÇÃO DOCENTE. 

ALUNO: LETICIA DOS SANTOS CARVALHO (011.033.634-84) 

ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS (143.918.198-56) 

 
CÓDIGO: HS0023 

TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE A EDUCAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE: OS 

ESCRITOS DE NESTOR LIMA 

ALUNO: SARA RAPHAELA MACHADO DE AMORIM (053.938.534-40) 

ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0025 

TÍTULO: A SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES DOS 

TÉCNICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE A 

IMPLEMENTAÇÃO DO APOIO MATRICIAL EM NATAL/RN. 

ALUNO: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (012.079.984-78) 

ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 

CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (058.476.184-84) 

 
CÓDIGO: HS0026 

TÍTULO: ABUSO SEXUAL DE MULHERES NO TURISMO SEXUAL 

ALUNO: JULIANA COSTA DE LIMA (050.756.724-26) 

ORIENTADOR: HENIO FERREIRA DE MIRANDA (097.405.894-72) 

CO-AUTOR: ANDRE FRANCO RIBEIRO DANTAS (009.887.614-75) 

CO-AUTOR: ANA CONCEICAO RIBEIRO DANTAS SATURNINO (851.285.624-68) 
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CÓDIGO: HS0028 

TÍTULO: AGRICULTURA FAMILIAR NO RN: CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO 

PRONAF-B 

ALUNO: EMERSON HENRIQUE DA SILVA (057.634.854-67) 

ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (063.117.094-49) 

CO-AUTOR: RAIMUNDO RODRIGUES DE FRANCA JUNIOR (055.864.794-43) 

CO-AUTOR: SABRINA ANGELA FRANCA SILVA (008.371.274-75) 

 
CÓDIGO: HS0035 

TÍTULO: MORADIA DE QUALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DA NATAL 

MODERNA (DÉCADA DE 1950) 

ALUNO: LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA (074.093.054-01) 

ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: HS0036 

TÍTULO: UMA TRAMA TECIDA PELO FIO DA SAUDADE: NILO PEREIRA E SUAS 

INFLUÊNCIAS, IMAGENS DO CEARÁ-MIRIM, 1969 

ALUNO: HELICARLA NYELY BATISTA DE MORAIS (046.600.654-30) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (342.449.801-72) 

 
CÓDIGO: HS0037 

TÍTULO: A NASCENTE LUMINESCÊNCIA CLARICIANA NO ROMANCE DE 

FORMAÇÃO FEMININO. 

ALUNO: FRANCISCO LEANDRO TORRES (052.955.774-65) 

ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (270.058.107-59) 

 
CÓDIGO: HS0042 

TÍTULO: IMAGENS DE PRESENÇA E DE AUSÊNCIA – SENTIDOS MIDIÁTICOS 

DA SUBJETIVIDADE JUVENIL 

ALUNO: PATRICIA GOES BRITTO (692.044.201-97) 

ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (297.031.074-00) 

 
CÓDIGO: HS0046 

TÍTULO: A FORÇA MOTIVACIONAL EM DIFERENTES CATEGORIAS 

OCUPACIONAIS 

ALUNO: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (056.767.884-96) 

ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (201.128.154-72) 

CO-AUTOR: NAYRA CURY SOUZA (045.598.144-22) 

 
CÓDIGO: HS0050 

TÍTULO: O CORPO NA CIDADE: CONFIGURAÇÕES DA CULTURA DE 

MOVIMENTO 

ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (055.102.064-46) 

ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (522.718.114-49) 
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CÓDIGO: HS0052 

TÍTULO: HIGIENISMO NO AMBIENTE ESCOLAR BRASILEIRO NOS SÉCULOS 

XIX E XX: O PORQUÊ DESSE PENSAMENTO 

ALUNO: JULIANA DA ROCHA E SILVA (052.964.174-70) 

ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES 

(005.550.117-63) 

 
CÓDIGO: HS0053 

TÍTULO: PLANEJAMENTO, GESTÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIOESPACIAL DAS PEQUENAS CIDADES DO RN 

ALUNO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (071.383.664-42) 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72) 

 
CÓDIGO: HS0054 

TÍTULO: SURDEZ E ALFABETIZAÇÃO: A EVOLUÇÃO DO APRENDIZADO DA 

LECTO-ESCRITA. 

ALUNO: HENNYBETH SOARES DA SILVA (012.693.894-67) 

ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (283.038.654-04) 

 
CÓDIGO: HS0061 

TÍTULO: AS CIDADES E OS TRILHOS: AS ESTRADAS DE FERRO COMO 

ELEMENTOS DESENCADEADORES DO DESENVOLVIMENTO URBANO NO RN 

(1904-1930). 

ALUNO: GABRIEL LEOPOLDINO PAULO DE MEDEIROS (058.212.674-63) 

ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: HS0064 

TÍTULO: "DE QUEM É A RESPONSABILIDADE PELOS PROBLEMAS 

AMBIENTAIS? A PERCEPÇÃO DE ALGUNS NATALENSES." 

ALUNO: HELLEN CHRYSTIANNE LUCIO BARROS (064.549.284-11) 

ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 

 
CÓDIGO: HS0066 

TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS CONCERNENTES À ATUAÇÃO DO CONSELHO 

NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA NO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 

ALUNO: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (057.074.024-03) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

CO-AUTOR: SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (033.796.274-02) 

 
CÓDIGO: HS0068 

TÍTULO: PEQUENAS CIDADES E MEIO AMBIENTE: PERCEPÇÕES E PRÁTICAS 

ALUNO: MARKELLY FONSECA DE ARAUJO (058.150.254-02) 

ORIENTADOR: ANIERES BARBOSA DA SILVA (302.789.374-20) 

 
CÓDIGO: HS0070 

TÍTULO: POÉTICA DA RELAÇÃO DIALÓGICA: FLORBELA REVISITA CAMÕES 

ALUNO: MARIA HELISSA DE MEDEIROS (051.659.274-23) 

ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (064.744.624-34) 

CO-AUTOR: DERIVALDO DOS SANTOS (651.585.984-87) 
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CÓDIGO: HS0073 

TÍTULO: INDICADORES DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

VEICULADA EM ESTUDOS DE PSICOLOGIA (NATAL) 

ALUNO: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (068.860.164-23) 

ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 

CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (012.130.624-03) 

 
CÓDIGO: HS0077 

TÍTULO: A PREDIÇÃO DA FORÇA MOTIVACIONAL PELOS FATORES DO 

SIGNIFICADO DO TRABALHO 

ALUNO: NAYRA CURY SOUZA (045.598.144-22) 

ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (201.128.154-72) 

 
CÓDIGO: HS0078 

TÍTULO: A EDUCAÇÃO NA HISTÓRIA DA IGREJA CATÓLICA DO RN: AS 

ESCOLAS RADIOFÔNICAS 

ALUNO: KARINA MARIA CAMPOS DE LIMA (055.050.634-97) 

ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (071.088.424-91) 

 
CÓDIGO: HS0081 

TÍTULO: A PLURALIDADE DO SABER DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 

MERGULHANDO NO COTIDIANO ESCOLAR 

ALUNO: LIDIANE CAROLINE DE ARAUJO ALVES (060.406.644-95) 

ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 

 
CÓDIGO: HS0083 

TÍTULO: JOVENS E VIOLÊNCIA: SIGNIFICADOS E VIVÊNCIAS EM UM BAIRRO 

DA PERIFERIA DE NATAL. 

ALUNO: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO REGO (051.907.834-99) 

ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (106.488.444-04) 

CO-AUTOR: JESSICA MAGALHAES DOS SANTOS (052.942.084-82) 

 
CÓDIGO: HS0087 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM 

MASTECTOMIZADAS SUBMETIDAS A TRATAMENTO QUIMIO E/OU 

RADIOTERÁPICO. 

ALUNO: GRAZIELLE PEREIRA GUEDES (012.465.654-47) 

ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34) 

CO-AUTOR: KENNY SOUZA DE AGUIAR (095.559.597-57) 

 
CÓDIGO: HS0090 

TÍTULO: RELIGIÃO E VIOLÊNCIA EM FELIPE CAMARÃO 

ALUNO: BRUNO CESAR FERREIRA DE BARROS CORREIA (068.922.454-04) 

ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (946.787.668-04) 
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CÓDIGO: HS0092 

TÍTULO: O ESTADO DOS LUGARES: POPULAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

NO BAIRRO DOS GUARÁPES – NATAL/RN 

ALUNO: PABLO RUYZ MADUREIRA ARANHA (065.064.714-92) 

ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (206.433.145-04) 

 
CÓDIGO: HS0094 

TÍTULO: ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS DOS ENCONTROS DE 

CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO - 1991-2005 

ALUNO: MARCELA VIEIRA CUNHA (069.227.294-12) 

ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (140.879.794-15) 

 
CÓDIGO: HS0096 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA HEMATÚRIA, CILINDRÚRIA E PROTEINÚRIA NO 

DIAGNÓSTICO DA NEFRITE LÚPICA EM PACIENTES PORTADORES DE LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO. 

ALUNO: ALINE MOURA FIRMINO E SILVA (011.351.054-30) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

 
CÓDIGO: HS0097 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DO MÉTODO MÃE CANGURU 

ALUNO: JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA (058.468.924-18) 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 

 
CÓDIGO: HS0103 

TÍTULO: A ARQUEOLOGIA DO IMAGINÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS II 

ALUNO: ROBERTO FRANKSON DA CRUZ MARTINS (049.582.134-90) 

ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (251.245.014-72) 

 
CÓDIGO: HS0105 

TÍTULO: PAISAGENS REVELADAS POR IMAGENS: CURRAIS NOVOS / RN DE 

1935 A 1970. 

ALUNO: GENISON COSTA DE MEDEIROS (055.674.174-97) 

ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34) 

CO-AUTOR: ROSENILSON DA SILVA SANTOS (057.653.724-14) 

 
CÓDIGO: HS0106 

TÍTULO: DOENÇAS CRÔNICAS E IDENTIDADE:OS GRUPOS DE AJUDA MÚTUA 

ALUNO: VIRGINIA KATIA DE ARAUJO SOUZA (068.145.854-21) 

ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (794.461.327-20) 

 
CÓDIGO: HS0117 

TÍTULO: ENSINO DE LEITURA E LITERATURA: A RELAÇÃO FICÇÃO E 

REALIDADE NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E NOS CONTOS DE FADAS 

ALUNO: RENATA KARLA LINS BEZERRA (058.279.994-58) 

ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 
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CÓDIGO: HS0119 

TÍTULO: AVALIAR A AÇÃO IN VITRO DA ANFOTERICINA B DILUÍDA EM 

EMULSÃO LIPÍDICA SOBRE DUAS ESPÉCIES DE CANDIDA 

ALUNO: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (103.727.917-43) 

ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 

CO-AUTOR: LARISSA BANDEIRA FREIRE (061.553.374-46) 

CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-

66) 

CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

 
CÓDIGO: HS0120 

TÍTULO: O PAPEL DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS 

ÀS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E AOS CONTOS DE FADAS 

ALUNO: CLAUDIA GRASIELLE O C ANTUNES (053.326.694-70) 

ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 

 
CÓDIGO: HS0121 

TÍTULO: ENSINO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DOCENTE: A 

CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA INFANTIL E HISTÓRIA EM QUADRINHOS NA 

FORMAÇÃO LEITORA E PEDAGÓGICA DE PROFESSORES 

ALUNO: XENIA SILVA GOMES (054.430.394-66) 

ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 

 
CÓDIGO: HS0122 

TÍTULO: RESILIÊNCIA E DIABETES MELLITUS TIPO 1: O CONTROLE DA 

DOENÇA E OS FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO EM ADOLESCENTES 

ALUNO: CAROLINE ARAUJO LEMOS (060.957.854-56) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: ÁDALA NAYANA DE SOUZA MATA (008.512.384-67) 

CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (055.034.454-30) 

CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50) 

 
CÓDIGO: HS0124 

TÍTULO: APROXIMAÇÃO DE GÊNEROS: DRAMA E ROMANCE 

ALUNO: RICKY DAMASCENO RODRIGUES (047.118.704-66) 

ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (343.025.574-00) 

 
CÓDIGO: HS0127 

TÍTULO: MORTALIDADE INFANTIL NA RMNATAL NOS ANOS 1991/2000. 

ALUNO: REBECA ROSEANE NASCIMENTO BRITO (066.170.434-30) 

ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 

(056.400.754-49) 

 
CÓDIGO: HS0128 

TÍTULO: RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE DE 1870 A 199 

ALUNO: LUCIARA PATRICIA DE OLIVEIRA CALDAS SOUSA (027.432.864-07) 

ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (071.088.424-91) 
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CÓDIGO: HS0132 

TÍTULO: AS OBRAS PÚBLICAS HÍDRICAS E A FORMAÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO NO TERRITÓRIO DAS SECAS NO RN (1889-1930) 

ALUNO: ADRIANO WAGNER DA SILVA (046.445.614-28) 

ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: HS0133 

TÍTULO: AS CONCEPÇÕES POLÍTICAS DE PLATÃO E MAQUIAVEL: A 

"CONVENIÊNCIA DO MAIS FORTE" 

ALUNO: ARTHUR FERNADES DA COSTA DUARTE (084.150.904-20) 

ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (343.025.574-00) 

 
CÓDIGO: HS0134 

TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO ALECRIM E A ATUAÇÃO DO IAPS NO BAIRRO 

(1945-1950) 

ALUNO: CLARA OVIDIO DE MEDEIROS RODRIGUES (056.592.524-51) 

ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

 
CÓDIGO: HS0136 

TÍTULO: A CONSIDERAÇÃO DE CONSEQÜÊNCIAS FUTURAS PELOS 

NATALENSES E SUA RELAÇÃO COM A PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS 

AMBIENTAIS. 

ALUNO: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA (069.695.304-85) 

ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 

 
CÓDIGO: HS0137 

TÍTULO: BIOMETRIA LARVAL DA POPULAÇÃO DE PSARONIOCOMPSA 

INCRUSTATA (LUTZ, 1910) (DIPTERA: SIMULIIDAE) ENCONTRADA NO RIO 

PIUM, MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 

ALUNO: ADRIELE NORONHA BARBOSA DA SILVA (044.064.254-03) 

ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15) 

 
CÓDIGO: HS0140 

TÍTULO: A PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS DA LITERATURA OCIDENTAL NA 

ESCRITURA POÉTICA DA MODERNIDADE. 

ALUNO: MARLYTON DA SILVA PEREIRA (062.096.584-31) 

ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (270.058.107-59) 

 
CÓDIGO: HS0142 

TÍTULO: MODERNIDADES E INTERVENÇÕES URBANAS: AS IMAGENS E OS 

DISCURSOS SOBRE AS CIDADES (NATAL, RN) 

ALUNO: GIOVANNA HACKRADT REGO (069.223.354-73) 

ORIENTADOR: LISABETE CORADINI (437.511.990-04) 

 
CÓDIGO: HS0146 

TÍTULO: ENTRE AMERICANOS E POTIGUARES: O DIFÍCIL COTIDIANO DE 

GUERRA DO TRAMPOLIM DA VITÓRIA. 

ALUNO: BRUCE LEE DE OLIVEIRA SILVA (058.281.424-37) 

ORIENTADOR: FLAVIA DE SA PEDREIRA (386.365.141-34) 
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CÓDIGO: HS0148 

TÍTULO: AÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E ONGS NA CONSTRUÇÃO DOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS 

ALUNO: MELQUISEDEQUE DE OLIVEIRA FERNANDES (054.575.574-30) 

ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA (298.980.054-91) 

 
CÓDIGO: HS0149 

TÍTULO: DEFINIÇÃO DE TATICAIS EM *ML* COM VISTAS À AUTOMAÇÃO 

DOS PROCEDIMENTOS DE DECISÃO ASSOCIADOS ÀS LÓGICAS 

IMPLEMENTADAS EM *ISABELLE* 

ALUNO: LUCAS COSTA PEREIRA CAVALCANTE (073.976.164-10) 

ORIENTADOR: JOAO MARCOS DE ALMEIDA (878.976.956-20) 

 
CÓDIGO: HS0152 

TÍTULO: SABERES TRADICIONAIS DE ASTRONOMIA: COMO INCLUIR AS 

NOVAS GERAÇÕES 

ALUNO: RAQUEL DA SILVA SALES (009.897.254-56) 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (756.843.658-68) 

CO-AUTOR: BRUNO SOUSA DA SILVA (060.487.134-10) 

CO-AUTOR: WALTER ROMERO RAMOS E SILVA JUNIOR (000.495.094-11) 

 
CÓDIGO: HS0153 

TÍTULO: ASTRONOMIA E SABERES TRADICIONAIS: PASSANDO DE GERAÇÃO 

PARA GERAÇÃO 

ALUNO: BRUNO SOUSA DA SILVA (060.487.134-10) 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (756.843.658-68) 

CO-AUTOR: RAQUEL DA SILVA SALES (009.897.254-56) 

CO-AUTOR: WALTER ROMERO RAMOS E SILVA JUNIOR (000.495.094-11) 

 
CÓDIGO: HS0155 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE - RN 

ALUNO: LEILANE REGINA CARDOSO BEZERRA DE FARIAS (026.929.774-08) 

ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO (160.177.654-34) 

 
CÓDIGO: HS0157 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTINOCICEPTIVO E ANTIINFLAMATÓRIO 

DE POLISSACARÍDEOS SULFATODOS DE CODIUM ISTHMOCLADUM 

ALUNO: SARA LIMA CORDEIRO (011.681.494-28) 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 

CO-AUTOR: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (011.672.224-07) 

CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (051.161.584-11) 

CO-AUTOR: DAYANNE LOPES GOMES (065.046.384-62) 

 
CÓDIGO: HS0159 

TÍTULO: LESTE DO ESTADO DO PARÁ, NORTE DO TOCANTINS E CENTRO 

OESTE DO MARANHÃO: UMA NOVA REGIONALIZAÇÃO? 

ALUNO: AMADO NASSER DA FONSECA ALVES DE CARVALHO (014.658.244-64) 

ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (038.970.018-53) 
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CÓDIGO: HS0162 

TÍTULO: CPC E MEB: O ROMANTISMO POLÍTICO PRESENTE NA CULTURA 

POPULAR 

ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (055.115.584-19) 

ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 

 
CÓDIGO: HS0163 

TÍTULO: RESILIÊNCIA E VELHICE: A INFLUÊNCIA DE FATORES DE RISCO E 

DE PROTEÇÃO NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO. 

ALUNO: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: ADALA NAYANA DE SOUSA MATA (008.512.384-67) 

 
CÓDIGO: HS0167 

TÍTULO: ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM BEBÊ DE RISCO: UMA ANÁLISE DOS 

ELEMENTOS FACILITADORES DA RELAÇÃO ENTRE A MÃE-ADOLESCENTE E O 

SEU BEBÊ. 

ALUNO: LILIANE PEREIRA BRAGA (055.034.454-30) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: ADALA NAYANA DE SOUSA MATA (008.512.384-67) 

CO-AUTOR: CAROLINE ARAUJO LEMOS (060.957.854-56) 

CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50) 

 
CÓDIGO: HS0168 

TÍTULO: CONSTITUCIONALIDADE DA ENTIDADE FAMILIAR HOMOAFETIVA. 

ALUNO: PATRICIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE (053.911.794-32) 

ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

CO-AUTOR: MAIANNY DE PAULA DA SILVA (051.619.774-69) 

 
CÓDIGO: HS0169 

TÍTULO: VIOLÊNCIA NO EXERCÍCIO DO TRABALHO 

ALUNO: MARIANA BORGES MACHADO VIEIRA (049.145.394-97) 

ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI (346.160.550-68) 

 
CÓDIGO: HS0173 

TÍTULO: FILOSOFIA E CURSO DO MUNDO 

ALUNO: GILMARA COUTINHO PEREIRA (012.728.144-40) 

ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (000.521.827-62) 

 
CÓDIGO: HS0175 

TÍTULO: ANALISANDO A FORMAÇÃO DOCENTE, NA PERSPECTIVA DA 

INCLUSÃO 

ALUNO: PRISCILA LOPES DA SILVA (054.408.454-37) 

ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (085.882.874-04) 

 
CÓDIGO: HS0184 

TÍTULO: FANTASIA E LIBERDADE EM UMA VIAGEM DE DESCOBERTAS 

ALUNO: MARIA ALIANI DOS SANTOS (010.827.344-03) 

ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64) 
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CÓDIGO: HS0187 

TÍTULO: UMA LEITURA "QUEER" DE "DAMA DA NOITE", DE CAIO FERNANDO 

ABREU 

ALUNO: RODOLFO LUIZ BRITO TORRES (075.364.314-65) 

ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (107.660.814-00) 

 
CÓDIGO: HS0202 

TÍTULO: LYGIA BOJUNGA NUNES: OS LANCES DA INFÂNCIA EM "SEIS VEZES 

LUCAS" 

ALUNO: ANA CECILIA DO NASCIMENTO (060.539.604-38) 

ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64) 

 
CÓDIGO: HS0203 

TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DO ESPAÇO BRINQUEDOTECA NO IMAGINÁRIO 

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

ALUNO: ALINE FRANCISCA DE OLIVEIRA (058.801.524-56) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (875.975.864-

34) 

CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

 
CÓDIGO: HS0204 

TÍTULO: CARTA: UM GÊNERO DISCURSIVO EM ESTUDO 

ALUNO: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA (051.893.984-71) 

ORIENTADOR: CAMILO ROSA DA SILVA (351.767.334-04) 

CO-AUTOR: ALCIONE DE AZEVEDO SOUZA (042.765.024-03) 

 
CÓDIGO: HS0205 

TÍTULO: A INFÂNCIA EM GRACILIANO RAMOS 

ALUNO: DEBORA ROSANE ALVES DE OLIVEIRA (011.828.864-42) 

ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (028.795.518-46) 

 
CÓDIGO: HS0207 

TÍTULO: PROJEÇÃO POPULACIONAL PELO MÉTODO RELAÇÃO DE COORTES 

UTILIZANDO ESTIMADOR BAYESIANO EMPIRICO COM SIMILARIDADE 

DEMOGRÁFICA 

ALUNO: RODRIGO SILVA DE SENA (050.236.634-69) 

ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (806.988.914-

49) 

 
CÓDIGO: HS0208 

TÍTULO: OS CONECTORES OPOSITIVOS NO CORPUS DISCURSO & 

GRAMÁTICA 

ALUNO: ALCIONE DE AZEVEDO SOUZA (042.765.024-03) 

ORIENTADOR: CAMILO ROSA DA SILVA (351.767.334-04) 

CO-AUTOR: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA    
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CÓDIGO: HS0210 

TÍTULO: LAZER NA TERCIRA IDADE: ATIVIDADES MANTENEDORAS E 

COLABORADORAS PARA UMA BOA QUALIDADE DE VIDA 

ALUNO: RAFAELA DE FATIMA SANTOS DE MELO (055.252.274-01) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: SORAYA GUILHERME CAVALCANTI (011.868.134-66) 

 
CÓDIGO: HS0212 

TÍTULO: TEMPO HISTÓRICO 

ALUNO: ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS (051.845.634-07) 

ORIENTADOR: FRANCISCA LACERDA DE GOIS (085.952.244-04) 

 
CÓDIGO: HS0213 

TÍTULO: FEIRA LIVRE: UM PÓLO ATRATIVO NA CIDADE DE JOÃO CÂMARA 

(RN). 

ALUNO: MEIDEJANE DE MEDEIROS LOPES (011.726.394-00) 

ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (241.540.754-20) 

CO-AUTOR: CELINY MENGUITA DA COSTA (068.854.574-26) 

 
CÓDIGO: HS0221 

TÍTULO: EFEITO DO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO SOBRE O RITMO DE 

ATIVIDADE LOCOMOTORA EM LIVRE-CURSO NO SAGÜI COMUM 

ALUNO: BRENO TERCIO SANTOS CARNEIRO (007.638.004-14) 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87) 

CO-AUTOR: CRHISTIANE ANDRESSA DA SILVA (010.488.874-13) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIZ BARBOSA MENDES    

CO-AUTOR: JORDANA DA COSTA BARBALHO (050.906.614-30) 

 
CÓDIGO: HS0222 

TÍTULO: O SOFRIMENTO INFANTIL NA ATUALIDADE 

ALUNO: CAMILA PEREIRA ABATH ATALIBA (013.874.914-07) 

ORIENTADOR: SYMONE FERNANDES DE MELO (737.655.624-91) 

CO-AUTOR: EVELINE SOARES BERNARDINO (053.810.634-40) 

CO-AUTOR: ILANA SOUZA DE OLIVEIRA (051.330.514-92) 

CO-AUTOR: THAISA REBOUCAS CUNHA (060.681.144-30) 

 
CÓDIGO: HS0225 

TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO CCSA/UFRN SOBRE O PROCESSO FORMATIVO E AS 

EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO 

ALUNO: ANDERSON LUIZ SIMOES DOS SANTOS (048.627.254-06) 

ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO (103.443.655-49) 

 
CÓDIGO: HS0229 

TÍTULO: AMBULANTES E CAMELÔS: UM RECORTE DO SETOR INFORMAL NO 

BAIRRO DO ALECRIM 

ALUNO: SANDRA PRISCILA ALVES (063.682.924-31) 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72) 

 

12 de 53



CÓDIGO: HS0231 

TÍTULO: SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL E QUALIDADE DE VIDA: O CASO DA 

FAVELA DO DETRAN EM NATAL-RN 

ALUNO: IAPONY RODRIGUES GLV AO (064.311.384-30) 

ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (074.785.004-63) 

 
CÓDIGO: HS0234 

TÍTULO: A CRIANÇA E A MÚSICA: AS IMPLICAÇÕES DA MÚSICA NO 

DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E EMOTIVO ENTRE ZERO E DOIS ANOS. 

ALUNO: CAROLINA CHAVES GOMES (012.044.434-83) 

ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (421.662.844-34) 

 
CÓDIGO: HS0237 

TÍTULO: ALGUMAS CONSIDERAÇÔES SOBRE LÓGICA DEONTICA 

ALUNO: LIS HELENA ASCHERMANN KEUCHEGERIAN (303.803.548-37) 

ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (074.596.964-04) 

 
CÓDIGO: HS0238 

TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E EQUIPE: CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE PSÍQUICA 

DO CUIDADOR 

ALUNO: JOSE HELDER FRANCO AQUINO (041.439.124-14) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (875.975.864-

34) 

CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

 
CÓDIGO: HS0239 

TÍTULO: PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM CARÁTER ELEITOREIRO 

ALUNO: MAIANNY DE PAULA DA SILVA (051.619.774-69) 

ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

CO-AUTOR: PATRICIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE (053.911.794-32) 

 
CÓDIGO: HS0242 

TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS CANDIDATOS A GOVERNADOR 

DO RIO GRANDE DO NORTE NO HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA 

ELEITORAL 2006 

ALUNO: JEANE DE FREITAS AZEVEDO PAIVA (023.998.884-13) 

ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA (200.272.144-00) 

 
CÓDIGO: HS0248 

TÍTULO: OS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO NOVO PROCEDIMENTO 

DAS SEPARAÇÕES E DIVÓRCIOS EXTRAJUDICIAIS À LUZ DA LEI N.11.441/2007. 

ALUNO: CONCEICAO BRUNA FONSECA BRANDAO (010.487.154-77) 

ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

CO-AUTOR: KARINNE DE MEDEIROS LIRA (053.449.034-48) 
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CÓDIGO: HS0249 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DAS 

CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN NA PERSPECTIVA DO 

ATENDIMENTO AO ALUNADO COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

ALUNO: SILVIA GILMARA SILVA RAMOS (023.777.334-17) 

ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (085.882.874-04) 

 
CÓDIGO: HS0251 

TÍTULO: SOBRE DOIS OLHARES: A FORMAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA NO 

AMBIENTE ESCOLAR 

ALUNO: MARIA MONIQUE DA SILVA DANTAS (048.047.624-18) 

ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (258.540.380-72) 

CO-AUTOR: CANDICE MENEZES DO VALE (052.951.614-47) 

 
CÓDIGO: HS0261 

TÍTULO: O CORPO NO CONTEXTO CÊNICO-PEDAGÓGICO 

ALUNO: SANDRO SOUZA SILVA (008.311.414-92) 

ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES (778.578.874-04) 

 
CÓDIGO: HS0263 

TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS À NATIMORTALIDADE EM MATERNIDADE 

DE REFERÊNCIA NO RN, NO PERÍODO DE 2002 A 2004. 

ALUNO: FELIPE LEITE GUEDES (012.595.904-45) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

CO-AUTOR: LUIZ HENRIQUE CUNHA LEITE (030.109.874-39) 

CO-AUTOR: MARILIA FARACHE CAMARA (048.633.924-60) 

CO-AUTOR: JOSE DE SANTANA NETO (049.885.124-95) 

 
CÓDIGO: HS0265 

TÍTULO: UM OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE O COMÉRCIO INFORMAL DO 

CENTRO COMERCIAL DA CIDADE ALTA EM NATAL. 

ALUNO: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ (069.209.094-05) 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72) 

 
CÓDIGO: HS0269 

TÍTULO: A IMPOTÂNCIA DO SANEAMENTO PARA A QUALIDADE DA ÁGUA 

NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

ALUNO: LORENE KASSIA BARBOSA (054.453.934-61) 

ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 

(056.400.754-49) 

 
CÓDIGO: HS0279 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONTEXTO DE CODIFICAÇÃO E DA EMOÇÃO 

SOBRE A MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO 

ALUNO: RAPHAEL BENDER CHAGAS LEITE (047.807.264-33) 

ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (643.796.204-68) 
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CÓDIGO: HS0284 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 

MODELOS PROFISSIONAIS 

ALUNO: ANDREIA KELLY ARAUJO DA SILVA (012.580.824-03) 

ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE (342.528.195-04) 

 
CÓDIGO: HS0285 

TÍTULO: MEMÓRIA ESPAÇO-TEMPORAL EM RATOS: UMA BREVE REVISÃO 

ALUNO: CINTHYA ROSE PAULINO SOUZA (046.729.054-70) 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87) 

 
CÓDIGO: HS0288 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA PERSONALIDADE E DOS NÍVEIS DE 

DEPRESSÃO E ANSIEDADE ENTRE PESSOAS DE PESO NORMAL E ACIMA DO 

PESO 

ALUNO: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (013.595.774-59) 

ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20) 

CO-AUTOR: EUDES ARAUJO ROCHA (053.065.974-32) 

CO-AUTOR: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 

CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

 
CÓDIGO: HS0292 

TÍTULO: AÇÃO E LINGUAGEM NO TEATRO 

ALUNO: PATRICIA CAETANO DE OLIVEIRA (099.110.607-56) 

ORIENTADOR: ANDREA COPELIOVITCH (178.955.498-55) 

 
CÓDIGO: HS0293 

TÍTULO: ANÁLISE DO ESTRESSE NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, À LUZ DO MODELO DE AUDITORIA DO SISTEMA 

HUMANO 

ALUNO: JOHEDYR ADJYAN CARTAXO DE FREITAS (050.467.464-17) 

ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (049.717.284-49) 

 
CÓDIGO: HS0296 

TÍTULO: LÓGICAS SEM NEGAÇÃO: RELAÇÕES ENTRE NEGAÇÃO E 

IRRELEVÂNCIA 

ALUNO: PATRICK CESAR ALVES TERREMATTE (013.330.094-37) 

ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (109.118.858-03) 

 
CÓDIGO: HS0298 

TÍTULO: SIBAÚMA: PESCANDO SIGNIFICADOS, SERVINDO TERRITÓRIOS 

ALUNO: AUGUSTO CARLOS DE OLIVEIRA MAUX (059.244.254-36) 

ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (007.640.374-20) 

 
CÓDIGO: HS0302 

TÍTULO: A GEOGRAFIA ESCOLAR E MEMÓRIA: NARRATIVAS DE 

PROFESSORES. 

ALUNO: MAYARA CINTHYA COSTA EVANGELISTA (069.123.944-42) 

ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (406.607.964-49) 
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CÓDIGO: HS0303 

TÍTULO: O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA AUTOGESTÃO NA 

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM ASSENTAMENTOS RURAIS 

ALUNO: CECILIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (053.047.184-10) 

ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

 
CÓDIGO: HS0314 

TÍTULO: OS DESAFIOS DA GOVERNANÇA METROPOLITANA 

ALUNO: TEREZINHA C DE ALBUQUERQUE NETA (054.816.304-94) 

ORIENTADOR: ILZA ARAUJO LEAO DE ANDRADE (056.592.054-53) 

 
CÓDIGO: HS0320 

TÍTULO: “A SUBJETIVIDADE NA ANÁLISE DO DISCURSO JORNALÍSTICO EM 

CIÊNCIA” 

ALUNO: NASSARY LEE DE OLIVEIRA SILVA (063.755.754-94) 

ORIENTADOR: KENIA BEATRIZ FERREIRA MAIA (341.521.301-30) 

 
CÓDIGO: HS0327 

TÍTULO: EVOLUÇÃO DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DE PSICOLOGIA NO 

BRASIL A PARTIR DA AVALIAÇÃO QUALIS 

ALUNO: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (010.746.684-80) 

ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 

CO-AUTOR: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (048.782.894-14) 

CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04) 

CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (012.130.624-03) 

 
CÓDIGO: HS0331 

TÍTULO: A INTERNACIONALIZAÇÃO COMERCIAL DA REGIÃO NORDESTE NO 

CONTEXTO DE PÓS-ABERTURA 

ALUNO: LEILANY LOPES DA SILVA (050.713.474-58) 

ORIENTADOR: MARIA LUSSIEU DA SILVA (671.829.334-20) 

 
CÓDIGO: HS0335 

TÍTULO: JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E O ACESSO À JUSTIÇA FEDERAL 

NO RN 

ALUNO: JOSE DUARTE BARBOSA JUNIOR (055.169.934-58) 

ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 

(056.400.754-49) 

 
CÓDIGO: HS0341 

TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

ALUNO: SAMARA CRISTINA FERNANDES DE ARAUJO (029.748.474-55) 

ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (025.608.013-

53) 
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CÓDIGO: HS0342 

TÍTULO: GESTÃO AMBIENTAL E A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL: 

DIFERENCIAL PARA A NOVA ORDEM PRODUTIVA E DO MERCADO. 

ALUNO: LUCAS AMBROSIO BEZERRA DE OLIVEIRA (050.952.034-05) 

ORIENTADOR: KAREN MARIA DA COSTA MATTOS (178.792.028-38) 

 
CÓDIGO: HS0353 

TÍTULO: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: O ESTADO DA ARTE 

ALUNO: LEDA DE CASSIA GARCAO MOURA (046.180.634-75) 

ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34) 

 
CÓDIGO: HS0358 

TÍTULO: MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR/PE E CAMPANHA DE PÉ NO 

CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER/RN: ANÁLISE SÓCIO-EDUCATIVA 

ALUNO: PABLO CRUZ SPINELLI (043.373.834-09) 

ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 

 
CÓDIGO: HS0365 

TÍTULO: ESCOLHA DE PARCEIROS NA ADOLESCÊNCIA: TRAÇOS PREFERIDOS 

ALUNO: TADEU MATTOS FARIAS (105.130.187-43) 

ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53) 

 
CÓDIGO: HS0375 

TÍTULO: A INDÚSTRIA NUCLEAR COMO FONTE ALTERNATIVA DE GERAÇÃO 

DE ENERGIA PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – PARÂMETROS DE 

OFERTA X DEMANDA DE ENERGIA E SOLUÇÃO DE CURTO PRAZO 

ALUNO: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (051.555.244-58) 

ORIENTADOR: ZIVANILSON TEIXEIRA E SILVA (037.955.514-04) 

 
CÓDIGO: HS0377 

TÍTULO: DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOCIO-EMPRESARIAL 

– SUA APLICAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E SEUS 

IMPACTOS SOBRE A SOCIEDADE 

ALUNO: KESIANE DOS SANTOS SANTANA (052.286.984-00) 

ORIENTADOR: PAULO NEY SILVA BULHOES (071.963.004-59) 

 
CÓDIGO: HS0378 

TÍTULO: A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E AS NOVAS PRÁTICAS DA 

PSICOLOGIA JUNTO À COMUNIDADE NA SAÚDE PÚBLICA 

ALUNO: EUNICE NEVES DE ASSIS (012.954.603-86) 

ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 

CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (010.746.684-80) 

CO-AUTOR: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (519.380.572-87) 

CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04) 
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CÓDIGO: HS0380 

TÍTULO: PROCESSO DE INVENTÁRIO DO ESPAÇO COLONIAL- RIO GRANDE 

DO NORTE, SÉCULOS XVI A XIX. UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA 

ALUNO: LEIDIANE ALVES DE MOURA (052.552.454-10) 

ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (739.246.527-91) 

 
CÓDIGO: HS0381 

TÍTULO: A CRISE HERMENÊUTICA NA MODERNIDADE: O PAPEL DO JURISTA 

NA MATERIALIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 

ALUNO: ELIAS JACOB DE MENEZES NETO (064.658.304-26) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

 
CÓDIGO: HS0384 

TÍTULO: SÚMULAS VINCULANTES, UMA ANÁLISE ACERCA DO FALSO 

ENGESSAMENTO DO DIREITO 

ALUNO: MARIANA COSTA DOS SANTOS (056.580.324-74) 

ORIENTADOR: TASSOS LYCURGO GALVAO NUNES (000.723.874-67) 

CO-AUTOR: LUCAS GALVAO DE BRITTO    

 
CÓDIGO: HS0385 

TÍTULO: GESTÃO PARTICIPATIVA: O CONSELHO ESCOLAR COMO 

INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO SOB A ÓTICA DOS GESTORES DO 

ENSINO MÉDIO EM NATAL/RN 

ALUNO: ELIZANGELA ALECRIM LEITE (012.528.914-66) 

ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (057.543.724-34) 

 
CÓDIGO: HS0387 

TÍTULO: O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO COMO ESTRATÉGIA DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA: A VISÃO DOS GESTORES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO 

RN. 

ALUNO: JULIE ISABELLE FREITAS RODRIGUES (056.294.164-99) 

ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (057.543.724-34) 

 
CÓDIGO: HS0388 

TÍTULO: O PERFIL DOS GESTORES ESCOLARES NORTE-RIO-GRANDENSES 

ALUNO: GERLANE DA SILVA AVELINO SANTOS (063.444.334-85) 

ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 

 
CÓDIGO: HS0389 

TÍTULO: ORGANISMOS INTERNACIONAIS E AS DIRETRIZES PARA O ENSINO 

SUPERIOR 

ALUNO: RAPHAEL LACERDA DE ALENCAR PEREIRA (069.150.064-94) 

ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 
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CÓDIGO: HS0390 

TÍTULO: DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988 CONTEMPLADOS NA MAGNA CARTA INGLESA 

ALUNO: ISABELLE FREITAS RODRIGUES (057.248.854-84) 

ORIENTADOR: TASSOS LYCURGO GALVAO NUNES (000.723.874-67) 

CO-AUTOR: MARIANA COSTA DOS SANTOS (056.580.324-74) 

CO-AUTOR: LUCAS GALVAO DE BRITTO    

 
CÓDIGO: HS0392 

TÍTULO: O MEMORIAL ACADÊMICO. SUA HISTÓRIA E SEUS USOS 

ALUNO: ANDREA PAULINE MACIEL QUIRINO (051.947.264-06) 

ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI 

(040.979.473-20) 

 
CÓDIGO: HS0393 

TÍTULO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS NA 

CONSTRUÇÃO DA GOVERNANÇA URBANA E NA PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA ÁREA METROPOLITANA DE 

NATAL/RN: A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL SOCIAL" 

ALUNO: ANA PAULA LIMA DO NASCIMENTO (056.056.664-60) 

ORIENTADOR: GIL CELIO DE CASTRO CARDOSO (220.374.542-87) 

 
CÓDIGO: HS0395 

TÍTULO: DESAFIOS E PRÁTICAS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

ALUNO: ANA PAULA DE AZEVEDO ARAUJO (045.976.184-65) 

ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 

 
CÓDIGO: HS0396 

TÍTULO: MEMÓRIA DO HOMEM DO SERIDÓ (1950-2004) 

ALUNO: HUGO ROMERO CANDIDO DA SILVA (058.871.914-57) 

ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (188.485.164-91) 

 
CÓDIGO: HS0398 

TÍTULO: FERNANDO PESSOA: UM FINGIMENTO PARA TANTAS VERDADES 

ALUNO: ALISSON DIEGO DIAS DE MEDEIROS (058.335.034-85) 

ORIENTADOR: REJANE DE SOUZA (565.908.224-68) 

 
CÓDIGO: HS0399 

TÍTULO: ELEIÇÕES 2006 E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE 

COMPARATIVA ATRAVÉS DE ÍNDICES DA ESTATÍSTICA ESPACIAL 

ALUNO: FABRICIO VIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (498.284.014-87) 

ORIENTADOR: MARDONE CAVALCANTE FRANCA (073.541.183-20) 

CO-AUTOR: ITALO MEDEIROS DE AZEVEDO (874.553.234-68) 

CO-AUTOR: JOUDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA (046.501.594-82) 
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CÓDIGO: HS0401 

TÍTULO: A CAMPANHA ELEITORAL PARA A PREFEITURA DE NATAL EM 2004: 

REGISTROS DE UMA DISPUTA PELA HEGEMONIA POLÍTICA. 

ALUNO: JOSEMAR DA SILVA DAMASCENO (057.318.334-19) 

ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (074.278.594-72) 

 
CÓDIGO: HS0403 

TÍTULO: MAPEAMENTO GEOAMBIENTAL DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ 

OCIDENTAL POTIGUAR A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DE DADOS GEOLÓGICOS, 

PEDOLÓGICOS E FITOFISIONÔMICOS 

ALUNO: SEBASTIAO COSME JUNIOR (061.609.504-01) 

ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 

 
CÓDIGO: HS0408 

TÍTULO: PATRONOS ESCOLARES: OS SIGNIFICADOS HISTÓRICOS DE ATOS 

INSTITUÍDOS 

ALUNO: NATHALIA MARIA DE BRITO SOUZA (061.703.544-02) 

ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (294.972.804-91) 

 
CÓDIGO: HS0409 

TÍTULO: ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO DE NATAL/RN NO TERCEIRO SETOR: 

CAMPO DE INOVAÇÕES PROFISSIONAIS? 

ALUNO: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (519.380.572-87) 

ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 

CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04) 

CO-AUTOR: ILANA LEMOS DE PAIVA    

 
CÓDIGO: HS0416 

TÍTULO: MÍDIA ALERTA III: UM MONITORAMENTO E REPERCUSSÃO DAS 

NARRATIVAS MIDIÁTICAS 

ALUNO: PATRICIA RAKEL DE CASTRO SENA (050.513.994-44) 

ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO (136.794.654-91) 

 
CÓDIGO: HS0422 

TÍTULO: PRÁTICAS SOCIAIS E PROCESSOS EDUCATIVOS NA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

ALUNO: JEREMIAS ALVES DE ARAUJO E SILVA (038.251.454-84) 

ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO 

(642.739.898-91) 

 
CÓDIGO: HS0427 

TÍTULO: O CETICISMO E A GÊNESE DA FILOSOFIA ESPECULATIVA EM HEGEL 

ALUNO: HILDEMAR DE ARAUJO BEZERRA (011.663.864-81) 

ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (000.521.827-62) 
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CÓDIGO: HS0436 

TÍTULO: ESTUDO GEOAMBIENTAL DA MICRO-BACIA DO RIACHO PASSAGEM 

UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO 

ALUNO: RODRIGO DE FREITAS AMORIM (054.358.944-76) 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

 
CÓDIGO: HS0439 

TÍTULO: O ETERNO TEMPO SAQUAREMA: BREVE INVESTIGAÇÃO DA 

NATUREZA E DO SIGNIFICADO DO PENSAMENTO CONSERVADOR DE LUÍS DA 

CÂMARA CASCUDO 

ALUNO: FELIPE SOUZA LEAO DE OLIVEIRA (009.162.024-45) 

ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53) 

 
CÓDIGO: HS0440 

TÍTULO: O PAPEL SOCIAL NA FILOSOFIA DA CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA 

ALUNO: ARTHUR VIANA LOPES (061.195.274-27) 

ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (109.118.858-03) 

 
CÓDIGO: HS0445 

TÍTULO: A DIMENSÃO PSICOLÓGICA DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA 

IDADE: UM ESTUDO ATRAVÉS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. 

ALUNO: ANGELICA DE MEDEIROS S BOUCINHAS (053.721.414-33) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (269.265.202-91) 

 
CÓDIGO: HS0449 

TÍTULO: CRIMES EM LEGITIMA DEFESA OU CONTROLE SOCIAL? O AUTO DE 

RESISTÊNCIA E AS IMPLICAÇÕES DE SUA ADOÇÃO 

ALUNO: ANA BEATRIZ SILVA PESSOA (058.067.954-38) 

ORIENTADOR: ANA TEREZA LEMOS-NELSON (959.265.187-68) 

 
CÓDIGO: HS0452 

TÍTULO: PROFESSORA NEGRA NO SERIDÓ: MEMÓRIA E HISTÓRIA. 

ALUNO: JEANE CARLA DE ARAUJO NUNES (049.637.074-03) 

ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 

CO-AUTOR: SILVIA MEDEIROS DANTAS    

 
CÓDIGO: HS0453 

TÍTULO: SUPER SIMPLES? 

ALUNO: LUCAS GALVAO DE BRITTO (051.639.494-03) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

CO-AUTOR: MARIANA COSTA DOS SANTOS (056.580.324-74) 
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CÓDIGO: HS0454 

TÍTULO: ACESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA AOS CURSOS DA UFRN: A 

REPERCUSSÃO POSITIVA DA POLÍTICA DE ISENÇÃO DA TAXA DO 

VESTIBULAR. 

ALUNO: ISABELLA CECILIA REIS SOARES DE MARIA (051.290.844-38) 

ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (136.047.594-04) 

CO-AUTOR: VERUSKA DE ARAUJO VASCONCELOS GRANJA (052.526.944-43) 

 
CÓDIGO: HS0455 

TÍTULO: A FUNÇÃO DA FOTOGRAFIA NOS PORTAIS JORNALÍSTICOS DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

ALUNO: JULIANA SIMPLICIO MORAIS (054.704.334-12) 

ORIENTADOR: GERSON LUIZ MARTINS (374.090.189-68) 

 
CÓDIGO: HS0456 

TÍTULO: O PERFIL DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA 

DA UFRN NOS ANOS 2005 A 2007. 

ALUNO: VERUSKA DE ARAUJO VASCONCELOS GRANJA (052.526.944-43) 

ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (136.047.594-04) 

CO-AUTOR: ISABELLA CECILIA REIS SOARES DE MARIA (051.290.844-38) 

 
CÓDIGO: HS0461 

TÍTULO: DE OUTRAS IMAGENS E DE OUTROS HOMENS: OS INFAMES DE 

JARDIM DO SERIDÓ/RN A PARTIR DA FOTOGRAFIA (1950 - 80) 

ALUNO: ROSENILSON DA SILVA SANTOS (057.653.724-14) 

ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34) 

 
CÓDIGO: HS0463 

TÍTULO: O OLHAR DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE A 

FONETIZAÇÃO DA ESCRITA 

ALUNO: REBECA RAMOS CAMPOS (013.507.394-48) 

ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (838.449.294-87) 

 
CÓDIGO: HS0470 

TÍTULO: GERENCIAMENTO DE RECURSOS DO PDE E PAPE: UM ESTUDO 

SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E A AUTONOMIA FINANCEIRA NA 

GESTÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DE MAXARANGUAPE, 

TAIPU E VERA CRUZ/RN 

ALUNO: DANIELA CUNHA TERTO (050.112.654-63) 

ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49) 

 
CÓDIGO: HS0473 

TÍTULO: A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

ALUNO: MARIA KAROLLINA GOMES DE MEDEIROS (060.702.084-98) 

ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (498.301.804-25) 
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CÓDIGO: HS0475 

TÍTULO: EXPERIÊNCIAS DE ALFABETIZAÇÃO: A VOZ DO ALUNO SURDO 

ALUNO: CAMILLA TATIANNE DE SA CARNEIRO ALVES (056.099.434-69) 

ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (838.449.294-87) 

 
CÓDIGO: HS0478 

TÍTULO: ANÁLISE DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE 

ARQUITETURA 

ALUNO: LARISSA EVELYN ANTUNES BATISTA (053.795.414-70) 

ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (335.590.664-68) 

 
CÓDIGO: HS0482 

TÍTULO: A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS - 

LEGAIS E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

ALUNO: MARIANNE DA CRUZ MOURA (047.385.984-06) 

ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34) 

 
CÓDIGO: HS0488 

TÍTULO: A HISTÓRIA DO RÁDIO EM CURRAIS NOVOS. 

ALUNO: JAQUILENE FERNANDES VIEIRA (761.752.354-87) 

ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (106.473.254-20) 

 
CÓDIGO: HS0492 

TÍTULO: RELAÇÕES PESSOA-AMBIENTE COMO SUBSÍDIO AO PROCESSO 

PROJETUAL 

ALUNO: CINTIA CAMILA LIBERALINO (052.050.194-25) 

ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI 

(308.048.844-04) 

 
CÓDIGO: HS0494 

TÍTULO: AS INTERAÇÕES EM SALA DE AULA NA GRADUAÇÃO: 

CARCACTERÍSTICAS MICROETNOGRÁFICAS 

ALUNO: MILLA GABRIELLA OLIVEIRA DA SILVA (049.984.034-86) 

ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (074.438.464-87) 

 
CÓDIGO: HS0498 

TÍTULO: “CONSTRUÇÃO DAS SEXUALIDADES LÉSBICAS, 

SIGNIFICADOS,ESTEREÓTIPOS, EXPRESSÃO DA MULTIPLICIDADE DOS 

GÊNEROS”. 

ALUNO: FABIOLA TAISE DA SILVA ARAUJO (053.589.894-04) 

ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (311.930.484-00) 

 
CÓDIGO: HS0502 

TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS SOBRE PLANOS DIRETORES 

PARTICIPATIVOS NO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ANA CLAUDIA DE SOUSA LIMA (050.072.144-00) 

ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA (261.359.654-68) 
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CÓDIGO: HS0506 

TÍTULO: VOCABULÁRIO DE EPICURO 

ALUNO: MAIRA MORAES CARDOSO LEAL (051.662.014-26) 

ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (001.990.687-04) 

 
CÓDIGO: HS0507 

TÍTULO: INVESTIGANDO A FICÇÃO DE DETETIVE 

ALUNO: LUCIANA DE FREITAS BERNARDO (043.367.098-08) 

ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (343.025.574-00) 

 
CÓDIGO: HS0508 

TÍTULO: O ESTADO COMO EMPREGADOR DE ÚLTIMA INSTÂNCIA: A 

ELIMINAÇÃO DO DESEMPREGO ESTRUTURAL NAS ECONOMIAS 

CAPITALISTAS 

ALUNO: ZORAIDE BEZERRA GOMES (008.438.614-28) 

ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO (158.429.488-42) 

 
CÓDIGO: HS0509 

TÍTULO: O ENSINO DAS ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTABELECENDO 

RELAÇÕES ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

ALUNO: JANAINA SILMARA SILVA RAMOS (047.393.854-57) 

ORIENTADOR: CLAUDIA DA SILVA FARACHE (597.661.154-00) 

CO-AUTOR: ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS (051.845.634-07) 

CO-AUTOR: VIVIANE MELO DE MORAIS (009.400.234-74) 

 
CÓDIGO: HS0510 

TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONHECER PARA PRESERVAR 

ALUNO: IZABEL CHRISTHINA SANTOS BONNER (047.904.274-80) 

ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 

 
CÓDIGO: HS0513 

TÍTULO: O TOMBAMENTO DE BENS PÚBLICOS: A NECESSIDADE-

POSSIBILIDADE DE SE TRANSPOR A HIERARQUIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ALUNO: VICTOR RAFAEL FERNANDES ALVES (052.543.384-82) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0515 

TÍTULO: A FÓRMULA DA LEI DA NATUREZA EM KANT 

ALUNO: LUIZ FERNANDO FONTES TEIXEIRA (347.462.018-54) 

ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (400.302.700-06) 

 
CÓDIGO: HS0519 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO E DEMANDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA DA REITORIA DA UFRN. 

ALUNO: CAROLINA OTTO CUNHA LIMA (004.254.020-88) 

ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (750.421.429-91) 
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CÓDIGO: HS0522 

TÍTULO: FUNDAMENTOS DA DISCIPLINA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (1928-

1960) 

ALUNO: MARIANA NOGUEIRA PEREIRA (012.403.594-97) 

ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (057.488.954-04) 

 
CÓDIGO: HS0526 

TÍTULO: FRAGMENTAÇÃO E PÓS-MODERNIDADE EM TRÊS DIMENSÕES 

IMAGÉTICAS 

ALUNO: TATIANA GARCIA (053.443.204-26) 

ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 

 
CÓDIGO: HS0528 

TÍTULO: NOVOS OLHARES SOBRE A IDENTIDADE DE A DONA DA HISTÓRIA 

ALUNO: YARA FELICIANO GOMES (013.567.564-25) 

ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 

 
CÓDIGO: HS0531 

TÍTULO: A VIOLÊNCIA ENTRE AS TORCIDAS ORGANIZADAS DA CIDADE DE 

NATAL 

ALUNO: CLAUDIO JOSE DA COSTA CUSTODIO (010.505.604-93) 

ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (038.970.018-53) 

 
CÓDIGO: HS0538 

TÍTULO: O CONTRATO DE FRANCHISING E SUAS IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO 

DA REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 

ALUNO: HENRIQUE BATISTA DE ARAUJO NETO (050.694.394-13) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0544 

TÍTULO: A IMAGEM DO BRASIL 

ALUNO: YURI FUJISHIMA (034.676.134-46) 

ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 

 
CÓDIGO: HS0555 

TÍTULO: MÚSICA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO 

ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO GALDINO DE ARAUJO (063.381.474-

17) 

ORIENTADOR: RENATA PASSOS FILGUEIRA DE CARVALHO (150.477.504-00) 

 
CÓDIGO: HS0563 

TÍTULO: PROJETO NOVA DESCOBERTA – SUBPROJETO DESCOBRINDO O SER 

CIDADÃO 

ALUNO: EMANUELA DE OLIVEIRA JUSTINO (057.363.984-19) 

ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 
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CÓDIGO: HS0566 

TÍTULO: A SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DA AVENIDA JOSÉ MATIAS 

PEREIRA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ- RN. 

ALUNO: LUCIMARA ALVES DE AZEVEDO (050.035.964-48) 

ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 

CO-AUTOR: RAQUEL CASSIANA DE OLIVEIRA SILVA    

CO-AUTOR: MICARLA EMANOELLA DE ARAUJO    

 
CÓDIGO: HS0567 

TÍTULO: GÊNERO: ANALISANDO A CONDIÇÃO DE PAIS E MÃES JOVENS. 

ALUNO: JANAINA HENRIQUE DOS SANTOS (012.779.404-28) 

ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (501.807.209-10) 

 
CÓDIGO: HS0574 

TÍTULO: DA OPONIBILIDADE DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS À DISTRIBUIDORA CONCORRENTE NO CUMPRIMENTO DA 

FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

ALUNO: RAYSSA CUNHA LIMA (061.625.354-01) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0577 

TÍTULO: A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO SIMPLIFICADO CONCEDIDO A PETROBRÁS PELA LEI DO 

PETRÓLEO: UMA ANÁLISE JURÍDICA. 

ALUNO: CARLOS ANTONIO DE FRANCA JUNIOR (053.322.864-65) 

ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 

 
CÓDIGO: HS0578 

TÍTULO: O REGIME MILITAR NO BRASIL (1964-1985): O ESTUDO DA ÉTICA NO 

ENSINO DE HISTÓRIA 

ALUNO: CAMILA ALVES DA MOTA SOUZA (916.546.374-91) 

ORIENTADOR: JOAO MARIA VALENCA DE ANDRADE (282.624.414-00) 

CO-AUTOR: LAMONIARA MENDES QUERINO (011.858.284-43) 

 
CÓDIGO: HS0579 

TÍTULO: DIREITOS E SERVIÇO SOCIAL: TENDÊNCIAS TEÓRICO-POLÍTICAS 

ALUNO: LEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA (057.094.084-25) 

ORIENTADOR: SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS (382.080.593-15) 

 
CÓDIGO: HS0585 

TÍTULO: QUID EST HOMO? ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA EM TOMÁS DE 

AQUINO 

ALUNO: JAILSON SILVA LOPES (033.966.044-90) 

ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (400.302.700-06) 
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CÓDIGO: HS0592 

TÍTULO: AÇÕES COOPERATIVAS E OPORTUNISMO NO DESENVOLVIMENTO 

DA CARCINICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: FRANCISCO ALEX ZUZA (056.034.234-98) 

ORIENTADOR: FERNANDO DIAS LOPES (595.507.670-00) 

CO-AUTOR: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA (058.591.254-88) 

 
CÓDIGO: HS0593 

TÍTULO: A DEFICIÊNCIA VISUAL E O PINHOLE: A IMAGEM POR MEIO DAS 

COISAS 

ALUNO: DANILO AUGUSTO DE SOUZA GUANABARA (047.762.434-07) 

ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES (406.923.454-34) 

 
CÓDIGO: HS0595 

TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS ARQUITETOS NOS 

PROJETOS DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES DOS ASSENTAMENTOS 

COORDENADOS PELO MST NO RN 

ALUNO: SARAH DE ANDRADE E ANDRADE (067.468.954-24) 

ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

 
CÓDIGO: HS0597 

TÍTULO: A CADEIRA: UM ÍCONE DA VELHICE EM UM CONTO DE NEWTON 

NAVARRO 

ALUNO: STEFANNYA SILVEIRA DE MACEDO (059.777.254-18) 

ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64) 

 
CÓDIGO: HS0600 

TÍTULO: “SOU PRETO DE INHÔ” A POSSE DE ESCRAVOS NO CAICÓ (1880-1900) 

ALUNO: MILLER ALAN CABRAL DE ARAUJO (065.353.614-38) 

ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (406.743.474-04) 

 
CÓDIGO: HS0608 

TÍTULO: MEMÓRIA E HISTÓRIA ORAL 

ALUNO: SEBASTIAO GENICARLOS DOS SANTOS (049.790.654-65) 

ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 

(565.570.944-91) 

 
CÓDIGO: HS0610 

TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL? 

ALUNO: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (058.458.654-09) 

ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA (298.980.054-91) 

CO-AUTOR: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (068.919.594-03) 

 
CÓDIGO: HS0611 

TÍTULO: DA OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NOS CASOS DE 

EVICÇÃO 

ALUNO: CAMILA MONALIZA FRANCO COSTA (060.705.354-21) 

ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 
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CÓDIGO: HS0616 

TÍTULO: MEMÓRIA E LITERATURA COMO FONTES PARA O ESTUDO DE 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. 

ALUNO: ROUSEJACLEY P DE ARAUJO SILVA (047.585.734-84) 

ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (294.972.804-91) 

 
CÓDIGO: HS0618 

TÍTULO: LEMBRANÇAS E RECORDAÇÕES DA FORMAÇÃO EDUCACIONAL DO 

HOMEM SERIDOENSE. 

ALUNO: MICHELE SOARES LOPES (061.604.944-73) 

ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (188.485.164-91) 

 
CÓDIGO: HS0620 

TÍTULO: VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COM SUPERVENIENTE 

INTERDIÇÃO DE UMA DAS PARTES. 

ALUNO: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (064.740.154-11) 

ORIENTADOR: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR (430.459.284-04) 

CO-AUTOR: JOSE AUGUSTO BARBALHO SIMONETTI (059.582.574-55) 

CO-AUTOR: ROGERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA 

(014.178.704-00) 

CO-AUTOR: BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA E MIRANDA (059.100.504-27) 

 
CÓDIGO: HS0622 

TÍTULO: SETOR DOWNSTREAM: IRREGULARIDADES E DISTORÇÕES 

ALUNO: MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MATOS (068.843.704-40) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

CO-AUTOR: RAYSSA CUNHA LIMA (061.625.354-01) 

 
CÓDIGO: HS0623 

TÍTULO: A EFICÁCIA JURÍDICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITO AMBIENTAL FACE À SUPREMACIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

NUMA SOCIEDADE GLOBAL 

ALUNO: MAYARA DE CARVALHO ARAUJO (065.361.024-60) 

ORIENTADOR: FABIO BEZERRA DOS SANTOS (625.659.905-53) 

CO-AUTOR: MARINA JOSINO DA SILVA SOUZA (052.772.144-10) 

 
CÓDIGO: HS0624 

TÍTULO: TERMOS DE VEREAÇÃO: MULHERES NA NATAL COLONIAL 

ALUNO: MYRIANNE CARLA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE (052.854.274-52) 

ORIENTADOR: FATIMA MARTINS LOPES (600.938.707-87) 

 
CÓDIGO: HS0625 

TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

NORTEADORES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

ALUNO: HEBERTO OLIMPICO COSTA (036.311.524-26) 

ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (936.933.204-97) 

CO-AUTOR: TIAGO SOARES TAVARES (055.131.574-11) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIS DE MENDONCA FERNANDES    
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CÓDIGO: HS0628 

TÍTULO: A AMPLA DEFESA COMO ABUSO DE DIREITO 

ALUNO: ROGERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA (014.178.704-

00) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

CO-AUTOR: MARCOS VINICIUS DE SOUSA CORDEIRO (069.167.174-59) 

CO-AUTOR: JOSE AUGUSTO BARBALHO SIMONETTI (059.582.574-55) 

CO-AUTOR: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (064.740.154-

11) 

 
CÓDIGO: HS0630 

TÍTULO: NOVAS TENDÊNCIAS DO ENSINO SUPERIOR & DECLARAÇÃO DE 

BOLONHA 

ALUNO: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (068.860.184-77) 

ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 

 
CÓDIGO: HS0635 

TÍTULO: ASPECTOS REGULAMENTARES DA PRODUÇÃO DE ÁGUA EM POÇOS 

DE PETRÓLEO ABANDONADOS 

ALUNO: MARCELO LAUAR LEITE (048.751.934-59) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0640 

TÍTULO: APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE FLUIDOS NO 

SUPORTE ÀS DECISÕES PROJETUAIS ARQUITETÔNICAS. 

ALUNO: CARLA VARELA DE ALBUQUERQUE ARAUJO (052.575.984-00) 

ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (750.421.429-91) 

 
CÓDIGO: HS0643 

TÍTULO: PROGRAMAS COMPUTACIONAIS DE SUPORTE AO CONFORTO 

AMBIENTAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PROJETO DE ARQUITETURA 

ALUNO: DEBORA NOGUEIRA PINTO (056.591.304-29) 

ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (140.879.794-15) 

 
CÓDIGO: HS0644 

TÍTULO: O MANDATO DE INJUNÇÃO, A AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

POR OMISSÃO E A GARANTIA DE EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS. 

ALUNO: THAISSA LAUAR LEITE (048.751.964-74) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

CO-AUTOR: TALITA VARELA DE MEDEIROS (064.095.244-55) 

CO-AUTOR: TIAGO BATISTA DOS SANTOS (007.365.254-75) 

CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE    
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CÓDIGO: HS0646 

TÍTULO: ANP E AGÊNCIAS ESTADUAIS: DELINEAMENTO DE COMPETÊNCIAS, 

NA ESFERA DO GÁS NATURAL 

ALUNO: BRENO VINICIUS DE GOIS (066.661.314-10) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

CO-AUTOR: FELIPE VIEIRA DE MEDEIROS SILVANO (068.550.044-66) 

CO-AUTOR: MULLER EDUARDO DANTAS DE MEDEIROS (069.327.804-88) 

 
CÓDIGO: HS0648 

TÍTULO: O ACESSO À INTERNET COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

ALUNO: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (068.919.594-03) 

ORIENTADOR: FABIO BEZERRA DOS SANTOS (625.659.905-53) 

CO-AUTOR: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (058.458.654-09) 

 
CÓDIGO: HS0650 

TÍTULO: RESGATE DE MEMÓRIAS DE LEITURAS: EM BUSCA DO 

LETRAMENTO 

ALUNO: ELISANGELA GURGEL ROCHA LIMA (011.992.994-56) 

ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

 
CÓDIGO: HS0654 

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES 

RESSOCIALIZADORES QUANTO A REINTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE INFRATOR 

ALUNO: PABLO GEORGES CICERO FRAGA LEURQUIN (073.895.134-03) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

 
CÓDIGO: HS0655 

TÍTULO: DINÂMICA IMOBILIÁRIA E MUDANÇA NO USO DO SOLO NO 

CONJUNTO PONTA NEGRA 

ALUNO: FELIPE FERNANDES DE ARAUJO (061.234.724-96) 

ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (215.011.224-87) 

 
CÓDIGO: HS0659 

TÍTULO: A FLEXIBILIZAÇÃO DA DOGMÁTICA JURÍDICA CONTRATUAL, EM 

DECORRÊNCIA DA ADOÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO 

ALUNO: RODRIGO PINHEIRO REBOUCAS (056.581.024-30) 

ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIS BEZERRA GALDINO DE ARAUJO (050.943.664-16) 

 
CÓDIGO: HS0661 

TÍTULO: O ESPAÇO REPRESENTADO NA POESIA DE ZILA MAMEDE 

ALUNO: GRACINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (053.397.414-35) 

ORIENTADOR: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (009.058.644-17) 
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CÓDIGO: HS0662 

TÍTULO: SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO: CASO DAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS DE NATAL 

ALUNO: JANETE ANDRADE DE LIMA (058.645.474-84) 

ORIENTADOR: MONICA MARQUES CARVALHO (953.793.634-15) 

CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO GALDINO DE ARAUJO 

(063.381.474-17) 

CO-AUTOR: YLDENEY SILVA DOMINGOS (050.085.794-60) 

 
CÓDIGO: HS0667 

TÍTULO: O USO DA ÁGUA COMO INSUMO PRODUTIVO NA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO: CAPACIDADE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE PETRÓLEO 

ALUNO: CAMILA GOMES CAMARA (048.657.994-86) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0670 

TÍTULO: O USO DA ARBITRAGEM NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS DA 

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. 

ALUNO: SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (033.796.274-02) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0672 

TÍTULO: PARALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR 

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE JAZIDAS: O DEVER DO ESTADO DE 

INDENIZAR. 

ALUNO: JULIANNE HOLDER DA CAMARA SILVA (052.411.584-21) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0674 

TÍTULO: O USO ABUSIVO DE ALGEMAS 

ALUNO: TALITA VARELA DE MEDEIROS (064.095.244-55) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

CO-AUTOR: THAISSA LAUAR LEITE (048.751.964-74) 

CO-AUTOR: TIAGO BATISTA DOS SANTOS (007.365.254-75) 

CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE    

 
CÓDIGO: HS0683 

TÍTULO: DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE INFRAÇÕES PENAIS 

COMUNS COMETIDAS POR PREFEITO MUNICIPAL EM LOCALIDADE FORA DO 

ESTADO NO QUAL EXERCE MANDATO. 

ALUNO: TIAGO BATISTA DOS SANTOS (007.365.254-75) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

CO-AUTOR: THAISSA LAUAR LEITE (048.751.964-74) 

CO-AUTOR: TALITA VARELA DE MEDEIROS (064.095.244-55) 

CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE    
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CÓDIGO: HS0687 

TÍTULO: O CURSO DE PEDAGOGIA E OS TRÂMITES DE IMPLEMENTAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DO NOVO PROJETO: PERSPECTIVAS E PROSPECTIVAS NO 

CAMPUS DE CAICÓ - RN 

ALUNO: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (043.989.844-70) 

ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (294.972.804-91) 

 
CÓDIGO: HS0691 

TÍTULO: PERFIL SÓCIO-ESPACIAL DAS PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

ALUNO: FRANCISCO RAFAEL DE MORAIS FERNANDES (052.718.564-70) 

ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 

CO-AUTOR: JUCICLEA MEDEIROS DE AZEVEDO    

 
CÓDIGO: HS0692 

TÍTULO: ALFABETIZAR PARA LIBERTAR: A CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO/RN E 

SUAS AFINIDADES ROMÂNTICAS 

ALUNO: JOICY SUELY GALVAO DA COSTA (068.875.334-56) 

ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 

CO-AUTOR: PABLO CRUZ SPINELLI (043.373.834-09) 

 
CÓDIGO: HS0697 

TÍTULO: UMA HISTORIA DA ILUMINAÇÃO CÊNICA NO RN. 

ALUNO: ALGONIZ ALEX CORDEIRO DINIZ (010.520.544-39) 

ORIENTADOR: JOSE SAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO (245.250.575-72) 

 
CÓDIGO: HS0704 

TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS ACERCA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

PARA A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE GASODUTOS EM ÁREA URBANA 

ALUNO: LUCAS VALE DE ARAUJO (053.479.254-50) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0705 

TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS: 

UMA ANÁLISE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR PELA FRAUDE AO 

CONSUMIDOR 

ALUNO: SAMUEL MAX GABBAY (056.009.934-71) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DUQUE (016.207.718-10) 

 
CÓDIGO: HS0706 

TÍTULO: O PAPEL DA ANP COMO AGENTE INTERVENTOR NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO 

ALUNO: DANIEL RAMOS DANTAS (054.318.634-28) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
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CÓDIGO: HS0707 

TÍTULO: MAU USO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA TV BRASILEIRA 

ALUNO: KAMILA MIRANDA SENA (014.357.004-81) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

 
CÓDIGO: HS0709 

TÍTULO: ASPECTOS REGULATÓRIOS DO BIODIESEL E SUA IMPLANTAÇÃO NA 

MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL 

ALUNO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DUQUE (016.207.718-10) 

ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 

CO-AUTOR: SAMUEL MAX GABBAY (056.009.934-71) 

 
CÓDIGO: HS0713 

TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL: ANAMNESE E DIAGNÓSTICO 

PRECÁRIOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. 

ALUNO: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES (053.897.444-38) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA (051.386.034-77) 

 
CÓDIGO: HS0716 

TÍTULO: O EXERCÍCIO DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E O 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

ALUNO: PAULA KAROLINNE DE BRITO BEZERRA (061.318.364-93) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

CO-AUTOR: THAISSA LAUAR LEITE (048.751.964-74) 

CO-AUTOR: ANDRE NAVARRO DE LIMA GUIMARAES (086.996.347-30) 

CO-AUTOR: FERNANDO MARLOS LUCENA DE AQUINO (056.045.624-75) 

 
CÓDIGO: HS0717 

TÍTULO: CARTOGRAFIA URBANA DE CAICÓ: UM CENÁRIO DE MUDANÇAS 

(1960-2007) 

ALUNO: JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA (082.184.944-13) 

ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34) 

 
CÓDIGO: HS0719 

TÍTULO: CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E RESPONSABILIZAÇÃO 

CIVIL. 

ALUNO: GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA (051.386.034-77) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES (053.897.444-38) 

 
CÓDIGO: HS0728 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TREINAMENTO: O CASO DO 

SUPORTE TÉCNICO DA DIGINET/DIGIZAP. 

ALUNO: JOAO PAULO DAMASIO SALES (009.744.664-50) 

ORIENTADOR: MARIA DA PENHA MACHADO DE MEDEIROS (067.673.111-20) 

CO-AUTOR: THAÍS CHACON DOS SANTOS (060.323.984-63) 

CO-AUTOR: SHIRLAYNE GRAZIELLE DA SILVA SENA (007.838.404-46) 

CO-AUTOR: JEFFERSON DANTAS FREIRE DE MORAIS (011.644.414-26) 
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CÓDIGO: HS0734 

TÍTULO: ESBOÇOS DE UMA ÉTICA DO VIRTUAL 

ALUNO: ANTONIO LAZARO VIEIRA BARBOSA JUNIOR (062.718.504-56) 

ORIENTADOR: RUBEN GUEDES NUNES (011.498.574-04) 

 
CÓDIGO: HS0736 

TÍTULO: ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO 

ALUNO: NEDJA LIMA DE LUCENA (012.517.764-00) 

ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 

 
CÓDIGO: HS0737 

TÍTULO: ANÁLISE E PROGNÓSTICO DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS 

TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

ALUNO: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILVA (037.131.384-86) 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

 
CÓDIGO: HS0744 

TÍTULO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: EXCEÇÃO OU REGRA? 

ALUNO: ALEXANDRE CESAR DINIZ MORAIS LIMA (057.196.884-80) 

ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 

CO-AUTOR: LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ (068.694.714-28) 

 
CÓDIGO: HS0746 

TÍTULO: LABORATÓRIO DE ORÇAMENTO EMPRESARIAL E SOCIAL 

ALUNO: FABIENNE CAMARA LOPES (049.786.234-48) 

ORIENTADOR: GABRIEL MARTINS DE ARAUJO FILHO (423.127.364-20) 

 
CÓDIGO: HS0749 

TÍTULO: DESCRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS ATRAVÉS DA TRANSAÇÃO 

PENAL NO RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (055.103.734-23) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

 
CÓDIGO: HS0751 

TÍTULO: RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE CONFLITOS NA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO: A ARBITRAGEM E SEUS REFLEXOS NAS PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS 

ALUNO: EDNALDO PATRICIO DA SILVA (063.835.164-26) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0753 

TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS E SOCIAIS SOBRE A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO 

DA LAICIDADE COMO BASE PARA A PROIBIÇÃO DO USO DE INSÍGNIAS 

RELIGIOSAS NAS ESCOLAS FRANCESAS. 

ALUNO: CARLOS AUGUSTO XAVIER (028.517.404-58) 

ORIENTADOR: TASSOS LYCURGO GALVAO NUNES (000.723.874-67) 
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CÓDIGO: HS0754 

TÍTULO: ETNONUTRIÇÃO: A ARTE DO “SABER FAZER” SERTANEJO 

ALUNO: JUCICLEA MEDEIROS DE AZEVEDO (007.612.924-11) 

ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 

 
CÓDIGO: HS0762 

TÍTULO: RELIGIOSIDADE NA CIDADE: A UMBANDA NA ZONA NORTE DE 

NATAL. 

ALUNO: MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA QUEIROZ (036.325.234-79) 

ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (074.539.064-15) 

 
CÓDIGO: HS0763 

TÍTULO: O USO DE DISFARCES COMO FORMA DE ASCENSÃO SOCIAL EM 

PIGMALEÃO E A MEGERA DOMADA 

ALUNO: CHRISTIELEN DIAS DA SILVA (047.810.424-30) 

ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (343.025.574-00) 

 
CÓDIGO: HS0764 

TÍTULO: PROCESSO DE ADOÇÃO: BUROCRACIA OU PROTEÇÃO AO 

ADOTADO? 

ALUNO: DJALMA ANDRADE DA SILVA NETO (056.502.744-10) 

ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

CO-AUTOR: FERNANDO HENRIQUE LINHARES (064.831.474-06) 

 
CÓDIGO: HS0765 

TÍTULO: PERFIL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM SOFTWARE LIVRE NA 

ADMINISTRAÇÃO: UMA PESQUISA NOS RESUMOS DO BANCO DE TESES DA 

CAPES DE 2001 A 2006 

ALUNO: BRUNA MIYUKI KASUYA DE OLIVEIRA (064.767.034-80) 

ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS (241.403.923-04) 

 
CÓDIGO: HS0769 

TÍTULO: O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO. 

ALUNO: LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ (068.694.714-28) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

CO-AUTOR: ALEXANDRE CESAR DINIZ MORAIS LIMA (057.196.884-80) 

 
CÓDIGO: HS0770 

TÍTULO: DECODIFICAÇÃO DIVERGENTE: A IMPORTÂNCIA DA DOGMÁTICA 

HERMENÊUTICA PARA A DETERMINAÇÃO DO SENTIDO DA NORMA 

ALUNO: SIMONE MAGALHAES BRAGA (062.703.384-92) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

 
CÓDIGO: HS0771 

TÍTULO: O PROFESSOR COMO CAUSADOR DE INDISCIPLINA 

ALUNO: SUERDA DEUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (012.368.584-25) 

ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (253.487.879-49) 
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CÓDIGO: HS0776 

TÍTULO: O RISCO DO ESTADO DE EXCEÇÃO COMO RESPOSTA AOS GRAVES 

PROBLEMAS SOCIAIS 

ALUNO: HELENE SIMONETTI BULLIO (000.706.084-07) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

CO-AUTOR: NATALIA DE SENA ALVES (057.617.204-93) 

CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DE OLIVEIRA (068.502.824-09) 

 
CÓDIGO: HS0777 

TÍTULO: A NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: A FORÇA DA 

PROPORCIONALIDADE 

ALUNO: PEDRO AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA (068.273.124-29) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

CO-AUTOR: NASTIA VASSILI NUNES (524.710.712-87) 

 
CÓDIGO: HS0780 

TÍTULO: ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS SONHOS DOS ASSENTADOS DO MST: 

O ANTES E O AGORA. 

ALUNO: SACHA SENGER (065.680.854-30) 

ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

 
CÓDIGO: HS0781 

TÍTULO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCINALIDADE: DIREITO 

FUNDAMENTAL À PROVA X O DIREITO A NÃO-EFICÁCIA DAS PROVAS 

ILÍCITAS. 

ALUNO: SIMONE CYNTHIA SILVA DE MENDONCA (052.896.544-10) 

ORIENTADOR: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR (107.520.054-72) 

CO-AUTOR: CAMILA GOMES CAMARA (048.657.994-86) 

 
CÓDIGO: HS0783 

TÍTULO: TRANSFORMANDO SONHOS: ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA DO 

HABITAT DO CAMPO ÀS EXIGÊNCIAS DO AGENTE FINANCIADOR: 

ASSENTAMENTO QUILOMBO DOS PALMARES EM MACAÍBA-RN. 

ALUNO: LORENA COSTA PINHEIRO (065.497.154-40) 

ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

 
CÓDIGO: HS0784 

TÍTULO: O BALANCED SCORECARD COMO UMA MEDIDA DE DESEMPENHO: 

O CASO DE UMA EMPRESA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

ALUNO: LIDIANE DE MEDEIROS LUCENA (053.126.744-00) 

ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (056.893.924-72) 

CO-AUTOR: CARLA FERNANDA DE LIMA (907.647.143-68) 

CO-AUTOR: ANETTE SANTIAGO PEREIRA (045.400.654-32) 

 
CÓDIGO: HS0793 

TÍTULO: O PENSAMENTO ANTITÉTICO EM FREUD 

ALUNO: FLAVIO FERNANDES FONTES (067.468.124-05) 

ORIENTADOR: CYNTHIA PEREIRA DE MEDEIROS (376.368.204-04) 
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CÓDIGO: HS0797 

TÍTULO: MEMÓRIAS DA DITADURA MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: TULIO GABRIEL DANTAS CORTES (068.032.894-78) 

ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 

(565.570.944-91) 

 
CÓDIGO: HS0798 

TÍTULO: ESPAÇO E ESCRITA, HISTÓRIA E FICÇÃO NAS OBRAS DE JOSÉ 

BEZERRA GOMES 

ALUNO: ANA NERY SILVA DE OLIVEIRA (055.087.064-45) 

ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (028.710.014-64) 

 
CÓDIGO: HS0800 

TÍTULO: PERFIL DAS FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 

INFANTIL (PETI): RECONSTITUINDO OS CAMINHOS DA EXPERIÊNCIA DO PETI 

NA CIDADE DE NATAL/RN. 

ALUNO: DANYELLA DANTAS DUARTE (058.262.494-04) 

ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE SA ROCHA (056.601.814-49) 

CO-AUTOR: VINICIUS HONORATO MOTA LOPES    

 
CÓDIGO: HS0801 

TÍTULO: O TRABALHO DO GRUPO “ACOLHER”: CONSTRUINDO 

POSSIBILIDADES DE DIÁLOGO NO ATENDIMENTO À SAÚDE EM FELIPE 

CAMARÃO. 

ALUNO: SAYONARA OLIVEIRA FREITAS (057.961.454-95) 

ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (008.708.934-32) 

 
CÓDIGO: HS0802 

TÍTULO: QUALIDADE ESCOLAR E CUSTO ALUNO-ANO 

ALUNO: PRISCILA ARIANA COSTA DA SILVA (066.668.944-05) 

ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49) 

 
CÓDIGO: HS0806 

TÍTULO: O CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE COMO PENA ALTERNATIVA 

ALUNO: SANDRA ALINE NASCIMENTO DA NOBREGA (011.848.514-84) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

 
CÓDIGO: HS0815 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS SOCIAIS E IDEOLÓGICOS NA 

FORMA DE APROXIMAÇÃO AO USUÁRIO DENTRO DA DINÂMICA 

INSTITUCIONAL DO PSF (PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) NA UNIDADE 

III DE FELIPE CAMARÃO (RN). 

ALUNO: ANA SILVIA DE MORAIS (278.616.998-46) 

ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (008.708.934-32) 
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CÓDIGO: HS0817 

TÍTULO: COMPLETUDE E CORREÇÃO EM SISTEMAS MODAIS 

ALUNO: DAVID GOMES COSTA (046.737.754-57) 

ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (222.584.504-20) 

 
CÓDIGO: HS0823 

TÍTULO: ANÁLISE DE CUSTOS PARA TOMADA DE DECISÃO 

ALUNO: GILSON PEREIRA DA SILVA (041.414.794-46) 

ORIENTADOR: MARCIA JOSIENNE MONTEIRO CHACON (303.704.854-91) 

 
CÓDIGO: HS0825 

TÍTULO: O TRABALHO DA ESCRITA ALIADO AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

ALUNO: SIOMARA DA SILVA OLIVEIRA (009.054.054-98) 

ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 

 
CÓDIGO: HS0826 

TÍTULO: CRIMES MULTITUDINÁRIOS E CONCURSO DE PESSOAS 

ALUNO: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES (066.677.494-33) 

ORIENTADOR: NELISSE DE FREITAS JOSINO (030.272.764-76) 

CO-AUTOR: VINICIUS FERNANDES COSTA MAIA (013.998.504-23) 

 
CÓDIGO: HS0827 

TÍTULO: A CRISE ÉTICA NA ADVOCACIA: A UNIVERSIDADE TEM CULPA? O 

RESGATE ÉTICO ATRAVÉS DE NOVOS PARADIGMAS NA APLICAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

ALUNO: RODOLFO FERNANDES DE PONTES (052.707.144-77) 

ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34) 

 
CÓDIGO: HS0829 

TÍTULO: O RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOSSEXUAL 

ALUNO: LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA (065.768.584-42) 

ORIENTADOR: FABIO BEZERRA DOS SANTOS (625.659.905-53) 

 
CÓDIGO: HS0830 

TÍTULO: IMPACTOS DA GESTÃO DE PESSOAS PARA CANDIDATOS DISPOSTOS 

EM "E-AMBIENT" - AMBIENTE VIRTUAL ELETRÔNICO PARA R&S 

ALUNO: ELIZEU DOS SANTOS ALVES (061.806.834-17) 

ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (056.893.924-72) 

CO-AUTOR: FRANKLIN MEDEIROS GALVAO JUNIOR (056.574.454-22) 

CO-AUTOR: ANDESSON AMARO CAVALCANTI    

 
CÓDIGO: HS0837 

TÍTULO: SANTA NARRATIVA: ORALIDADE E MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE CULTURAL DE UM POVO 

ALUNO: ALBERY LUCIO DA SILVA (897.699.964-91) 

ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (379.498.024-72) 
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CÓDIGO: HS0840 

TÍTULO: MEMÓRIA E HISTÓRIA SOCIAL NA OBRA POÉTICA DE MIA COUTO 

ALUNO: LAYZE DANYELLE GOMES PEREIRA (067.574.014-28) 

ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (651.585.984-87) 

 
CÓDIGO: HS0843 

TÍTULO: MEMORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: THAISA MARA SILVA DE MENDONCA (055.432.974-32) 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 

CO-AUTOR: ISA PAULA ZACARIAS RIBEIRO (008.368.924-96) 

 
CÓDIGO: HS0845 

TÍTULO: O SISTEMA SESMARIAL E A APROPRIAÇÃO DE TERRAS NA 

CAPITANIA DO RIO GRANDE 

ALUNO: ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA (052.741.574-08) 

ORIENTADOR: DENISE MATTOS MONTEIRO (031.897.348-01) 

 
CÓDIGO: HS0851 

TÍTULO: ADOLESCÊNCIA: O QUE PENSAM OS ADOLESCENTES? 

ALUNO: MICHELLY AYANA DE MOURA COSTA (065.134.284-83) 

ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI 

(040.979.473-20) 

CO-AUTOR: DAMARES SALDANHA TOSCANO DE SOUZA GOMES (069.043.704-

83) 

CO-AUTOR: MARIANA NOGUEIRA PEREIRA (012.403.594-97) 

CO-AUTOR: CAMILLA TATIANNE DE SA CARNEIRO ALVES (056.099.434-69) 

 
CÓDIGO: HS0853 

TÍTULO: O RH DO TERCEIRO SETOR 

ALUNO: MAGNUS RONNIE DE SOUSA SATURNO (057.055.914-62) 

ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (056.893.924-72) 

CO-AUTOR: LUISE KATARINE MARTINS OLIVEIRA (056.547.084-14) 

CO-AUTOR: CAMILA TEIXEIRA RIBEIRO (065.783.564-10) 

 
CÓDIGO: HS0854 

TÍTULO: OS LIMITES DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INQUÉRITO 

POLICIAL. 

ALUNO: JONATHAN FIGUEIREDO MACEDO DE LIMA (053.869.294-45) 

ORIENTADOR: LARISSA LOPES MATOS (010.578.364-19) 

CO-AUTOR: ANTONIO MARINHO DA ROCHA NETO (055.881.244-99) 

 
CÓDIGO: HS0859 

TÍTULO: BREVE ANÁLISE ACERCA DAS INOVAÇÕES NO CAMPO DOS 

DIREITOS MATERIAL E PROCESSUAL PENAL BRASILEIROS, TRAZIDAS PELOS 

ARTIGOS 41 E 42 DA LEI MARIA DA PENHA 

ALUNO: SILVIA FERNANDES MONTE TORRES (049.965.134-03) 

ORIENTADOR: XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO (358.451.204-20) 
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CÓDIGO: HS0860 

TÍTULO: O PERFIL E O PAPEL DOS GESTORES ESCOLARES NORTE-RIO-

GRANDENSES 

ALUNO: JACIANE DOS SANTOS POLICARPO FERNANDES (000.709.734-40) 

ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 

 
CÓDIGO: HS0861 

TÍTULO: A SALA DE AULA: UM OLHAR REFLEXIVO 

ALUNO: RAIMUNDA VALQUIRIA DE CARVALHO SANTOS (057.915.464-59) 

ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (106.473.254-20) 

 
CÓDIGO: HS0862 

TÍTULO: COLEÇÃO DE RENDAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO – MCC/UFRN 

ALUNO: ERIKA LUCIANA M L DE MEDEIROS (008.494.824-88) 

ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (199.209.464-00) 

CO-AUTOR: JAILMA DA SILVA MEDEIROS SANTOS (672.333.844-87) 

 
CÓDIGO: HS0871 

TÍTULO: PAUTA DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO BRASIL PARA OS 

PAÍSES DA UNIÃO ECONÔMICA MONETÁRIA OESTE AFRICANA NO PERÍODO 

DE 1996 A 2005. 

ALUNO: TOTAS ANTONIO JOAO CORREIA (014.417.674-28) 

ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO (158.429.488-42) 

 
CÓDIGO: HS0873 

TÍTULO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SEXO 

FEMININO QUE TRABALHAM COM ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NA 

CIDADE DO NATAL, 2007-2009 

ALUNO: LARA SOARES DANTAS (057.317.624-81) 

ORIENTADOR: JOAO DANTAS PEREIRA (201.761.634-68) 

CO-AUTOR: MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS (056.127.594-79) 

 
CÓDIGO: HS0876 

TÍTULO: A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ALUNO: ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO (047.269.094-95) 

ORIENTADOR: IVAN LIRA DE CARVALHO (200.627.024-91) 

CO-AUTOR: RAISSA TABATA COSTA VALERIO (068.192.164-16) 

 
CÓDIGO: HS0877 

TÍTULO: ELEMENTOS DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL NO 

TRABALHO VOLUNTÁRIO: VALORES, TIPOLOGIA E ROTATIVIDADE DE 

PESSOAS NA PASTORAL DA CRIANÇA 

ALUNO: JARIO LOPES DA SILVA (060.412.704-90) 

ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (230.540.424-72) 
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CÓDIGO: HS0878 

TÍTULO: DESCONSTRUINDO UMA IMAGEM: A VERSÃO DE UM NORDESTE 

RECENTE E EMERGENTE 

ALUNO: JULIANNA KELLY SOUZA BEZERRA DE AZEVEDO (068.060.524-01) 

ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (788.835.204-91) 

 
CÓDIGO: HS0879 

TÍTULO: BANCO CONVERSACIONAL DE NATAL: UMA AMOSTRA DE FALA 

REPRESENTATIVA DE DISCURSO NATURAL E ESPONTÂNEO DOS 

NATALENSES. 

ALUNO: LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA LIMA (828.370.404-44) 

ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 

 
CÓDIGO: HS0882 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO DO REGIME SINGULAR DE 

CONCESSÃO DIRECIONADO AO TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE GÁS NATURAL 

NO BRASIL E A SEGURANÇA JURÍDICA. 

ALUNO: HELIO VARELA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (012.513.194-16) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0883 

TÍTULO: “GUIAS E COMIDAS DE SANTO NOS TERREIROS DE NATAL/RN”. 

ALUNO: PEDRO HENRIQUE MENDES RIBEIRO (060.743.574-71) 

ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (199.209.464-00) 

 
CÓDIGO: HS0886 

TÍTULO: A NOVA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL RELATIVA À 

MAJORAÇÃO DAS COTAS DE PENSÃO 

ALUNO: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (061.511.004-50) 

ORIENTADOR: FRANCISCO LIVANILDO DA SILVA (538.385.214-04) 

CO-AUTOR: ADRIANA CAVALCANTI BARRETO DE PAIVA (060.194.154-30) 

 
CÓDIGO: HS0889 

TÍTULO: IRMANDADE DOS NEGROS DO ROSÁRIO: UMA PERSPECTIVA 

COMPREENSIVA DE SUA REALIDADE CULTURAL. 

ALUNO: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 

ORIENTADOR: EDMUNDO MARCELO MENDES PEREIRA (005.634.667-07) 

 
CÓDIGO: HS0893 

TÍTULO: HIPÓTESES LEGAIS DE DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

ALUNO: MULLER EDUARDO DANTAS DE MEDEIROS (069.327.804-88) 

ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 

CO-AUTOR: ANDRE DE OLIVEIRA GURGEL (059.702.244-56) 
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CÓDIGO: HS0901 

TÍTULO: O TRABALHO DO APENADO COMO MEIO DE REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL 

ALUNO: ANA KAROLINA DE OLIVEIRA GALVAO (067.791.424-50) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

CO-AUTOR: DANIELLE CARLOS ALENCAR (068.845.404-60) 

CO-AUTOR: TONY JORGE VITORINO DA SILVA JUNIOR (061.139.034-51) 

CO-AUTOR: YURE SANDERSON TOMAZ SALDANHA MONTE (047.890.424-05) 

 
CÓDIGO: HS0902 

TÍTULO: ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: BRUNO GOMES DE ARAUJO (053.021.944-14) 

ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 

 
CÓDIGO: HS0905 

TÍTULO: LICITAÇÃO NAS ESTATAIS 

ALUNO: ANDRE DE OLIVEIRA GURGEL (059.702.244-56) 

ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 

CO-AUTOR: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (061.511.004-50) 

 
CÓDIGO: HS0910 

TÍTULO: UM ESTUDO COMPARADO DO PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO 

ANTES E APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 6.815/80 – REQUISITOS NECESSÁRIOS E 

AUTORIDADES ENVOLVIDAS 

ALUNO: KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS (009.224.094-12) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

CO-AUTOR: LUIZ FELIPE PINHEIRO NETO (067.650.534-17) 

CO-AUTOR: KARLISSON ROLIM DOS SANTOS (061.011.684-33) 

 
CÓDIGO: HS0913 

TÍTULO: PRESCRIÇÃO PENAL 

ALUNO: HILDEBERTO JUNIOR ROCHA SILVESTRE (067.437.024-47) 

ORIENTADOR: SUSANA ROCHA FRANCA DA CUNHA LIMA (936.932.904-82) 

 
CÓDIGO: HS0914 

TÍTULO: AS IMPLICAÇÕES DA SUBTRAÇÃO DA ORALIZAÇÃO NO CURSO DO 

TRATAMENTO PSICANALÍTICO 

ALUNO: DIOGENES DOMINGOS FAUSTINO (057.196.374-94) 

ORIENTADOR: CYNTHIA PEREIRA DE MEDEIROS (376.368.204-04) 

 
CÓDIGO: HS0916 

TÍTULO: A EFETIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

ALUNO: ANDRESSA GUIMARAES TORQUATO FERNANDES (055.103.934-59) 

ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 
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CÓDIGO: HS0918 

TÍTULO: ANÁLISE DA LEGITIMIDADE NO PROCESSO COLETIVO E A SUA 

DIFERENCIAÇÃO EM RELAÇÃO A INSTITUTOS PROCESSUAIS ANÁLOGOS. 

ALUNO: THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES (011.715.654-02) 

ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (056.779.634-53) 

 
CÓDIGO: HS0922 

TÍTULO: REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, CRESCIMENTO AGROPECUÁRIO E 

DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO NO RIO GRANDE DO NORTE (1990 - 2005) 

ALUNO: MARINALDO PEREIRA JUNIOR (056.180.284-09) 

ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO (050.016.504-10) 

 
CÓDIGO: HS0933 

TÍTULO: OS AGENTES DE SAÚDE NA DINÂMICA RELACIONAL DE TRABALHO 

DO PROGRAM SAÚDE DA FAMÍLIA 

ALUNO: MARIANA CELA (073.955.754-82) 

ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (008.708.934-32) 

 
CÓDIGO: HS0935 

TÍTULO: ARTETERAPIA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ALUNO: BRUNO GOMES GABRIEL (074.259.924-85) 

ORIENTADOR: NISIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA (830.849.247-

91) 

CO-AUTOR: SURYA DE PAULA CONSTANTINO DE OLIVEIRA (053.645.714-08) 

 
CÓDIGO: HS0941 

TÍTULO: LINGUAGEM E IDENTIDADE: A EXPRESSÃO DO HUMANO 

CAMBIANTE NO POEMA “SUPRÊME CONVULSION”, DE AUGUSTO DOS ANJOS 

ALUNO: IARA MARIA C MEDEIROS DOS SANTOS (041.252.084-25) 

ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (651.585.984-87) 

 
CÓDIGO: HS0942 

TÍTULO: A OUTORGA ONEROSA E SUA APLICAÇÃO NO ORDENAMENTO 

URBANO DO MUNICÍPIO DE NATAL 

ALUNO: MARIANA EVANGELISTA HOLANDA GOMES (064.516.424-01) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

 
CÓDIGO: HS0944 

TÍTULO: CARTOGRAFIA TEMÁTICA DA CIDADE DE CAICÓ 

ALUNO: MARLUCE SILVINO (068.781.884-23) 

ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 

CO-AUTOR: VALCLEIA FIRMINO VERAS ALENCAR (025.090.554-02) 

CO-AUTOR: DANIELLE KELLY DE ARAUJO MAIA (059.304.554-81) 

 
CÓDIGO: HS0948 

TÍTULO: RELIGIÃO, POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS 

ALUNO: RENATO MARINHO BRANDAO SANTOS (069.290.964-82) 

ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (296.983.244-53) 
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CÓDIGO: HS0949 

TÍTULO: “FRAGMENTOS DA HISTÓRIA INDÍGENA NA LAGOA DO PIATÓ" 

ALUNO: JOAO PAULO ARAUJO (066.274.424-18) 

ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (199.209.464-00) 

CO-AUTOR: JOAO GUILHERME SANTOS DE ARAUJO LOPES (055.300.574-03) 

CO-AUTOR: JULIO CEZAR MONTEIRO GOMES    

 
CÓDIGO: HS0950 

TÍTULO: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

ALUNO: ANNAMARIA DA SILVA ARAUJO (064.190.934-90) 

ORIENTADOR: GIL CELIO DE CASTRO CARDOSO (220.374.542-87) 

CO-AUTOR: ALYNE MELO DA SILVA (068.948.044-00) 

CO-AUTOR: JUCILENE DO NASCIMENTO SILVA (057.240.924-92) 

CO-AUTOR: MARCEANE DE AZEVEDO SILVA (065.294.174-51) 

 
CÓDIGO: HS0951 

TÍTULO: PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) E O COMPRA 

DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR (CDLAF) NO MUNICÍPIO DE 

TENENTE LAURENTINO-RN 

ALUNO: LUCIA JANIETE DE ARAUJO (038.264.014-41) 

ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (192.818.974-15) 

 
CÓDIGO: HS0954 

TÍTULO: A COMUNICAÇÃO DE FATO RELEVANTE NO MERCADO DE CAPITAIS 

BRASILEIRO: ASPECTOS JURÍDICOS AFETOS AO SETOR DE PETRÓLEO E GAS 

NATURAL 

ALUNO: RAPHAEL FABIO CAVALCANTI DOS ANJOS (061.749.134-81) 

ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

 
CÓDIGO: HS0955 

TÍTULO: O CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO É PROMOVIDO ATRAVÉS DE UM 

AMBIENTE EDUCATIVO QUE TRAGA VIDA À SALA DE AULA 

ALUNO: EVELY BARROS PAZ DE LIMA (912.607.104-59) 

ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (156.274.624-34) 

 
CÓDIGO: HS0959 

TÍTULO: RESGATE HISTÓRICO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA HISTÓRIA DO 

SERVIÇO SOCIAL NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1956-74 

ALUNO: JEANE MEDEIROS DE SOUTO (011.609.064-24) 

ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (307.164.894-49) 

CO-AUTOR: ELISA CRISTIANE DE SOUZA (043.861.934-05) 

CO-AUTOR: MIRIAM DE OLIVEIRA INACIO (941.282.514-53) 

 
CÓDIGO: HS0960 

TÍTULO: PERFIL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM OPEN SOURCE, CÓDIGO 

ABERTO E PLATAFORMA ABERTA: UMA PESQUISA NOS RESUMOS DO BANCO 

DE TESES DA CAPES DE 1996 A 2006. 

ALUNO: ALINE GUERRA GALVAO (064.747.384-48) 

ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS (241.403.923-04) 

 

44 de 53



CÓDIGO: HS0964 

TÍTULO: ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA OBESIDADE 

ALUNO: EUDES ARAUJO ROCHA (053.065.974-32) 

ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20) 

CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

CO-AUTOR: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 

CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (013.595.774-59) 

 
CÓDIGO: HS0965 

TÍTULO: "ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA...": MÚSICAS PARA 

CRIANÇAS, MÚSICAS APRECIADAS PELAS CRIANÇAS. 

ALUNO: JOANA FONTES PATINO (009.695.234-24) 

ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40) 

CO-AUTOR: CANDIDA DE SOUZA (068.535.844-57) 

CO-AUTOR: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 

 
CÓDIGO: HS0969 

TÍTULO: MUDANÇAS NA CARCINICULTURA E ESTRATÉGIAS ADAPTAÇÃO AS 

MUDANÇAS 

ALUNO: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA (058.591.254-88) 

ORIENTADOR: MARIANA BALDI (932.384.797-68) 

CO-AUTOR: FRANCISCO ALEX ZUZA (056.034.234-98) 

 
CÓDIGO: HS0973 

TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA : CONTRIBUIÇÃO PARA UMA 

PEDAGOGIA RENOVADA. 

ALUNO: MAYARA BEZERRA JERONIMO DA SILVA (061.646.984-56) 

ORIENTADOR: NISIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA (830.849.247-

91) 

CO-AUTOR: ANNA CAROLINA DANTAS DA SILVA (007.599.524-77) 

CO-AUTOR: NAIR LIMA DOS SANTOS (068.164.264-52) 

 
CÓDIGO: HS0974 

TÍTULO: LEI MARIA DA PENHA VERSUS ANÁLISE SÓCIO-JURÍDICA 

ALUNO: THUILA REGO DE ARAUJO DANTAS (057.240.374-75) 

ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

 
CÓDIGO: HS0977 

TÍTULO: A SITUAÇÃO ATUAL DO RESPEITO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS 

HUMANOS NO BRASIL 

ALUNO: ERIKA LULA DE MEDEIROS (057.318.514-09) 

ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (108.958.924-72) 

 
CÓDIGO: HS0982 

TÍTULO: DIREITOS HUMANOS E VOLUNTARIADO 

ALUNO: ARIANNE CASTRO DE ARAUJO (061.289.244-17) 

ORIENTADOR: IVAN LIRA DE CARVALHO (200.627.024-91) 
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CÓDIGO: HS0984 

TÍTULO: A CODEPENDÊNCIA NO CONTEXTO DO ALCOOLISMO: O PERFIL DE 

ESPOSAS CODEPENDENTES 

ALUNO: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 

ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20) 

CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (269.265.202-91) 

CO-AUTOR: LETIENE PESSOA MEDEIROS (261.458.634-04) 

 
CÓDIGO: HS0986 

TÍTULO: CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

ALUNO: FELIPE ARAUJO CASTRO (064.223.624-04) 

ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

 
CÓDIGO: HS0987 

TÍTULO: POVOS INDÍGENAS NO DIREITO INTERNACIONAL: UMA BREVE 

ANÁLISE 

ALUNO: WAGNER ARTUR DE OLIVEIRA CABRAL (047.880.064-99) 

ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34) 

 
CÓDIGO: HS0990 

TÍTULO: TRABALHO DE LEVANTAMENTO DE DADOS: TRANSCRIÇÃO DE 

DOCUMENTOS E VIAGENS DE CAMPO 

ALUNO: ADRIANE TEIXEIRA DA SILVA (062.327.934-71) 

ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA (522.909.804-04) 

 
CÓDIGO: HS0991 

TÍTULO: CURRAIS NOVOS À MODERNA: REORDENAMENTO URBANO ENTRE 

OS ANOS DE 1890 E 1930 

ALUNO: WILLIAN PINHEIRO GALVAO (966.541.044-04) 

ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (064.744.624-34) 

 
CÓDIGO: HS0992 

TÍTULO: A RETEXTUALIZAÇÃO EM RELATÓRIOS FINAIS PRODUZIDOS POR 

ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC) 

ALUNO: MAYARA COSTA PINHEIRO (065.497.044-05) 

ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68) 

 
CÓDIGO: HS0994 

TÍTULO: LITERATURA E SOCIEDADE 

ALUNO: ALINE LISBOA GOMES (049.522.934-24) 

ORIENTADOR: ABRAHAO COSTA ANDRADE (588.970.465-68) 

 
CÓDIGO: HS0996 

TÍTULO: BIOGRAFIA HISTÓRICA SOBRE O ERUDITO POTIGUAR LUÍS DA 

CÂMARA CASCUDO 

ALUNO: ARTHUR LUIS DE OLIVEIRA TORQUATO (047.629.964-08) 

ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53) 
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CÓDIGO: HS1002 

TÍTULO: O PROGESTÃO NO RIO GRANDE NORTE: AVALIAÇÃO DE UM 

PROGRAMA 

ALUNO: DANIELLE MARQUES DE PAULA (012.827.204-06) 

ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 

 
CÓDIGO: HS1003 

TÍTULO: A MÍDIA IMPRESSA E AS ELEIÇÕES PARA O GOVERNO DO RIO 

GRANDE DO NORTE EM 2006 

ALUNO: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (010.513.144-02) 

ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (074.278.594-72) 

 
CÓDIGO: HS1008 

TÍTULO: NEOFOBIA E FACILITAÇÃO SOCIAL EM HUMANOS: A INFLUÊNCIA 

DA INFORMAÇÃO SOBRE O CONSUMO DE ALIMENTOS NOVOS 

ALUNO: DIOGO RODRIGO BRITO A DE SOUSA (067.405.644-26) 

ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53) 

 
CÓDIGO: HS1009 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE HARDWARE E SOFTWARE 

COMO FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DE PIANO NA ESCOLA DE MÚSICA 

DA UFRN 

ALUNO: DJALMA TEIXEIRA MARANHAO NETO (013.982.384-06) 

ORIENTADOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (760.766.104-25) 

 
CÓDIGO: HS1012 

TÍTULO: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

ALUNO: ELIONAI BARBOSA PEREIRA (052.848.074-05) 

ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN NUNEZ (007.673.994-55) 

CO-AUTOR: CHRISTIANY PAULA DE MACEDO (052.599.654-00) 

 
CÓDIGO: HS1013 

TÍTULO: UM RESGATE HISTÓRICO-TEÓRICO-METOLÓGICO DO SERVIÇO 

SOCIAL EM NATAL/RN 

ALUNO: ELISA CRISTIANE DE SOUZA (043.861.934-05) 

ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (307.164.894-49) 

CO-AUTOR: JEANE MEDEIROS DE SOUTO (011.609.064-24) 

 
CÓDIGO: HS1016 

TÍTULO: ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO 

ALUNO: FABIANO DE CARVALHO ARAUJO (045.973.594-27) 

ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 

 
CÓDIGO: HS1020 

TÍTULO: PERFIL PROFISSIONAL E PESSOAL DENTRO DO MEIO SOCIAL E 

ACADÊMICO 

ALUNO: FRANCISCA ARINUZA DANTAS SIZENANDO (012.579.034-11) 

ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI CHARLON (902.165.808-97) 
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CÓDIGO: HS1021 

TÍTULO: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DOS CUSTOS HOSPITALARES 

ALUNO: FRANCISCO IRANYLSON GOMES DE BRITO (060.530.434-35) 

ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (102.086.235-15) 

 
CÓDIGO: HS1026 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CUSTOS PARA O 

LABORATÓRIO CENTRAL DO COMPLEXO HOSPITALAR DE ATENÇÃO À 

SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

ALUNO: HELIO DA COSTA CAVALCANTE FILHO (047.299.544-83) 

ORIENTADOR: ANAILSON MARCIO GOMES (305.290.424-87) 

 
CÓDIGO: HS1029 

TÍTULO: ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO E DE 

RESTAURANTES DE NATAL 

ALUNO: HERBERTH LIMA DOS SANTOS (009.649.064-06) 

ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (378.587.504-53) 

 
CÓDIGO: HS1030 

TÍTULO: LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ADEQUAÇÃO INSTRUMENTAL 

ALUNO: IGARA CYNARA CABRAL DE PAIVA (060.796.854-00) 

ORIENTADOR: MARCUS ANDRE VARELA VASCONCELOS (638.035.264-34) 

 
CÓDIGO: HS1033 

TÍTULO: PRÁTICAS DE ENSINO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 

ALUNO: JAIRO DE SOUZA MOURA (054.619.384-69) 

ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (071.063.354-87) 

 
CÓDIGO: HS1040 

TÍTULO: EFEITO DA DISSOCIAÇÃO DO RITMO CIRCADIANO NA MEMÓRIA DE 

RATOS 

ALUNO: JORDANA DA COSTA BARBALHO (050.906.614-30) 

ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87) 

 
CÓDIGO: HS1041 

TÍTULO: CRIAÇÃO DE ESPAÇOS MULTIFUNCIONAIS E INTERDISCIPLINARES 

EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA. 

ALUNO: JOSE RIBEIRO VIEIRA (012.058.744-02) 

ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (647.952.844-15) 

 
CÓDIGO: HS1042 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSINO MAIS UTILIZADOS 

PELOS PROFESSORES DE CONTABILIDADE 

ALUNO: JOSE TELES DA SILVA NETO (074.235.874-78) 

ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (102.086.235-15) 
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CÓDIGO: HS1049 

TÍTULO: ANALISE COMPREENSIVA DO DISCURSO POLÍTICO NA ESCOLA 

ALUNO: LALYANA CRISTINA DA SILVA (018.492.614-90) 

ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (322.640.464-49) 

 
CÓDIGO: HS1053 

TÍTULO: DESCRIÇÃO DA TRAJETÓRIA DE INSERÇÃO DA PROFESSORA NEGRA 

NO SISTEMA DE ENSINO NORTE-RIO-GRANDENSE 

ALUNO: LIDIANE CARLA DOS SANTOS BORGES (054.225.644-48) 

ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 

 
CÓDIGO: HS1054 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA TÉCNICA DE COLORAÇÃO TB-COLOR 

COM O MÉTODO DE ZN PARA A PESQUISA BAAR 

ALUNO: LORENA DIAS ALVES (062.613.484-64) 

ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 

 
CÓDIGO: HS1055 

TÍTULO: MOTIVAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA PARA O SUCESSO DA 

APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO BÁSICO 

ALUNO: LUANA DE LIMA PATRICIO (036.322.304-55) 

ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (200.507.554-04) 

 
CÓDIGO: HS1058 

TÍTULO: REFORMAS ADMINISTRATIVA E DESCENTRALIZAÇÃO 

EDUCACIONAL: IMPLICAÇÕES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 

ALUNO: LUZIANE RANIERE DA SILVA (049.964.414-02) 

ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (086.106.468-23) 

 
CÓDIGO: HS1059 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA TRANSFORMADA WAVELETS NA ANALISE DE 

SISTEMAS COMPLEXOS 

ALUNO: MAISA GABRIELA DE SOUTO LIMA (053.447.854-96) 

ORIENTADOR: LIACIR DOS SANTOS LUCENA (004.056.634-04) 

 
CÓDIGO: HS1063 

TÍTULO: REFLETINDO SOBRE AS ORIENTAÇÕES SEXUAIS NOS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS 

ALUNO: MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA MARQUES (025.314.694-19) 

ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (200.507.554-04) 

 
CÓDIGO: HS1065 

TÍTULO: COESÃO SEQÜENCIAL 

ALUNO: MARIA MARCELA FREIRE (050.672.894-30) 

ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68) 
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CÓDIGO: HS1071 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO 

PARA OS BAIRROS DE PETRÓPOLIS, SANTOS REIS, PRAIA DO MEIO, AREIA 

PRETA E ROCAS 

ALUNO: HELIANA LIMA DE CARVALHO (031.511.254-92) 

ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (180.922.764-04) 

 
CÓDIGO: HS1075 

TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA ESPACIAL DO IDH-M DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE EM 2000 

ALUNO: KALLINE FABIANA SILVEIRA (049.196.144-89) 

ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (071.232.134-91) 

 
CÓDIGO: HS1078 

TÍTULO: VANTAGENS COMPARATIVAS DAS EXPORTAÇÕES MUNICIPAIS DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: MILENA ANDREA DA SILVA DANTAS (011.790.734-01) 

ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (192.818.974-15) 

 
CÓDIGO: HS1079 

TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA MORTALIDADE POR ACIDENTES DE 

TRANSPORTE E DEMAIS CAUSAS EXTERNAS 

ALUNO: MISSLANE C SIMPLICIO DOS SANTOS (028.428.914-06) 

ORIENTADOR: JEANETE ALVES MOREIRA (443.500.234-53) 

 
CÓDIGO: HS1082 

TÍTULO: SUBJETIVIDADES E IDENTIDADES DE PROFESSORES NEGROS: UMA 

ANÁLISE DISCURSIVA 

ALUNO: PAULA VIRGINIA DA SILVA (941.999.144-04) 

ORIENTADOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (132.508.094-20) 

 
CÓDIGO: HS1083 

TÍTULO: MEMORIALISMO: ESTUDO HISTÓRICO, ESTÉTICO E ETNOGRÁFICO 

EM ESCRITOS DE AUTORIA FEMININA 

ALUNO: POLLANSKY SILVA DE FIGUEIREDO (011.631.904-62) 

ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (276.922.304-63) 

 
CÓDIGO: HS1092 

TÍTULO: FUNCIONALISMO E A SOCIOLINGÜÍSTICA VARIACIONISTA 

ALUNO: SIMONE DE QUEIROZ MENDONCA (012.044.274-45) 

ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (746.924.020-91) 

 
CÓDIGO: HS1093 

TÍTULO: INTERVENÇÃO FUNDIÁRIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: A 

QUALIDADE DA RA NO RN 

ALUNO: STEPHANIE CAMPOS PAIVA MOREIRA (052.081.354-50) 

ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (063.117.094-49) 
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CÓDIGO: HS1097 

TÍTULO: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

ALUNO: TESSIANNE KARLA SOARES DIAS (038.393.794-90) 

ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (086.106.468-23) 

 
CÓDIGO: HS1098 

TÍTULO: O MEIO DE CONTRASTE IODADO (MCI) 

ALUNO: THIAGO AUGUSTO AZEVEDO BARBOSA (056.834.304-29) 

ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (250.691.444-72) 

 
CÓDIGO: HS1103 

TÍTULO: ESTUDO DESCRITIVO REALIZADO NO SETOR DE CURATIVOS 

HUOL/UFRN 

ALUNO: WALKIRIA GOMES DA NOBREGA (008.497.984-42) 

ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 

 
CÓDIGO: HS1104 

TÍTULO: ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ZARA DE MEDEIROS LINS (655.005.474-53) 

ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 

 
CÓDIGO: HS1108 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA PARA A ELEVAÇÃO DO FLUIDO DE 

TESTES 

ALUNO: IURI AUGUSTO CARLOS DANTAS (011.662.864-28) 

ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (826.750.904-68) 

 
CÓDIGO: HS1111 

TÍTULO: LIMA BARRETO E FERNANDO GABEIRA 

ALUNO: MARIA DE FATIMA DANTAS DE SOUZA (010.560.564-60) 

ORIENTADOR: AFONSO HENRIQUE FAVERO (008.961.998-60) 

 
CÓDIGO: HS1115 

TÍTULO: ATUAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO RIO GRANDE DO 

NORTE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À 

JUSTIÇA FEDERAL. 

ALUNO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (035.215.014-93) 

ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO 

(056.400.754-49) 

 
CÓDIGO: HS1116 

TÍTULO: PROCESSAMENTO DE SINAIS DE VOZ PARA RECONHECIMENTO DE 

PADRÕES UTILIZANDO CLASSIFICADORES INTELIGENTES E REDES NEURAIS 

ARTIFICIAIS 

ALUNO: RONALDO MARTINS DA PONTE (057.684.444-67) 

ORIENTADOR: JOSE ALFREDO FERREIRA COSTA (538.201.264-49) 
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CÓDIGO: HS1118 
TÍTULO: A PRODUÇÃO PEDAGÓGICA EDUCACIONAL DE NESTOR DOS 
SANTOS LIMA (1911 A 1923) 
ALUNO: THAIS CHRISTINA MENDES DE LIMA (052.570.764-62) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (057.488.954-04) 

 
CÓDIGO: HS1124 
TÍTULO: ANÁLISE DA FARMACOEPIDEMIOLOGIA DAS DAE EM TRATAMENTO 
DE CRIANÇAS COM EPILEPSIA ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO NEUROLOGIA 
DO HOSPITAL DE PEDIATRIA – UFRN 
ALUNO: LUCIRENE ALVES DE AQUINO (011.827.164-40) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 

 
CÓDIGO: HS1125 
TÍTULO: EDUCAÇÃO SUPERIOR EM TURISMO: DOCENTES, DISCENTES E 
MERCADO. 
ALUNO: MARIANA ALVES BARBOSA 
ORIENTADOR: VARELIO GOMES DOS SANTOS 
 

 CÓDIGO: HS1126 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA E IMPACTOS DO COMÉRCIO 
ELETRÔNICO NO SETOR DE VIAGENS: UM ESTUDO DE CASO NA OPERADORA 
DE TURISMO CVC NATAL/RN 
ALUNO: JEFFERSON DANTAS FREIRE DE MORAIS 
ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS 
CO-AUTOR: SHIRLAYNE GRAZIELLE DA SILVA 
 

 CÓDIGO: HS1127 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS PARA A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
ALUNO: SHIRLAYNE GRAZIELLE DA SILVA SENA 
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA MACHADO DE MEDEIROS 
CO-AUTOR: JOÃO PAULO DAMÁSIO SALES 
CO-AUTOR: THAÍS CHACON DOS SANTOS 
CO-AUTOR: JEFFERSON DANTAS FREIRE DE MORAIS 
 

CÓDIGO: HS1128 
TÍTULO: CONSUMO CONSCIENTE: UMA ANÁLISE A PARTIR DO 
COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES NATALENSES  
ALUNO: THAÍS CHACON DOS SANTOS 
ORIENTADOR: ANA PATRÍCIA RODRIGUES LEITE 
CO-AUTOR: SHIRLAYNE GRAZIELLE DA SILVA SENA 
CO-AUTOR: JEFFERSON DANTAS FREIRE DE MORAIS 
CO-AUTOR: JOÃO PAULO DAMÁSIO SALES 
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CÓDIGO: HS1129 
TÍTULO: CIDADE E REPRESENTAÇÃO: CAICÓ A PARTIR DO JORNAL A FOLHA 
ALUNO: MAIZA SANTOS DANTAS 
ORIENTADOR: OLÍVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA 
 

CÓDIGO: HS1130 
TÍTULO: PATRIMÔNIO SENTIMENTAL E TURISMO EM CURRAIS NOVOS 
ALUNO: LARISSA DE ARAÚJO SANTOS 
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO 
 

 
CÓDIGO: HS1131 
TÍTULO: ECOTURISMO E SUSTENTABILIDADE NO SERIDÓ 
ALUNO: JOSÉ GEROMILTON MEDEIROS 
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO 
 

CÓDIGO: HS1132 
TÍTULO: CARTOGRAFIA TEMÁTICA DA CIDADE DE CAICÓ/RN 
ALUNO: MARLUCE SILVINO 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUSA 
CO-AUTOR: DANIELLE KELLY DE ARAÚJO MAIA 
CO-AUTOR: VALCLÉIA FIRMINO VERAS ALENCAR 
 

CÓDIGO: HS1133 
TÍTULO: HÁBITOS E CONDUTAS: O QUE DIZEM AS FESTAS CIVÍCAS DO 
GRUPO ESCOLAR CAPITÃO MOR GALVÃO(1920-1930) 
ALUNO: GRACIELLE CRISTINE FARIAS MOURA 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS 
CO-AUTOR: JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA 
 

 
 

53 de 53



CÓDIGO: HS0002 
TÍTULO: UM RAMO VERDE PARA UM HOMEM BOM: OS CONTRATOS PÚBLICOS DE 
ARREMATAÇÃO NA ECONOMIA LOCAL. ADMINISTRAÇÃO E PODER NA NATAL 
SETECENTISTA. 
ALUNO: THIAGO ALVES DIAS. (012.412.534-47) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR POSSAMAI (425.081.340-15) 

Resumo:  
 
        Por detrás da expansão da economia de exportação colônia-metrópole, pulsava no interior de cada 
Capitania uma rede comercial de abastecimento interno que deveria atender as necessidades da população
local. Os “homens da governança”, representantes do Rei nos domínios ultramarinos e com poderes
administrativos dentro das casas de Câmara e Cadeia, deveriam garantir o abastecimento de gêneros
alimentícios de primeira necessidade. Os arrendamentos de contratos pelo direito de comercialização de
produtos e cobrança de impostos era o mecanismo utilizado pelo Senado para garantir o abastecimento
local e controlar o comércio interno. Este trabalho pretende analisar os contratos de arrendamento
realizados na cidade do Natal colonial, percebendo a função deles sobre o abastecimento de víveres e o
controle desempenhado pelos “homens bons” sobre o direito desses contratos, suas obrigações e vantagens
sobre o comércio local. 

Palavras chave: Natal Colonial, abastecimento, contratos públicos. 



CÓDIGO: HS0003 
TÍTULO: AS DEMANDAS DE PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL E SEUS FAMILIARES 
NORTEANDO A PRÁTICA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO 
ALUNO: THAIS SOUSA DE AZEVEDO (061.503.514-08) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 

Resumo:  
 
        A reforma psiquiátrica no Brasil vem interferindo em práticas e serviços tradicionais do campo com
vistas à produção de novas formas de cuidado em saúde mental. A redução de leitos é evidente, entretanto,
a matriz dessa proposta está na desconstrução do saber psiquiátrico acerca da loucura, bastante consolidado
na sociedade, o qual limita a vivência do portador de transtorno mental/PTM e o exercício de sua cidadania,
comprometendo, portanto, seu convívio em sociedade. Nesse contexto, a família é a esfera mais próxima do
PTM e comumente convocada a partilhar dos cuidados juntamente com os profissionais. Porém, a literatura
aponta uma sobrecarga sentida por parte destes familiares em atender às demandas de cuidado,
corroborando muitas vezes na intensificação do transtorno e no histórico de reinternações. Tal contingência
estaria comprometendo um elo fundamental à reabilitação: o apoio familiar, uma vez que a família é um
dos eixos de sustentabilidade da proposta de reinserção psicossocial. Partindo desta temática, esse trabalho
se destina a discutir as dificuldades vividas pelo familiar e o PTM, conhecendo como estes poderiam ser
beneficiados pela estratégia do acompanhante terapêutico/AT. O AT consiste em uma prática clínica
exercida para além dos espaços fechados do hospital, geralmente em locais públicos da cidade. Tem como
proposta adentrar no ambiente doméstico, em contato com o cotidiano do PTM, se dispondo a desempenhar
um trabalho focado no vínculo familiar e social. 

Palavras chave: Acompanhamento Terapêutico, Reforma Psiquiátrica 



CÓDIGO: HS0007 
TÍTULO: AS MÚLTIPLAS FACES DO TERRORISMO INTERNACIONAL 
ALUNO: JORGE HENRIQUE NETO (058.767.424-57) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (038.970.018-53) 

Resumo:  
 
        O relatório estudou os grupos terroristas, os territórios de onde estas organizações emergem e os
territórios vitimados por suas ações terroristas, na tentativa de elucidar os fatores que influenciaram na
ascensão do terrorismo em determinados territórios e que circunstâncias contribuíram para que certos
territórios se tornassem alvos de atentados terroristas. Na primeira parte do relatório, a análise recaiu sobre
os grupos terroristas Lashkar-e-Taiba, Riyad us-Saliheyn Martyr’s Brigade e Hezbollah. O relatório 
levantou a ideologia, estrutura e os meios de destruição empregados por essas organizações terroristas ao
longo de sua história. Em seguida, o estudo recaiu sobre os territórios da Caxemira, Chechênia e Líbano. A 
investigação buscou descobrir os motivos que influíram para a ascensão do terrorismo nesses territórios. E
por último, o relatório pesquisou os territórios da Rússia, Índia e Israel. A análise procurou as
particularidades que contribuíram para que estes territórios se tornassem alvos das organizações terroristas. 

Palavras chave: violência, terrorismo, território 



CÓDIGO: HS0009 
TÍTULO: O SISTEMA SESMARIAL E A APROPRIAÇÃO DE TERRAS NO RIO GRANDE DO 
NORTE - A RIBEIRA DO ASSU 
ALUNO: DENISON RICARDO DA COSTA BARBOSA (043.155.324-60) 
ORIENTADOR: DENISE MATTOS MONTEIRO (031.897.348-01) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem por objetivo dar a conhecer, a partir das cartas de concessão de sesmarias, o
processo de apropriação de terras ocorrido numa área específica da Capitania do Rio Grande do Norte: a
Ribeira do Assu. O período da pesquisa foi estabelecido entre 1654, quando com a expulsão dos holandeses
a colonização portuguesa começou sistemática e paulatinamente a adentrar as terras do interior, e 1822,
quando, por força de Resolução de 17 de julho, se extinguiu o sistema sesmarial no Brasil. Esta pesquisa
visa traçar um perfil do sesmarialismo implantado na Ribeira do Assu, no que diz respeito à importância da
presença da água na fixação dos colonos, à destinação econômica das terras pedidas, à condição sócio-
econômica dos sesmeiros e à ocorrência de venda e compra e disputa de terras. 

Palavras chave: sesmaria, ribeira, Assu, terra, pecuária 



CÓDIGO: HS0011 
TÍTULO: MORFOLOGIA E USOS DA ARQUITETURA: A IMPORTÂNCIA DO 
GEOPROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
ALUNO: ALANA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (068.975.904-52) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (180.922.764-04) 
CO-AUTOR: HELIANA LIMA DE CARVALHO 

Resumo:  
 
        Este trabalho corresponde à montagem de um banco de dados georreferenciado para os bairros de
Petrópolis, Santos Reis,Praia do Meio,Areia Preta e Rocas,o qual faz parte de um projeto mais
abrangente,intitulado “Morfologia e Usos da Arquitetura:a importância do Geoprocessamento das
Informações” que pretende agrupar em uma base de dados todas as informações contidas nos trabalhos
realizados a mais de uma década na base de pesquisa MUsA. A estruturação destas informações, reunidas
em um SIG (Sistema de Informações Geográfica), proporcionou um maior conhecimento da malha
viária,da relação entre forma e os usos das edificações e espaços públicos e de como essa relação pode
afetar diferentemente a preservação e a conservação do patrimônio arquitetônico desses bairros.Por
fim,coloca-se a importância de se continuar a ampliação do projeto para outros bairros da cidade,de modo a
fornecer melhor subsídio de pesquisa. 

Palavras chave: patrimônio arquitetônico, banco de dados, geoprocessamento, SIG 



CÓDIGO: HS0012 
TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO EDUCATIVA DA NORTE-RIO-GRANDENSE JOSEFA BOTELHO 
(1908-1920) 
ALUNO: INGRID KATIUCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (065.288.404-07) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

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 contribuição educativa de Josefa Botelho, no 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, no acervo dos Arquivos Público do Estado/RN, e do Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Norte. Também realizo uma revisão bibliográfica na Biblioteca Central Zila
Mamede/UFRN, buscando fontes diversas. 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, como relógios de paredes para ensinar algarismos romanos, quadros, mapas, bússolas e tantos
outros meios, pois tinha intenção de facilitar a aprendizagem de seus alunos. Dada a sua importância
encontrei uma rua localizada no bairro Dix Sept Rosado, Natal, que se chama Professora Josefa Botelho.
Também encontrei uma instituição que leva seu nome a Escola Municipal Josefa Botelho, localizada em
Ponta Negra, Natal, onde já coletei informações sobre essa referida professora. 

Palavras chave: Contribuição Educativa – Educação – História 



CÓDIGO: HS0013 
TÍTULO: GRUPO ESCOLAR AUGUSTO SEVERO, UM MODELO DE INSTITUIÇÃO NORTE-RIO-
GRANDENSE (1908-1920) 
ALUNO: FRANCINAIDE DE LIMA SILVA (055.870.484-03) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

Resumo:  
 
        Este trabalho analisa o processo de criação do Grupo Escolar Augusto Severo, em Natal, no ano de
1908. Período em que ocorreu a Reforma do Ensino no Estado, 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 e
criou o Grupo Escolar em estudo, primeiro a se estabelecer no Estado, nos moldes dos de São Paulo. Apoia-
se em documentos como Mensagens dos Governadores, Relatórios dos Diretores da Instrução Pública, Leis
e Decretos do Governo e o Regimento Interno dos Grupos Escolares. Esse estabelecimento de ensino
passou, em 1909, à Escola Modelo e a ser o local da prática dos alunos da Escola Normal de Natal. Através
da história da criação desse Grupo Escolar investigamos como se deu a institucionalização da escola
pública no Estado, numa época em que a educação aparecia como um campo importante para o novo
modelo de sociedade que começava a se estabelecer. 

Palavras chave: Educação - Grupos Escolares - História da Educação 



CÓDIGO: HS0015 
TÍTULO: SEVERINO BEZERRA DE MELO, EDUCADOR NORTE-RIO-GRANDENSE 
ALUNO: JANECLECIA FERREIRA DA SILVA (055.733.074-28) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa vincula-se à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: abordagens históricas, 
educativas e literárias, 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, o referido professor ingressou na primeira turma da
Escola Normal de Natal, formando se em 1910. Tendo a partir dessa formação atuado como professor
ginasial, colegial, médio, e como Diretor do Departamento de Educação do Estado do Rio Grande do Norte,
atual Secretária de Educação. O principal objetivo dessa investigação é o de contribuir para a historiografia
brasileira, e em especial, a do Rio Grande do Norte, dada a importância da prática educativa desse educador
para a Instrução Pública desse Estado. Para desenvolver essa pesquisa estão sendo realizadas visitas aos
acervos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte como jornais da época A República e
Diário do Natal, e nas revistas Pedagogium. Nessas revistas foram encontrados alguns escritos do professor
sobre a importância da implantação das Escolas Rudimentares no Rio Grande do Norte para que as
populações carentes do referido Estado também tivessem acesso a educação escolar. 

Palavras chave: Educação – História - Prática Educativa 



CÓDIGO: HS0017 
TÍTULO: AS BILBLIOTECAS VIRTUAIS TEMÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO 
ALUNO: RAFAELA SANTANA BALBI (060.493.584-60) 
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (413.850.394-34) 

Resumo:  
 
        O projeto tem como objetivo a formação de um banco de dados chamado PROJEDATA, onde
constarão informações, imagens e produção do conhecimento em Projetos de Arquitetura. Este deverá ter
formato semelhante a uma Biblioteca Virtual Temática em Arquitetura em Urbanismo sendo compatível
com o método adotado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT. O foco
principal do PROJEDATA é a produção acadêmica na área de Projeto de Arquitetura, visando reunir
conteúdos que se referem à dimensão tecnológica, com a pesquisa dos sistemas operacionais e programas
utilizados pelas Instituições pesquisadas, assim como à dimensão da informação documental específica do
Projeto de Arquitetura. A atual fase da pesquisa se dedica a definir a plataforma tecnológica e a modelagem
do banco de dados que irá, futuramente, reunir os Trabalhos Finais de Graduação dos alunos das
instituições pesquisadas, considerados relevantes na área de Projeto de Arquitetura, que ficarão disponíveis
para consulta on-line. 

Palavras chave: Bando de dados. Projeto de arquitetura. Produção acadêmica. 



CÓDIGO: HS0018 
TÍTULO: COORDENADORES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E SUA PERSPECTIVA 
SOBRE O APOIO MATRICIAL EM NATAL 
ALUNO: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (058.476.184-84) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (012.079.984-78) 
CO-AUTOR: THAIS SOUSA DE AZEVEDO (061.503.514-08) 

Resumo:  
 
        A atenção básica, em especial o PSF, tem se tornado um espaço privilegiado de intervenções em saúde
mental em virtude da necessidade de produzir ações focadas no território. Entretanto, no município de
Natal, a saúde mental ainda se apresenta como um saber não articulado à atenção básica, prevalecendo a
lógica dos encaminhamentos e renovação da receita como principais práticas. Na tentativa de superar essa
lógica, a SMS vem implementando algumas ações, como o Apoio Matricial (AM), proposta do Ministério
da Saúde que propõe pensar a saúde mental imbricada na saúde como um todo e a construção de estratégias
que permitam e/ou facilitem o direcionamento dos fluxos na rede. Essa pesquisa objetiva discutir o
funcionamento do AM em USF do Distrito Sanitário Leste de Natal. Foram entrevistadas 06 coordenadoras
das equipes de PSF desse distrito. As demandas relatadas são as mais diversas e o encaminhamento aparece
como principal alternativa de intervenção. A proposta do AM ainda não está clara para as profissionais,
apesar de todas consideraram importante e necessária a sua implementação para a rede de saúde.
Observamos que o saber e a postura médica biologizante perpassa o cotidiano das coordenadoras e se
reflete em sua prática de diversas formas. Parece haver uma expectativa de que o AM supra uma lacuna
que, em sua opinião, localiza-se na formação acadêmica. 

Palavras chave: Saúde Mental, PSF, Apoio Matricial 



CÓDIGO: HS0020 
TÍTULO: O ENSINO DE GEOMETRIA E SUAS DIFICULDADES RETRATADAS NAS 
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
ALUNO: ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA (061.291.064-40) 
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (596.165.718-34) 

Resumo:  
 
        Introdução. Nosso plano de estudos inicial tinha seu interesse voltado para o uso da História da
Matemática como ferramenta educacional. No entanto, vimos que existe uma urgência referente ao ensino
de geometria e decidimos redefinir nossos interesses direcionando-os para as pesquisas em ensino de 
geometria. Reformulamos nosso objetivo que passou a ser: fazer um estudo das publicações em Educação
Matemática que tratam das dificuldades encontradas no ensino de geometria e das propostas de ensino cuja
finalidade é sanar tais dificuldades. Metodologia. Devido ao grande número de publicações no tema
escolhido decidimos nos restringir inicialmente às dissertações de mestrado defendidas nos últimos 10 anos.
Encontramos no site da CAPES 45 dissertações relacionadas ao ensino de geometria. A partir dos resumos
fizemos uma seleção e escolhemos 4 delas para serem analisadas cuidadosamente. Resultados: Pudemos
observar nos trabalhos pontos comuns a todos os autores e pontos em que os autores diferem entre si de
alguma maneira. Pontos comuns: todos os autores analisados atribuem a situação precária do ensino de
geometria à má formação do professor e à inadequação dos livros didáticos. Os autores diferem entre si nas
propostas que lançam para resolver a situação do ensino de geometria. 

Palavras chave: ensino de geometria 



CÓDIGO: HS0022 
TÍTULO: HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: UM CASO DE 
FORMAÇÃO DOCENTE. 
ALUNO: LETICIA DOS SANTOS CARVALHO (011.033.634-84) 
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS (143.918.198-56) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho vincula-se ao projeto: “História e Filosofia da Ciência: dos obstáculos à ação”. 
(CNPq – Propesq – UFRN – 2005). Do projeto em questão delineou-se o estudo que tenciona investigar as 
ações pedagógicas de dois professores de Física de escolas públicas da cidade de Parnamirim – RN. A 
escolha dos dois docentes justifica-se pelo fato de ambos terem participado de um curso de extensão 
denominado “Tópicos de História e Filosofia da Ciência no ensino de Física”, oferecido no ano de 2006, na 
UFRN. Buscou-se, analisar docente ao implementar tópicos de História e Filosofia da Ciência em aulas de
Física. Observou-se as dificuldades relacionadas a essa prática. Apresentamos uma análise comparativa dos
dados coletados, descrevendo o que é - e o que não é - comum às duas amostras. 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. 

Palavras chave: Formação docente, História e Filosofia da Ciência, prática pedagógica. 



CÓDIGO: HS0023 
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE A EDUCAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE: OS ESCRITOS DE 
NESTOR LIMA 
ALUNO: SARA RAPHAELA MACHADO DE AMORIM (053.938.534-40) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (043.983.944-00) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa analisa as contribuições de Nestor Lima à educação norte-rio-grandense nas décadas de 
1910 e 1930, época em que por designação oficial atuou como diretor da Escola Normal de Natal e
produziu grande parte de seus escritos com enfoque em questões educacionais. 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 Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte/IHGRN
e atuou como Diretor do Departamento de Educação do Estado. 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 e sobre Nestor dos Santos Lima e constato sua
preocupação com as questões educacionais a exemplo da defesa que empreende acerca do celibato
pedagógico para o sexo feminino. 

Palavras chave: Educação - História - Práticas Educativas. 



CÓDIGO: HS0025 
TÍTULO: A SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES DOS TÉCNICOS DO 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO APOIO MATRICIAL EM 
NATAL/RN. 
ALUNO: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (012.079.984-78) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (243.834.813-53) 
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (058.476.184-84) 

Resumo:  
 
        A atenção básica tem se tornado um espaço privilegiado de intervenções em saúde mental. Nesse
contexto, o Programa de Saúde da Família (PSF) produz novos modos de cuidado em saúde – e em saúde 
mental – centrados nos princípios de integralidade e da territorialidade. Para isso, o Apoio Matricial (AM)
vem sendo implementado visando facilitar o funcionamento da rede através da articulação entre os serviços
de saúde mental e as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Essa pesquisa discute o AM em Unidades de
Saúde da Família (USF) do Distrito Sanitário Leste de Natal. Realizou-se entrevistas semi-estruturadas com 
um técnico de nível superior de cada uma das equipes, sendo: Guarita (2), Rocas (4) e Passo da Pátria (2),
totalizando 8 entrevistados – 5 médicos e 3 dentistas. O questionário versava sobre dois eixos temáticos: a 
demanda de saúde mental recorrente na localidade e a implementação do AM. Algumas demandas
relatadas: estresse, insônia, transtornos mentais mais leves ou mais severos, até os usuários de medicação
psicotrópica, cuja receita é normalmente renovada na USF. Os técnicos tiveram dificuldades em definir a
proposta de AM. Todos os entrevistados relatam a necessidade de terem apoio nessa área. Percebe-se que a 
saúde mental não é vista por eles como uma demanda que diga respeito às USF, revelando um pensar sobre
saúde mental ainda pautado no modelo das especialidades, na lógica dos encaminhamentos, na reprodução
de um modelo que tem na medicação a sua principal estratégia. 

Palavras chave: Reforma Psiquiátrica, Apoio Matricial, Programa de Saúde da Família 



CÓDIGO: HS0026 
TÍTULO: ABUSO SEXUAL DE MULHERES NO TURISMO SEXUAL 
ALUNO: JULIANA COSTA DE LIMA (050.756.724-26) 
ORIENTADOR: HENIO FERREIRA DE MIRANDA (097.405.894-72) 
CO-AUTOR: ANDRE FRANCO RIBEIRO DANTAS (009.887.614-75) 
CO-AUTOR: ANA CONCEICAO RIBEIRO DANTAS SATURNINO (851.285.624-68) 

Resumo:  
 
        Quatro Estados têm servido de salvaguarda para os visitantes que têm interesse na prática de abuso
sexual: RN, CE, BA e PE. Entretanto, a intolerância a este crime tem menor intensidade em Natal. Com
isso, o número de casos aumenta e as ocorrências e denúncias registradas na Delegacia da Criança e do
Adolescente apontam crescimento contínuo de crimes contra menores em Natal, as que mais sofrem abuso
sexual. Porém, há sempre de se considerar a subnotificação em períodos fora de campanhas de
conscientização e de divulgação do disque denúncia. Com o maior fluxo de turistas, a tendência é haver um
aumento na oferta de serviço de prostituição envolvendo estrangeiros. Este fato vem associado não só ao
abuso de crianças e adolescentes, mas também ao de mulheres, já que estas apresentam o perfil de escolha
de turistas que têm receio de se envolver com menores. Com o objetivo de analisar a freqüência de abuso
sexual foi realizada uma pesquisa com 157 meninas em Ponta Negra, Natal/RN, no período de 2005-2006, 
aplicando questionário de entrevista e exames preventivos. Analisando os resultados foi constatado que
58.6% apresentavam DST e 43.3% sofreram algum tipo de abuso sexual. Chamando atenção, 32.5%
abortaram e 6.9% não sabiam se estavam grávidas. Portanto, pode ser observado que a violência do abuso
sexual a que estas mulheres envolvidas com o turismo sexual sofrem vem acompanhada de outros tipos de
violência contra si mesma e contra seres que não tem a chance de se defenderem. 

Palavras chave: abuso sexual, criança e adolescente, projeto prevenir 



CÓDIGO: HS0028 
TÍTULO: AGRICULTURA FAMILIAR NO RN: CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO PRONAF-B 
ALUNO: EMERSON HENRIQUE DA SILVA (057.634.854-67) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (063.117.094-49) 
CO-AUTOR: RAIMUNDO RODRIGUES DE FRANCA JUNIOR (055.864.794-43) 
CO-AUTOR: SABRINA ANGELA FRANCA SILVA (008.371.274-75) 

Resumo:  
 
        O território rural é peculiar, espaço de produção de relações sociais específicas, com uma realidade
própria e particularidades históricas e culturais. Ele ergueu-se sob uma estrutura de dominação social: 
posse, uso indiscriminado da terra e dos recursos naturais. As populações rurais constroem uma percepção
diferenciada sobre os processos que se desenvolvem ao seu redor, com singularidades que os aproxima ou
distancia de outros grupos, de acordo com cada contexto socioeconômico e até mesmo das experiências
registradas em suas trajetórias de vida. Neste trabalho temos o intuito de tentar entender com mais
propriedade, as características do agricultor familiar do grupo B do Pronaf, pesquisados nos municípios de
Apodi e Antonio Martins, no estado do Rio Grande do Norte. Para isso, de forma breve e sem qualquer
pretensão ambiciosa, foram resgatadas algumas reflexões realizadas por autores que discutem o
campesinato no Brasil para consolidar a base de nossa pesquisa. 

Palavras chave: RURALIDADE; AGRICULTURA FAMILIAR, POLÍTICAS PÚBLICAS. 



CÓDIGO: HS0035 
TÍTULO: MORADIA DE QUALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DA NATAL MODERNA 
(DÉCADA DE 1950) 
ALUNO: LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA (074.093.054-01) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

Resumo:  
 
        No início da ação direta do Estado na habitação social no Brasil, os Institutos de Aposentadorias e
Pensões – IAPs – chegaram a produzir obras de valor arquitetônico e urbanístico que incorporavam os
princípios modernos. O objetivo deste trabalho é discutir o aspecto arquitetônico e urbanístico dos projetos
desenvolvidos pelos IAPs para Natal e sua repercussão no contexto da cidade. Foi adotado como estudo de
caso o Conjunto Residencial Nova Tirol, a partir da análise dos projetos arquitetônico e urbanístico
propostos, consulta aos jornais que antecederam e se seguiram à sua construção e exame dos processos para
aquisição das unidades, arquivados no acervo do INSS-RN. Dentro da perspectiva de atuação dos institutos, 
foram construídos em todo o país conjuntos habitacionais dotados de equipamentos sociais e espaços
públicos, que seriam células básicas do organismo urbano. Em Natal, a atuação dos IAP’s resultou na 
construção de casas isoladas, vilas e alguns conjuntos, dentre os quais se encontra o Conjunto Residencial
Nova Tirol, produzido pelo Instituto dos Comerciários. Previa-se a construção de um complexo com 40 
casas térreas, 8 prédios de apartamentos, lojas, escola e centro social. Pelas suas características foi
destinado a uma camada social com maiores rendimentos. Devido ao seu caráter pioneiro, este
empreendimento foi importante para caracterizar a produção arquitetônica das moradias em Natal na
década de 1950, para a construção de uma cidade moderna. 

Palavras chave: IAPs, arquitetura moderna, Conjuntos habitacionais 



CÓDIGO: HS0036 
TÍTULO: UMA TRAMA TECIDA PELO FIO DA SAUDADE: NILO PEREIRA E SUAS 
INFLUÊNCIAS, IMAGENS DO CEARÁ-MIRIM, 1969 
ALUNO: HELICARLA NYELY BATISTA DE MORAIS (046.600.654-30) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (342.449.801-72) 

Resumo:  
 
        Esse trabalho pretende analisar o livro Imagens do Ceará-Mirim, do escritor ceará-mirinense Nilo 
Pereira, publicado em 1969, obra memorialística que narra a infância do autor, vivida naquela cidade. O
livro trata de um período que inicia em 1920 e vai até 1960, enveredando até meados do século XIX,
quando inicia a produção do açúcar no Vale. O livro é analisado como uma construção da memória,
revelando aspectos da percepção que o indivíduo tem do mundo em que vive. A partir desses aspectos,
pretendo analisar a influência de outros autores sobre o livro, refazendo os caminhos percorridos pelo autor,
formulando assim, o mapa das referências teóricas e sentimentais que deram origem ao livro. Autores que
influenciam a obra como Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre, Manuel Bandeira - regionalistas que, como 
Nilo Pereira, construíram memórias nas quais evocaram mundos perdidos no tempo, voltando-se para um 
passado de tradição que se apagava, o passado aristocrático da sociedade patriarcal e escravocrata do
Nordeste, travaram uma luta contra o esquecimento que destruía os espaços da sua vivência, reconstruindo
tais espaços através da escrita, construindo espaços da saudade, territórios construídos por um sentimento
coletivo de nostalgia e saudosismo, se entrelaçando numa rede de relações que deu forma à literatura
produzida por eles. Esse trabalho pretende reconstituir a trama relacional que deu origem ao modelo de
sociedade e natureza concebido por Nilo Pereira. 

Palavras chave: Memória, Indivíduo e Natureza 



CÓDIGO: HS0037 
TÍTULO: A NASCENTE LUMINESCÊNCIA CLARICIANA NO ROMANCE DE FORMAÇÃO 
FEMININO. 
ALUNO: FRANCISCO LEANDRO TORRES (052.955.774-65) 
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (270.058.107-59) 

Resumo:  
 
        Reunindo as acepções de romance de formação ou formativo, romance de artista e romance de
aprendizagem, por intermédio do fio condutor das dimensões da teia ficcionista e afloramentos filosóficos
estruturados na instância do discurso literário, especificamente, em um projeto de escritura Clariciana que
se volta para a construção de um romance feminino de própria autoria feminina. Tomamos como foco o
entrelaçamento do desejo e prazer na “odisséia” da mulher clariciana: a trajetória de uma moça, de si 
mesma, sua relação com o mundo, com um homem e diante de tudo que a vida apresenta na nossa condição
de ser e estar. Tendo como exemplo a obra Lispectiana: "Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres"
estudado como romance de formação feminino. 

Palavras chave: Romance de formação feminino, literatura comparada, ficção, filosofia 



CÓDIGO: HS0042 
TÍTULO: IMAGENS DE PRESENÇA E DE AUSÊNCIA – SENTIDOS MIDIÁTICOS DA 
SUBJETIVIDADE JUVENIL 
ALUNO: PATRICIA GOES BRITTO (692.044.201-97) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (297.031.074-00) 

Resumo:  
 
        A pesquisa propôs o mapeamento das formas e percursos de expressão das imagens midiáticas que
remetem a jovens da cidade de Natal. Essas manifestações contribuem para a constituição de subjetividade
contemporânea. Tais imagens, expressas no corpo e nas mídias terciárias, foram, num primeiro momento,
obtidas e parcialmente analisadas a partir de fenômenos e processos midiáticos locais norteadores do
consumo cultural, tais como reportagens de jornais diários e os discursos próprios dos jovens obtidos por
meio de entrevistas. Foram observadas a divulgação das imagens relacionadas ao consumo cultural juvenil
e a sua expressão nos estilos de apresentação visual (roupas, acessórios, cabelos, interferências corporais),
além de hábitos de comportamento público relacionados ao entretenimento. 

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



CÓDIGO: HS0046 
TÍTULO: A FORÇA MOTIVACIONAL EM DIFERENTES CATEGORIAS OCUPACIONAIS 
ALUNO: ALDA KAROLINE LIMA DA SILVA (056.767.884-96) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (201.128.154-72) 
CO-AUTOR: NAYRA CURY SOUZA (045.598.144-22) 

Resumo:  
 
        O estudo objetiva verificar a força motivacional entre diferentes categorias ocupacionais, em uma
amostra acidental de 541 profissionais. Para coleta de dados foi utilizado o IMST (Inventário da Motivação
e Significado do Trabalho). As respostas foram registradas em banco de dados do SPSS (Statistical Package
for Social Science). Os resultados mostram variações nas médias da força motivacional das categorias,
estando os petroleiros com a maior média (fm = 167,73), seguido dos bancários (fm = 164,07), servidores
técnico-administrativos (fm=163,39), funcionários de universidade privada (fm=160,15), profissionais de
saúde (156,34), policiais civis (fm=149,79) e profissionais de educação (fm=137,97). Os resultados
demonstram que os petroleiros é a categoria que possui a maior força motivacional, enquanto que os
profissionais de educação possuem a menor. Tal resultado está atrelado às condições de trabalho, aos
benefícios, status financeiro, prestígio social que estão mais fortemente presente em petroleiros do que com
profissionais da educação. Outro aspecto que justifica tal resultado é a importância econômica que essas
categorias exercem na sociedade, como também a valorização e prestígio social que lhes atribuíram,
fazendo dos petroleiros uma ocupação mais valorizada e almejada socialmente do que a dos profissionais
de educação. Portanto, é importante indagar sobre o que as políticas públicas têm a ver com a motivação
dos profissionais de educação. 

Palavras chave: motivação, ocupações e análises quantitativas. 



CÓDIGO: HS0050 
TÍTULO: O CORPO NA CIDADE: CONFIGURAÇÕES DA CULTURA DE MOVIMENTO 
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (055.102.064-46) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (522.718.114-49) 

Resumo:  
 
        Na pesquisa mapeamos as práticas corporais realizadas na cidade de Natal/RN, interpretando a
intencionalidade dos sujeitos, entre outros aspectos socioculturais que configuram a cultura de movimento
urbana. Como técnica de pesquisa, utilizamos a estratégia do fenômeno situado, configurada em três
momentos: descrição, análise ideográfica e análise nomotética.Os dados foram obtidos por meio de
questionários aplicados a 100 sujeitos. A amostra foi composta de modo intencional, buscando atingir um
perfil variado dos sujeitos, das atividades corporais realizadas e dos espaços urbanos
utilizados.Identificamos diferentes expressões das práticas corporais relacionadas aos diversos sentidos
pelos quais os sujeitos as constroem; sendo orientadas pela cultura do “saudável” que permite aos sujeitos 
interiorizarem normas coletivas, cujo poder social de regulamentação dos comportamentos atua de modo
diverso, como analisado na intencionalidade, na utilização moderada ou exaustiva do corpo, na forma de
organização das práticas corporais, no consumo de práticas corporais e estetização do corpo. Essa cultura
também é visível no que concerne à relação do indivíduo e a cidade na ocupação de espaços e criação de
lugares, ultrapassando sua dimensão propriamente “política” e econômica. Compreendemos que as práticas 
corporais configuram-se de forma polissêmica, contextualizada pela relação dos sujeitos praticantes e o 
ambiente da cidade e das práticas sociais. 

Palavras chave: Corpo, Subjetividade, Sociedade. 



CÓDIGO: HS0052 
TÍTULO: HIGIENISMO NO AMBIENTE ESCOLAR BRASILEIRO NOS SÉCULOS XIX E XX: O 
PORQUÊ DESSE PENSAMENTO 
ALUNO: JULIANA DA ROCHA E SILVA (052.964.174-70) 
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES (005.550.117-63) 

Resumo:  
 
        Este trabalho faz um recorte do contexto das últimas décadas do século XIX e das primeiras do século
XX e busca esclarecer as relações existentes entre o Higienismo e a Pedagogia no Brasil, destacando-se as 
cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, tendo como objeto de análise as práticas higienistas que foram
desenvolvidas no ambiente escolar da época. Compreende, assim, 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. Visando atingir os objetivos
citados, fez-se uso de um rico acervo de materiais que pudessem dar embasamento teórico à análise dos 
documentos. Constata-se, então, a profunda influência dos pensamentos higienista e eugenista nas questões
sociais do Brasil dessa época, acarretando numa repercussão na concepção da sociedade brasileira, em
especial no Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Higienismo, Ambiente Escolar, Sociedade. 



CÓDIGO: HS0053 
TÍTULO: PLANEJAMENTO, GESTÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIOESPACIAL DAS PEQUENAS CIDADES DO RN 
ALUNO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (071.383.664-42) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72) 

Resumo:  
 
        O trabalho proposto tem como principal objetivo analisar a realidade socioespacial das pequenas
cidades do Rio Grande do Norte, na perspectiva do planejamento, gestão do território e desenvolvimento
socioespacial. Essas cidades são entendidas como fruto do desenvolvimento desigual e combinado dos
lugares, ao longo da trajetória capitalista, e como territórios que apresentam uma intensa situação de
pobreza que se expressa por meio da dificuldade de acesso aos bens materiais, ao mercado de trabalho, aos
equipamentos de saúde, educação e lazer, e aos direitos que garantem sua cidadania. Essa situação está
sobretudo atrelada à desigualdade na implementação de políticas públicas que atuam de forma seletiva,
privilegiando alguns espaços em detrimento de outros. O estudo em questão apoia-se nos resultados obtidos 
por meio das pesquisas bibliográficas, dos levantamentos e análises de dados primários e secundários, e das
pesquisas de campo com realização de entrevistas. 

Palavras chave: políticas públicas – pequenas cidades – realidade socioespacial 



CÓDIGO: HS0054 
TÍTULO: SURDEZ E ALFABETIZAÇÃO: A EVOLUÇÃO DO APRENDIZADO DA LECTO-
ESCRITA. 
ALUNO: HENNYBETH SOARES DA SILVA (012.693.894-67) 
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (283.038.654-04) 

Resumo:  
 
        Este trabalho visa apresentar um estudo sobre as práticas pedagógicas direcionadas as crianças com
necessidades educacionais especiais-NEEs, em uma escola do sistema de ensino regular de Caicó/RN. Sua
efetivação deu-se através de uma pesquisa de campo apoiada em autores, tais como: Soares (1999);
Goldfeld (2002); Marchesi (1995). Os instrumentos utilizados para efetivação da coleta de dados foram: um
questionário aplicado à coordenadora da escola e uma entrevista dirigida à professora da criança com
NEEs, identificada em uma escola da rede pública. A partir dos dados, constatamos, que na referida escola
há uma certa fragilidade nos elementos organizadores que orientam a pratica pedagógica dos professores
que lecionam aos alunos com NEEs, o que significa que não há uma adequação das práticas pedagógicas
dos docentes desta escola para o atendimento a esses alunos, o que seria um dos aspectos essenciais para o
sucesso da inclusão dessas crianças. 

Palavras chave: Educação Inclusiva. Aluno Surdo. Dificuldades. 



CÓDIGO: HS0061 
TÍTULO: AS CIDADES E OS TRILHOS: AS ESTRADAS DE FERRO COMO ELEMENTOS 
DESENCADEADORES DO DESENVOLVIMENTO URBANO NO RN (1904-1930). 
ALUNO: GABRIEL LEOPOLDINO PAULO DE MEDEIROS (058.212.674-63) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

Resumo:  
 
        No Rio Grande do Norte as ferrovias surgiram como uma das soluções à integração do território
atingido pela seca. Este trabalho tem como objetivo compreender os impactos das vias férreas no
desenvolvimento urbano e surgimento de cidades no RN. As fontes de dados foram relatórios do Ministério
de Viação e Obras Públicas e a Coleção Mossoroense. As ferrovias ao proporcionar o aumento da
circulação de mercadorias e informação dinamizaram as economias locais, o que se refletiu no meio
urbano. Algumas cidades sofreram crescimento demográfico, como Lajes que se elevou à categoria de Vila
em 1914. Sua população aumentou de 8711 habitantes, durante a década de 1920, para 12521, na de 1930.
Outros núcleos surgiram com a passagem dos trilhos, como Baixa Verde, cuja aglomeração urbana foi
iniciada a partir da construção da estação, na localidade de “Matos”. Logo, a via férrea permitiu o 
crescimento e a emancipação de centralidades; consolidando uma rede de cidades integrada à via férrea. 

Palavras chave: Seca, ferrovia, desenvolvimento urbano 



CÓDIGO: HS0064 
TÍTULO: "DE QUEM É A RESPONSABILIDADE PELOS PROBLEMAS AMBIENTAIS? A 
PERCEPÇÃO DE ALGUNS NATALENSES." 
ALUNO: HELLEN CHRYSTIANNE LUCIO BARROS (064.549.284-11) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 

Resumo:  
 
        O presente estudo dá continuidade a uma pesquisa anterior do Grupo de Estudos Inter-Ações Pessoa-
Ambiente (UFRN). É uma análise exploratória de como os natalenses percebem a responsabilidade por
problemas ambientais, e de como eles avaliam esses problemas a partir do tipo de responsabilidade
percebida. Aplicamos um questionário a 94 moradores de Natal, solicitando que opinassem sobre alguns
problemas ambientais; posteriormente indagamos a quem atribuíam a responsabilidade por tais problemas.
Comparamos as avaliações dos problemas com base no tipo de responsabilidade atribuído, tendo verificado
que a maioria dos respondentes se isenta da responsabilidade pelos problemas ambientais, e quem não se
isenta os avalia de maneira positiva, não condizente com a situação real. Levantamentos como este podem
ser importantes para o planejamento e execução de iniciativas de educação e conscientização ambiental. 

Palavras chave: Problemas ambientais; Responsabilidade; Comprometimento ambiental 



CÓDIGO: HS0066 
TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS CONCERNENTES À ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL 
DE POLÍTICA ENERGÉTICA NO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 
ALUNO: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (057.074.024-03) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
CO-AUTOR: SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (033.796.274-02) 

Resumo:  
 
        Como órgão vinculado diretamente ao presidente da república responsável por elaborar as diretrizes e
metas da ação governamental no setor energético, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) atua
diretamente na construção de políticas públicas no intuito de articular os interesses do Estado com os do
mercado e da sociedade civil. Através dos seus instrumentos normativos o CNPE sinaliza quais os objetivos
e as prioridades da administração pública no tocante a produção, distribuição, circulação e consumo de
energia. Para realizar as funções estabelecidas na LEI Nº 9.478 de 6.8.1997, além das resoluções e outros 
documentos próprios da instituição, conta ainda com o auxílio de órgãos reguladores encarregados de
dirigir mais especificamente o papel de regulação econômica, por exemplo, a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entidade que disciplina as atividades relacionadas a tais
fontes. A partir da grande influência que o CNPE exerce sobre o mercado de combustíveis, torna-se 
imperativo entender como o Direito Econômico aplicado à indústria do petróleo e gás natural recepciona as
resoluções e outros instrumentos normativos ligados ao conselho, principalmente nas matérias de livre
concorrência, livre iniciativa, princípios da administração pública e interferência estatal no sistema
econômico. 

Palavras chave: Direito do Petróleo e Gás Natural, Regulação Econômica, ANP, CNPE 



CÓDIGO: HS0068 
TÍTULO: PEQUENAS CIDADES E MEIO AMBIENTE: PERCEPÇÕES E PRÁTICAS 
ALUNO: MARKELLY FONSECA DE ARAUJO (058.150.254-02) 
ORIENTADOR: ANIERES BARBOSA DA SILVA (302.789.374-20) 

Resumo:  
 
        Estudo efetuado com base na reflexão da compreensão dos problemas ambientais vivenciados pelas
populações das pequenas cidades do semi-árido norte-riograndense, tendo como espaços de análise as 
cidades de Carnaúba dos Dantas, Carnaubais e Venha-Ver, nas quais os problemas ambientais foram 
abordados a partir da percepção das donas de casa. Os objetivos que nortearam nossas análises dizem
respeito: à compreensão dos principais problemas ambientais das pequenas cidades do semi-árido norte-
riograndense, no nível domiciliar, a partir da percepção atual dos moradores; a formulação de um suporte
analítico-técnico contemplando estratégias necessárias para a melhoria do meio ambiente urbano de áreas
do semi-árido Potiguar; e a identificação dos principais problemas ambientais que afetam a qualidade de
vida dos moradores das cidades objeto de análise desse estudo. Com base nas informações obtidas com a
realização dessa pesquisa, conclui-se que a maioria dos problemas, vivenciados e percebidos pelas donas de
casa, são resultante, sobretudo, da precarização dos serviços públicos e da negligência e/ou omissão das
autoridades públicas municipais, estaduais e federais, bem como do descaso e negligência de moradores
daquelas cidades. Por fim, tem-se a intenção de que a pesquisa contribua de algum modo na melhoria das
condições do meio ambiente urbano dos lugares geográficos pesquisados. 

Palavras chave: Pequenas Cidades, Meio Ambiente, Percepções e Semi-árido. 



CÓDIGO: HS0070 
TÍTULO: POÉTICA DA RELAÇÃO DIALÓGICA: FLORBELA REVISITA CAMÕES 
ALUNO: MARIA HELISSA DE MEDEIROS (051.659.274-23) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (064.744.624-34) 
CO-AUTOR: DERIVALDO DOS SANTOS (651.585.984-87) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho é parte da pesquisa, ainda em andamento: “Tradição e modernidade na obra 
poética de Florbela Espanca: memória cultural e diálogo com a tradição constituída da poesia portuguesa”. 
À luz do referencial teórico sistematizado por T. S. Eliot em seu ensaio Tradição e talento individual, este
estudo visa investigar o modo como o pulsar lírico da poesia de Florbela Espanca se articula com a tradição
camoniana. Segundo Eliot, a tradição consiste no novo brotando naturalmente do velho, dando, então,
continuidade ao passado e eternizando-o no presente. Nessa perspectiva, com Florbela revisitando Camões, 
tem-se no seu labor poético não apenas o olhar da poetisa sobre a anterioridade do passado cultural
português, mas um modo particular de sua permanente atualidade. A poetisa do Alentejo dialoga com a
tradição camoniana, de tal modo, pode-se dizer, que ler Florbela Espanca é, também, revisitar Camões.
Considerando ainda a singularidade que a sua poesia tece, observar-se-á como o autor de Os Lusíadas se 
torna mais que um ponto plácido de referência para Florbela. O corpus inicialmente selecionado para este
estudo compreende o poema Vozes do mar, de Florbela Espanca, poema que integra o seu livro Trocando
Olhares. 

Palavras chave: Poesia, tradição, modernidade 



CÓDIGO: HS0073 
TÍTULO: INDICADORES DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA VEICULADA EM 
ESTUDOS DE PSICOLOGIA (NATAL) 
ALUNO: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (068.860.164-23) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (012.130.624-03) 

Resumo:  
 
        Estudos de Psicologia, uma publicação quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da UFRN, tem sido muito bem classificado nas avaliações do sistema Qualis da CAPES, mas o conteúdo da
produção científica divulgada ainda estava por merecer uma avaliação. Assim, o presente estudo visou
caracterizar os trabalhos publicados, a fim de aprimorar suas diretrizes, redefinir sua gestão e fornecer
subsídios para a compreensão da produção científica nacional em Psicologia. Analisamos 328 trabalhos
(artigos e resenhas) publicados no período 1996-2005; foi elaborada uma planilha eletrônica, com os
blocos: Identificação, Conteúdo, Autoria e Referências bibliográficas, em cujas variáveis foram dispostos
os dados. Os resultados apontaram grande número de Relatos de Pesquisa; maior presença da subárea
Psicologia Social; autoria única ou com um co-autor, majoritariamente de doutores fixados nas regiões 
sudeste e nordeste do país 

Palavras chave: produção científica; periódico; psicologia. 



CÓDIGO: HS0077 
TÍTULO: A PREDIÇÃO DA FORÇA MOTIVACIONAL PELOS FATORES DO SIGNIFICADO DO 
TRABALHO 
ALUNO: NAYRA CURY SOUZA (045.598.144-22) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (201.128.154-72) 

Resumo:  
 
        A teoria norteadora desta pesquisa foi a Teoria das Expectativas de Vroom, que supõe que as pessoas
devem ser vistas como indivíduos cujas crenças, percepções e expectativas têm forte influência em seu
comportamento. O significado do trabalho, por sua vez, é composto por atributos valorativos, descritivos,
pela hierarquização dos mesmos e pela centralidade do trabalho. O objetivo da presente pesquisa foi
verificar se os componentes do significado do trabalho são preditores da força motivacional nas categorias
estudadas que totalizaram uma amostra acidental de 439 profissionais. Para coleta de dados foi utilizado,
uma questão de centralidade do trabalho e o Inventário da Motivação e Significado do Trabalho. As
repostas foram registradas em banco de dados. Desenvolveram-se, então, análises de regressão (stepwise), 
obtendo-se seis equações. As mesmas indicaram como preditores da força motivacional o fator descritivo
auto-expressão (explicando 35% da variância), o fator valorativo sobrevivência pessoal e familiar
(passando a explicar 46% da variância), os fatores descritivos recompensa econômica, responsabilidade e
condições de trabalho (passando a explicar 50% e 51% e 53% da variância, respectivamente). A partir de
tais resultados, entende-se que os profissionais das categorias pesquisadas tendem a se sentir mais 
motivados quando suas opiniões são levadas em consideração e quando o trabalho lhes possibilita
sustentarem economicamente a si mesmos e suas famílias. 

Palavras chave: significado do trabalho, motivação, valores. 



CÓDIGO: HS0078 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO NA HISTÓRIA DA IGREJA CATÓLICA DO RN: AS ESCOLAS 
RADIOFÔNICAS 
ALUNO: KARINA MARIA CAMPOS DE LIMA (055.050.634-97) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (071.088.424-91) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa vincula-se ao Grupo de Pesquisa Fundamentos da Educação e Práticas Culturais,
coordenada pela professora Drª. Marlúcia Menezes de Paiva. Este trabalho tem como objetivo reconstituir a
história da Arquidiocese de Natal no período que abrange o final das décadas de 50 e o início de 60 do
século XX. A sua participação foi presente na área social, particularmente na educação diante dos altos
índices de analfabetismo do Estado, que era ainda mais grave no meio rural. A partir de 1958, com as
Escolas Radiofônicas, inicia um processo de educação pelo rádio, destinado ao meio rural, obra inovadora e
de ampla abrangência, atingindo rincões antes impensáveis. Para a reconstituição histórica dessas atividades
educacionais evangelizadoras da Igreja Católica no Estado foram utilizadas fontes localizadas no arquivo
da Arquidiocese de Natal, realizadas entrevistas e aplicação de questionários com integrantes desse
Movimento. Modalidade de Bolsa: bolsista efetivo PIBIC/CNPQ 

Palavras chave: Igreja Católica, Escolas Radiofônicas, História da Educação 



CÓDIGO: HS0081 
TÍTULO: A PLURALIDADE DO SABER DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: MERGULHANDO 
NO COTIDIANO ESCOLAR 
ALUNO: LIDIANE CAROLINE DE ARAUJO ALVES (060.406.644-95) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 

Resumo:  
 
        A presença do coordenador pedagógico no contexto educacional, junto aos docentes e outros
profissionais da educação se efetiva sob várias formas, situações e momentos do trabalho escolar. No
cumprimento das funções formadora, articuladora e transformadora o coordenador pedagógico vivencia
inúmeras situações relacionadas ao seu fazer profissional, tendo que agir sobre as mesmas, utilizando para
isso saberes integrados e validados por sua prática e experiência. Neste trabalho apresentamos
considerações sobre as atribuições do coordenador pedagógico escolar, a partir dos dados levantados por
meio das atividades de pesquisa do projeto “Saberes e Competências Fundantes do Trabalho da 
Coordenação Pedagógica Escolar”, cujo objetivo inicial é definir um quadro teórico-prático dos saberes 
presentes no trabalho deste profissional tomando-se por base as ações práticas desenvolvidas por ele no
exercício da função em escolas de ensino fundamental. A conclusão da etapa da coleta de dados, a qual
envolveu, entrevistas com os coordenadores e observação de seu trabalho no chão da escola indicaram
quais saberes são efetivamente utilizados no fazer cotidiano dos coordenadores de quinze (15) municípios
do Seridó do estado do Rio Grande do Norte. Estes saberes são identificados pelos coordenadores como
práticos e rotineiros, construídos no cotidiano e nas relações de trabalho, levando-nos a classificar o saber 
da coordenação pedagógica como um saber plural, compósito e heterogêneo. 

Palavras chave: Saberes - coordenação pedagógica - escola 



CÓDIGO: HS0083 
TÍTULO: JOVENS E VIOLÊNCIA: SIGNIFICADOS E VIVÊNCIAS EM UM BAIRRO DA 
PERIFERIA DE NATAL. 
ALUNO: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO REGO (051.907.834-99) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (106.488.444-04) 
CO-AUTOR: JESSICA MAGALHAES DOS SANTOS (052.942.084-82) 

Resumo:  
 
        A violência é um assunto bastante presente em nosso cotidiano,tendo chamado muito a atenção a
quantidade de jovens que se envolvem em atos de violência,inclusive a Psicologia tem se voltado para essa
questão.No nosso estado essa realidade também se faz presente. Nosso estudo objetivou compreender como
jovens que moram no bairro de Felipe Camarão,um dos bairros que apresentam os maiores índices de
violência da capital, vivenciam a questão da violência e qual sua atitude diante de tal realidade. A
metodologia utilizada é de natureza qualitativa, tendo sido realizadas 11 entrevistas semi-abertas que foram 
gravadas, literalizadas e posteriormente interpretadas e comentadas a partir do referencial teórico-
metodológico de inspiração fenomenológico-existencial. A partir das narrativas, observamos que os jovens 
possuem uma idéia ampla sobre a violência; reconhecem sua presença no bairro, mas defendem que a
violência no bairro não corresponde à imagem veiculada pela mídia; apresentam um certo apego ao lugar;
discorrem sobre os motivos que levariam um jovem à violência; e destaca-se que a maioria dos jovens 
participam e valorizam os programas sociais. Acreditamos que os resultados advindos desse estudo poderão
contribuir 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. 

Palavras chave: Jovens e violência;Violência e jovens no RN;Pesquisa fenomenológica 



CÓDIGO: HS0087 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM MASTECTOMIZADAS 
SUBMETIDAS A TRATAMENTO QUIMIO E/OU RADIOTERÁPICO. 
ALUNO: GRAZIELLE PEREIRA GUEDES (012.465.654-47) 
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34) 
CO-AUTOR: KENNY SOUZA DE AGUIAR (095.559.597-57) 

Resumo:  
 
        A PIM (pressão inspiratória máxima) e a PEM (pressão expiratória máxima) são extensivamente
usadas para o diagnóstico de fraqueza dos músculos respiratórios. Considerando que os tratamentos quimio
e radioterápico podem resultar em fadiga muscular, incluindo os músculos respiratórios, buscou-se 
comparar a força muscular respiratória (PIM e PEM), em pacientes submetidas à mastectomia e que
realizaram como tratamento adjuvante, a radioterapia, a quimioterapia ou ambos. O estudo foi prospectivo,
longitudinal, comparativo e não-aleatório, sendo coletados os dados referentes às pressões respiratórias 
máximas, freqüência respiratória (FR), volume corrente (VC) e volume minuto (VM), um dia antes da
mastectomia e 12 meses após a cirurgia. Os dados foram analisados através do programa SPSS 14.0,
utilizando os testes t para amostras dependentes e correlação de Pearson. A probabilidade, p<0,05 foi
considerada significativa. A amostra inicial constituiu-se de 30 pacientes e a final de 13 pacientes, todas 
submetidas à mastectomia radical modificada. Como tratamento adjuvante, 23% realizaram quimioterapia,
15% radioterapia, e 62% ambos. A análise mostrou diminuição significativa da PEM (p=0,009) e da FR
(p=0,034), como também diminuição nas variáveis VM (p=0,138), VC (p=0,737) e PIM (p=0,244). Os
resultados sugerem que as alterações encontradas, especialmente na PEM, podem estar relacionadas à
fadiga conseqüente aos 12 meses de tratamento quimio e radioterápico. 

Palavras chave: Força muscular respiratória, quimioterapia, mastectomia 



CÓDIGO: HS0090 
TÍTULO: RELIGIÃO E VIOLÊNCIA EM FELIPE CAMARÃO 
ALUNO: BRUNO CESAR FERREIRA DE BARROS CORREIA (068.922.454-04) 
ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (946.787.668-04) 

Resumo:  
 
        A pesquisa aborda a realidade atual do bairro de Felipe Camarão: o crescimeto de igrejas evangélicas
seguido do aumento da violência social. Curiosos por entender essa relação, nos propomos a investigar a
realidade religiosa e social do bairro, através de uma abordagem epistemológica por nós desenvolvida, a
"parceria cognitiva". Há poucos estudos que abordem a relação entre religiosidade e violência urbana.
Raramente se busca perceber o impacto social na religiosidade humana, e vice-versa o impacto social da 
presença religiosa num espaço urbano contemporâneo. Portanto, a pesquisa vem preencher uma certa
lacuna nos estudos da violência urbana e a religiosidade. Talvez a principal justificativa para essa pesquisa
é que ela vai permitir aplicações práticas em direção a uma transformação social.Esperamos que ela venha
interessar não só à outros pesquisadores, mas principalmente a comunidade em foco. Para tanto,
participamos diretamente dos movimentos e encontros de líderes evangélicos, acompanhando os índices
estatísticos sociais do bairro para extrairmos verificações. Mapeamos estratégias de enfrentamento à
violência e como essas violências são incorporadas pela prática eclesiástica através das entrevistas aos
líderes religiosos. 

Palavras chave: Religião, Violência, Felipe Camarão. 



CÓDIGO: HS0092 
TÍTULO: O ESTADO DOS LUGARES: POPULAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE NO BAIRRO 
DOS GUARÁPES – NATAL/RN 
ALUNO: PABLO RUYZ MADUREIRA ARANHA (065.064.714-92) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (206.433.145-04) 

Resumo:  
 
        O acelerado processo de urbanização, pressionado pelo crescimento demográfico e pela mobilidade
social, provocou grandes transformações do meio físico e social dos centros urbanos. Neste processo, a
situação de saúde ambiental da população é direta ou indiretamente produto das condições gerais da vida
biológica, social e cultural e, principalmente, das relações que os homens estabelecem entre si, no processo
de trabalho e na sua interação com o meio físico e social. A Cidade do Natal apresenta em seu tecido
urbano, desigualdades espaciais, observadas através da infra-estrutura e condições das populações dos 
bairros. Diante de tal desigualdade está o bairro Guarapes sob as bases mais perversas de pobreza, falta de
acesso a condições básicas de saúde, saneamento, educação, má qualidade ambiental e um grande índice de
violência. O objetivo do trabalho é 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, além das relações entre níveis de desenvolvimento e indicadores
demográficos; constituindo um meio de péssimas condições de vida para a população residente com uma
conformação espacial rebatendo diretamente na saúde da população. 

Palavras chave: População; meio ambiente; saneamento; saúde ambiental. 



CÓDIGO: HS0094 
TÍTULO: ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS DOS ENCONTROS DE CONFORTO NO 
AMBIENTE CONSTRUÍDO - 1991-2005 
ALUNO: MARCELA VIEIRA CUNHA (069.227.294-12) 
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (140.879.794-15) 

Resumo:  
 
        Os dados sobre os Encontros Nacionais de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC) e Encontros
Latinoamericanos de Conforto no Ambiente Construído (ELACAC) foram levantados através dos anais dos
referidos encontros que aconteceram a cada dois anos, de 1991 a 2005, promovidos pela Associação
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC. Os dados dos referidos encontros foram 
tabulados numa planilha Excel, da Microsoft, com informações relativas à categoria do assunto publicado
(artigo técnico ou comunicação técnica), área do conteúdo, país de procedência, língua de publicação e,
também, um levantamento sobre as referências, relativo à quantidade de referência existente em
determinada língua (português, inglês, espanhol, italiano, alemão e francês). Esse levantamento de dados
tem por objetivo fazer uma análise quantitativa das informações obtidas de maneira a se ter um maior
conhecimento sobre as áreas de mais evidência em cada encontro e no conjunto dos mesmos, destacando a
área com um número maior de publicações, o país de procedência (já que trata-se também de encontro 
latinoamericano), língua de publicação e referências bibliográficas. A metodologia de análise e tratamento
dos dados foi desenvolvida pela Consultoria de Estatística do Departamento de Estatística da UFRN. Tal
levantamento deverá direcionar as pesquisas e publicações na área de conforto no ambiente construído. 

Palavras chave: Conforto no Ambiente Construído; Témica; Acústica; Iluminação 



CÓDIGO: HS0096 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA HEMATÚRIA, CILINDRÚRIA E PROTEINÚRIA NO 
DIAGNÓSTICO DA NEFRITE LÚPICA EM PACIENTES PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO 
SISTÊMICO. 
ALUNO: ALINE MOURA FIRMINO E SILVA (011.351.054-30) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica pouco freqüente, que
acomete principalmente mulheres jovens e que se caracteriza por acometer múltiplos órgãos e apresentar
alterações da resposta imunológica, com presença de anticorpos dirigidos contra proteínas do próprio
organismo.Uma das complicações do LES é a Nefrite Lúpica e a presença de proteína (proteinúria),
hemácias (hematúria), leucócitos (leucocitúria) e cilindros (cilindrúria) na urina, sugere a possibilidade de
nefrite lúpica. Estima-se que cerca de um terço dos pacientes com lúpus venha a desenvolver nefrite, o que
requer uma avaliação médica e o respectivo tratamento. O objetivo do presente trabalho é avaliar a
importância da hematúria, cilindrúria e proteinúria nos pacientes acometidos de Nefrite Lupica. A
metodologia utilizada foi através de levantamento de dados de 40 Pacientes atendidos no HUOl de agosto
de 2006 a julho de 2007, com as urinas encaminhadas para o Laboratório Integralizado de Analises
Clinicas-LIAC-UFRN. Dos 40 pacientes analisados 80% apresentaram hematúria, 31,25% dimorfismo
eritrocitario, 90% proteinúria e 75% cilindrúria. Esses resultados estão de acordo com os dados da literatura
e confirma a importância desses parâmetros no diagnostico e monitoramento dos pacientes portadores de
Lupus Eritematoso Sistêmico. 

Palavras chave: Lupus; Proteinúria,Cilindruria,Hematúria, Nefrite 



CÓDIGO: HS0097 
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DO MÉTODO MÃE CANGURU 
ALUNO: JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA (058.468.924-18) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 

Resumo:  
 
        Estudo descritivo-exploratório que objetiva descobrir fatores que influenciam o escasso retorno de
mães cangurus do método canguru realizado no complexo físico MEJC/ HOSPED da UFRN. A coleta de
dados foi feita através de uma entrevista semi-estruturada, aplicada a 20 mães cangurus que freqüentam 
assiduamente o método, 13 que o abandonaram e por profissionais que trabalham nestes locais.A maioria
das participantes assíduas, mora em Natal/RN(60%), tem ensino médio completo(50%) e um filho (6%).As
participantes que abandonaram o programa moram em maior parte num outro município do RN (69,2%),
tem ensino fundamental incompleto (61,5%) e mais de um filho (69,3%). Os profissionais acreditam que o
retorno ambulatorial está relacionado com os locais onde trabalham, mas não souberam argumentar de que
forma.Acredita-se que os fatores que influenciaram na assiduidade e no absenteísmo das mães são a 
distância entre o local que residem e o ambulatório, o nível instrucional, e o número de filhos que foram
maiores entre as mães faltosas. 

Palavras chave: Método Mãe-canguru, prematuridade, humanização. 



CÓDIGO: HS0103 
TÍTULO: A ARQUEOLOGIA DO IMAGINÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS II 
ALUNO: ROBERTO FRANKSON DA CRUZ MARTINS (049.582.134-90) 
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (251.245.014-72) 

Resumo:  
 
        Nosso trabalho trata, de forma “arqueológica”, do imaginário de Augusto dos Anjos (1884-1914), 
utilizando a metodologia de Harold Bloom, para desenvolver a relação entre a concepção estética desse
poeta com a de outros da tradição ocidental maior, os quais influenciaram o seu imaginário. Segundo essa
perspectiva, o tratamento dado à poética deste é inadequado, pois os temas considerados/tratados como
grotesco e mórbido, não passam de uma cobertura (irônica) para os níveis sublimes inseridos nas camadas
mais profundas de seu imaginário e mesmo de seu vocabulário. Nesse estudo se faz necessária a
“desleitura” de um de seus poemas, “O Deus-Verme” (1912) escolhido como corpus de trabalho, e, 
relacionando-o com um poema de uma de suas maiores influências, Edgar Allan Poe (1838) “O Verme 
Conquistador” para estabelecer um paralelo sobre a influência e, a extensão dessa, nos dois projetos
estéticos, levando em consideração tropos e figuras de linguagem no estabelecimento dessa comparação. 

Palavras chave: Harold Bloom, angústia da influência, Augusto dos Anjos, E. Allan Poe 



CÓDIGO: HS0105 
TÍTULO: PAISAGENS REVELADAS POR IMAGENS: CURRAIS NOVOS / RN DE 1935 A 1970. 
ALUNO: GENISON COSTA DE MEDEIROS (055.674.174-97) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34) 
CO-AUTOR: ROSENILSON DA SILVA SANTOS (057.653.724-14) 

Resumo:  
 
        Na fotografia repousa, em seus contornos, uma multiplicidade de elementos que nos permitem
entender a natureza dos homens e das coisas. Escrita a luz, sombra, química, técnica e subjetividades, esta
proporciona construir discursos sobre o espaço, o tempo e as sociedades passadas, a partir de uma
visibilidade construída por aquele que fotografou e aquilo que foi fotografado. Neste sentido, laçamos mão
desse “reservatório de impressões” para ler o espaço citadino de Currais Novos / RN na temporalidade 1935
a 1970, objetivando entender como a dinâmica sócio-econômica da cidade se reflete na paisagem, e como 
esta é representada nas fotografias de Raimundo Bezerra e Helena Coelho, estes últimos, fotógrafos da
cidade no período indicado. Assim, percebemos que além dos vários equipamentos urbanos que foram
montados neste período, ocorre o surgimento de marcos, que se tornaram lugares de memória, guiando os
passantes e fotógrafos nas trilhas da cidade. 

Palavras chave: Cidade – Fotografia - Paisagem - Geografia Cultural 



CÓDIGO: HS0106 
TÍTULO: DOENÇAS CRÔNICAS E IDENTIDADE:OS GRUPOS DE AJUDA MÚTUA 
ALUNO: VIRGINIA KATIA DE ARAUJO SOUZA (068.145.854-21) 
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (794.461.327-20) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa vinculada à base Gênero, Corpo e Sexualidade, visa o estudo das associações (grupos)
de ajuda mútua, dentro dos processos e dinâmicas da formação identitária em relação às próprias
representações sociais da saúde/doença. Essas representações são interpretadas de maneira especifica de
acordo com o contexto do qual o individuo esta inserido. Elas partem das construções do mundo
sociocultural do qual o “portador” da doença e, todas as pessoas que estão com ele na situação, fazem parte.
Assim, muitas vezes as significações que a doença carrega, a partir da sociedade, trás consigo o caráter
estigmatizador. E esse estigma revela como determinadas doenças são consideradas mais
“estigmatizadoras” do que outras. Então, os indivíduos em busca da reaprendizagem da autoconfiança,
junto à doença e sociedade, buscam os grupos de ajuda mútua. 

Palavras chave: Grupos de ajuda mútua; identidade; saúde/doença; estigma. 



CÓDIGO: HS0117 
TÍTULO: ENSINO DE LEITURA E LITERATURA: A RELAÇÃO FICÇÃO E REALIDADE NAS 
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E NOS CONTOS DE FADAS 
ALUNO: RENATA KARLA LINS BEZERRA (058.279.994-58) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 

Resumo:  
 
        Este trabalho é um recorte do projeto O ENSINO DE LEITURA: a contribuição das Histórias em
Quadrinhos e da Literatura Infantil na formação do leitor (CNPq/UFRN; 2003-2007). Investiga a relação 
que crianças escolares estabelecem entre ficção e realidade, na leitura de Contos de Fadas e Histórias em
Quadrinhos. A relevância desse estudo está na possibilidade de perceber as diferentes relações que as
crianças estabelecem com a ficção, no ponto de vista da recepção, tais como conflitos, rejeições e diálogos
com a realidade, em situação de escolarização. A pesquisa é de caráter quase experimental e constitui-se da 
realização de dez sessões de leitura intertextuais de Histórias em Quadrinhos da Turma da Mônica e de
Contos de Fadas. Analisaram-se as perguntas e respostas elaboradas pelos sujeitos sobre ficção e realidade
identificadas nos textos apresentados, percebendo as intervenções das professoras ao mediar essa situação
de leitura. Como referencial teórico optou-se por Amarilha (2006), Iser (1996), Held (1980), Bettelheim
(1980), Eco (1994). Verificou-se incipiente formação leitora dos aprendizes, demonstrando transição no 
discernimento entre o real e ficção e não aceitando o contrato ficcional que caracteriza o gênero. A lacuna
na formação do professor repercute na dificuldade em mediar o conflito cognitivo diante do contexto
ficcional apresentada pelos aprendizes. 

Palavras chave: Ficção, realidade, professor, aluno 



CÓDIGO: HS0119 
TÍTULO: AVALIAR A AÇÃO IN VITRO DA ANFOTERICINA B DILUÍDA EM EMULSÃO 
LIPÍDICA SOBRE DUAS ESPÉCIES DE CANDIDA 
ALUNO: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (103.727.917-43) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 
CO-AUTOR: LARISSA BANDEIRA FREIRE (061.553.374-46) 
CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-66) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

Resumo:  
 
        Objetivo: Comparar a suscetibilidade in vitro de duas espécies de Candida de interesse clínico frente a
mistura de Anfotericina B diluída em emulsão lipídica de uso parenteral (AmBL). Metodologia: Para a
análise dessa atividade, quatro concentrações da mistura de AmBL, 5.10-8, 5.10-7, 5.10-6, 5.10-5M foram 
incubadas com as suspensões (5.107) de Candida tropicalis(Ct) e Candida albicans(Ca) por um período de 1
hora. Resultados e discussões: Considerando que a ação lesiva da AmB depende da formação de poros na
membrana celular e liberação de seus constituintes intracelulares, para monitorar esse fenômeno, foram
realizadas as leituras de sobrevida fúngica e de liberação de K+ intracelular. Os valores revelam que a
sobrevida das cepas variaram de acordo com as seguintes concentrações de AmB contidas na mistura: nas
mais altas concentrações (5.10-8, 5.10-7 M) a sobrevida para Ct foi 2,98 e 4,69% e para Ca foi 2,27 e
5,40%, respectivamente; nas concentrações de 5.10-6M e 5.10-8M houve sobrevida de 82,25% e 108,63% 
para Ct e, de 80,12 e 107,25% para Ca, respectivamente. Os valores obtidos para a liberação de K+, estão
apresentados em ordem crescente das concentrações de AmB e foram respectivamente 97,28; 95,63; 89,63
e 70,82% para Ct, e 98,26, 96,03, 90,11, e 70,45% para Ca. Conclusão: Conforme os resultados
apresentados, o perfil de sensibilidade à AmBL foi semelhante para as duas espécies de Candida estudadas. 

Palavras chave: Anfotericina B, Candida tropicalis, Candida albicans, antifúngicos 



CÓDIGO: HS0120 
TÍTULO: O PAPEL DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS ÀS 
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E AOS CONTOS DE FADAS 
ALUNO: CLAUDIA GRASIELLE O C ANTUNES (053.326.694-70) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 

Resumo:  
 
        Esse estudo é parte da pesquisa O ensino da leitura: as contribuições das Histórias em Quadrinhos e da
Literatura Infantil na formação do leitor (AMARILHA/CNPq-2003-2007). Ivestiga a recepção dos alunos à 
leitura mediada de Contos de Fadas e Histórias em Quadrinhos. A relevância da pesquisa está em conhecer
o sujeito leitor e possibilitar aos professores entenderem as especificidades dessas narrativas. A amostra
aleatória foi constituída de 15 alunos do 4º ano (2º ciclo) de uma escola da rede pública de ensino, 
localizada em Natal-RN. A pesquisa qualitativa fez uso da entrevista semi-estruturada após a realização de 
10 sessões de leitura, em que os sujeitos tinham os Contos de Fadas e as Histórias em Quadrinhos em mãos.
Destacam-se os estudos de Amarilha (1994; 2006); Betthelheim (2004); Iser (1996); Jauss (2002); Stierle
(1979). Delimitou-se para a análise as respostas às perguntas O que você preferiu ler? Histórias em 
Quadrinhos ou Contos de Fadas? Por quê? Constatou-se que uma pequena 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
presente estudo indica que em situação mediada os aprendizes se sentem autoconfiantes para lerem e
apreciarem textos mais complexos como é o caso dos Contos de Fadas. 

Palavras chave: Estética da Recepção; Literatura Infantil; Histórias em Quadrinhos. 



CÓDIGO: HS0121 
TÍTULO: ENSINO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DOCENTE: A CONTRIBUIÇÃO DA 
LITERATURA INFANTIL E HISTÓRIA EM QUADRINHOS NA FORMAÇÃO LEITORA E 
PEDAGÓGICA DE PROFESSORES 
ALUNO: XENIA SILVA GOMES (054.430.394-66) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (107.909.261-72) 

Resumo:  
 
        Esse estudo é recorte da pesquisa: O ensino de leitura: a contribuição das Histórias em Quadrinhos e
da Literatura Infantil na formação do leitor (AMARILHA/CNPq; 2003-2006). Investiga o impacto da 
formação teórico-metodológica, de que as professoras participaram, ao longo de suas atuações nas 10
sessões de leitura. A relevância desse estudo está na possibilidade de compreender o processo de formação
de professoras, relacionando-o com a prática pedagógica em serviço. A pesquisa quase experimental se 
realizou em escola da rede pública em Natal-RN. Foram sujeitos três professoras e seus respectivos alunos,
integrantes de turmas do 4º ano do ensino fundamental, nomeadas de turma A, B e C de controle.
Destacam-se os estudos de Baquero (1998); Cazden (1991); Vygotsky (1994,1999); Amarilha (1994,1996);
Graves e Graves (1995). Verificou-se nas turmas A e B, a presença da andaimagem no processo de
mediação e a formação de repertório através do contato sistemático com os gêneros história em quadrinhos
e contos de fadas. A situação de pesquisa favoreceu as professoras A e B à aplicação de alguns
fundamentos teórico-metodológicos. Perceberam-se avanços no trabalho com um plano fundamentado e na
improvisação com mais fluência nas discussões. A professora da turma C foi mais inflexível no uso de seu
plano. A diferença entre a atuação das professoras pode ser atribuída à ausência da etapa de formação.
Constatou-se que a improvisação consistente ocorre baseada em referentes teóricos. 

Palavras chave: Formação docente; Literatura Infantil; Histórias em Quadrinhos 



CÓDIGO: HS0122 
TÍTULO: RESILIÊNCIA E DIABETES MELLITUS TIPO 1: O CONTROLE DA DOENÇA E OS 
FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO EM ADOLESCENTES 
ALUNO: CAROLINE ARAUJO LEMOS (060.957.854-56) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: ÁDALA NAYANA DE SOUZA MATA (008.512.384-67) 
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (055.034.454-30) 
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50) 

Resumo:  
 
        A resiliência opera na presença de risco produzindo conseqüências boas ao indivíduo. Espera-se que o 
adolescente viva situações de saúde, porém a condição de doente modifica seu comportamento. O Diabetes
Mellitus Tipo 1 (DM1) torna o indivíduo dependente da insulina. Diante dessas crises, busca-se verificar se 
há relação entre a resiliência e o controle do DM1 em adolescentes do ambulatório do Hospital de Pediatria
da UFRN através de Questionário, Escalas de Resiliência, Apoio Social, Auto-Estima e Eventos Vitais. A 
amostra constituiu-se por 28 adolescentes, com idade média de 13 anos. Observou-se realização dos 
autocuidados no tratamento do DM1 e médias de: resiliência 120,0±15,19, auto-estima 18,93±4,13, e 
eventos vitais 5,89±3,34. Na escala de apoio social, as maiores médias foram nas dimensões material
(88,8±14,8) e afetiva (95,5±9,2). Observa-se que esses adolescentes estão resilientes, com apoio social
satisfatório, auto-estima positiva e reduzido número de eventos vitais. 

Palavras chave: Adolescentes; Diabetes Mellitus Tipo 1; Resiliência 



CÓDIGO: HS0124 
TÍTULO: APROXIMAÇÃO DE GÊNEROS: DRAMA E ROMANCE 
ALUNO: RICKY DAMASCENO RODRIGUES (047.118.704-66) 
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (343.025.574-00) 

Resumo:  
 
        Discutiremos as diferenças entre os gêneros drama e romance, explicitando as características de cada
um. Lançaremos mão de alguns princípios do texto dramático estabelecidos por Aristóteles em sua
“Poética”, a fim nos auxiliar na tessitura das similitudes e diferenças entre os dois gêneros. Ilustraremos tal
comparação usando “Pigmaleão” (1913), de Bernard Shaw (1856-1950), haja vista esse seja um texto 
singular no que se refere às características dramáticas. Este trabalho é parte da pesquisa feita para o projeto
“Orfismo poético: em favor da compreensão de signo e gênero”, patrocinado pelo CNPq e orientado pelo 
professor Dr. Glenn Walter Erickson. 

Palavras chave: literatura, gêneros, drama. 



CÓDIGO: HS0127 
TÍTULO: MORTALIDADE INFANTIL NA RMNATAL NOS ANOS 1991/2000. 
ALUNO: REBECA ROSEANE NASCIMENTO BRITO (066.170.434-30) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (056.400.754-49) 

Resumo:  
 
        A taxa de mortalidade infantil(TMI), costuma ser utilizada para analisar a situação de saúde de uma
determinada região ou do país. Analisa o número de óbitos de crianças menores de 1(um) ano em uma
população, em relação aos números de crianças que nasceram vivas em uma área, em determinado período.
Normalmente, calcula-se a taxa para cada mil crianças nascidas vivas. O objetivo deste trabalho é analisar a
evolução dos índices de mortalidade infantil na RMNatal no anos de 1991/2000, determinando os fatores e
as causas de morte, como as ocorridas por falta de saneamento básico e assistência médica adequada, as
condições do parto e da própria integridade física da criança, condições socioeconômicas e do meio
ambiente, como o predomínio também das causas infecciosas. Para tanto, foram utilizados dados dos
censos demográficos de 1991 e 2000 sistematizados no Banco de Dados do Núcleo RMNatal da Rede
Observatório das Metrópoles na UFRN. Apesar do declínio da mortalidade infantil no últimos anos na
RMNatal, os índices ainda são elevados e considerados inaceitáveis, já que muitas mortes poderiam ser
evitadas. Em vista desses resultados, para futuros progressos na TMI da Região Metropolitana de Natal,
deve-se enfatizar a relevância dos fatores socioeconômicos e de serviço de saúde de qualidade capacitadas 
para uma atenção responsável e integral à saúde infantil, desde o período pré-natal. 

Palavras chave: taxa de mortalidade infantil, Região Metropolitana de Natal,óbitos. 



CÓDIGO: HS0128 
TÍTULO: RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE 
1870 A 199 
ALUNO: LUCIARA PATRICIA DE OLIVEIRA CALDAS SOUSA (027.432.864-07) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (071.088.424-91) 

Resumo:  
 
        Trata da História da Escola prímaria do RN, sua institucionalização, organização e funcionamento,
identificando modelos de organização Escolar. E tem como objetivo: contribuir para com a produção
historiográfica brasileira, no que diz respeito a Memória e História das formas de atuação de agentes e
instituições sociais do Rio Grande do Norte; Assim como Estudar a ação Educativa de Instituições, de
Movimentos sociais, através de programas e projetos desenvolvidos juntos a população do Rio Grande do
Norte, bem como as normas que lhe deram amparo e as práticas didático-pedagógicas que permearam a 
cultura escolar, identificando os processos de difusão dos saberes organizados. Para tanto serão consultados
os bancos de teses, acervos pessoais, Instituições Educacionais, documentos entre outros. 

Palavras chave: Instituições, Memória, Educação 



CÓDIGO: HS0132 
TÍTULO: AS OBRAS PÚBLICAS HÍDRICAS E A FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO 
TERRITÓRIO DAS SECAS NO RN (1889-1930) 
ALUNO: ADRIANO WAGNER DA SILVA (046.445.614-28) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

Resumo:  
 
        A proposta das Comissões Técnicas para a construção de açudes no Nordeste visava permitir o
desenvolvimento sócio-econômico e a formação de um território integrado na região, necessários para
amenizar os efeitos da seca. Este trabalho pretende compreender a influência dessa inovação técnica no
processo de transformação de pequenas vilas em cidades no Rio Grande do Norte. As fontes de dados
utilizadas foram as informações contidas nos relatórios do Ministério da Viação e Obras Públicas, nos
artigos da Coleção Mossoroense e em documentos da época - como o material publicado no jornal A 
República. A inovação trazida pelas obras públicas hídricas permitia tanto a irrigação de vastas áreas de
terras produtivas a exemplo do açude Gargalheiras (Acari), que irrigava cerca de 1000 ha. e do Itans
(Caico), que beneficiava aproximadamente 2.500 ha., como o cultivo regular mesmo em períodos de
estiagem. A valorização das áreas favorecidas atraiu investimentos, dinamizando a economia dessas regiões
e o crescimento demográfico e expansão física dos assentamentos. Observou-se, dessa forma, que as 
medidas da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), deram condições político-administrativas e 
econômicas para que vilas alçassem a condição de cidades. 

Palavras chave: Secas, Obras Hídricas, Território 



CÓDIGO: HS0133 
TÍTULO: AS CONCEPÇÕES POLÍTICAS DE PLATÃO E MAQUIAVEL: A "CONVENIÊNCIA DO 
MAIS FORTE" 
ALUNO: ARTHUR FERNADES DA COSTA DUARTE (084.150.904-20) 
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (343.025.574-00) 

Resumo:  
 
        N´O Príncipe, Niccolo Maquievel apresenta as práticas que devem serutilizadas por um príncipe para
que se mantenha no poder, indo de traições a assassinatos. Nessa obra, podemos notar semelhanças com a
definição mais fundamental de Justiça apresentada por Trasímaco, no Livro I d´A República de Platão:
"Justiça é a conveniência do mais forte". O presente trabalho visa comparar as concepções da política em
Machiavel e n´A República,especialmente aquela representada por Sócrates em oposição a Trasímaco. 

Palavras chave: Maquiavel, Trasímaco, Platão 



CÓDIGO: HS0134 
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO ALECRIM E A ATUAÇÃO DO IAPS NO BAIRRO (1945-1950) 
ALUNO: CLARA OVIDIO DE MEDEIROS RODRIGUES (056.592.524-51) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (042.425.721-15) 

Resumo:  
 
        As intervenções estatais na produção habitacional por meio dos Institutos de Aposentadorias e Pensões
– IAPs, organizados por categoria trabalhista, permitiram o acesso de trabalhadores à moradia, muitas vezes
em localidades diferentes dentro da cidade, de acordo com suas rendas. O trabalho busca compreender o
papel dos IAPs na construção do bairro do Alecrim no período pós-guerra. A fonte de dados empíricos foi 
os processos do Arquivo do Patrimônio Imobiliário do INSS-RN. Observou-se que em Natal, entre 1945 e 
1950, 136 do total de 271, ou seja 50,18%, dos financiamentos dos IAPs se localizaram no bairro do
Alecrim. Desses, 88 (63,30%) foram encargos do IAP dos Industriários (IAPI), seguido pela Caixa de
Aposentadoria e Pensão dos Servidores Público do Estado do RN (CAPSPERN), com 30 processos
(21,58%). Os demais ofereceram valores menores: o dos Ferroviários e Empregados do Serviço Público
(IAPFESP) e o dos Comerciários (IAPC) com quatro financiamentos cada, e o dos Bancários (IAPB) com
apenas três. Os dois últimos, em geral, possuíam associados com média salarial maior do que os do IAPI,
fixando-se em bairros mais “elitizados”. O Alecrim era bairro periférico, marcado por costumes
interioranos, estruturado a partir de lotes pequenos e construções modestas, o qual na Segunda Guerra
Mundial sofreu intervenções na busca por adequações. Assim, a espacialização das moradias contribuiu
para reforçar as características sócio-econômicas de determinados bairros da cidade de Natal. 

Palavras chave: Habitação, IAPs, Políticas públicas, Alecrim 



CÓDIGO: HS0136 
TÍTULO: A CONSIDERAÇÃO DE CONSEQÜÊNCIAS FUTURAS PELOS NATALENSES E SUA 
RELAÇÃO COM A PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS. 
ALUNO: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA (069.695.304-85) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (669.029.918-04) 

Resumo:  
 
        Este estudo constitui uma análise exploratória em que se objetiva saber se os natalenses incluem
considerações sobre o futuro quando se posicionam a respeito de diversos problemas ambientais.
Aplicamos um questionário a 94 moradores de Natal, solicitando que opinassem sobre alguns problemas
ambientais, ao mesmo tempo em que perguntamos de que forma organizavam o seu tempo, de modo a
conhecer o grau de consideração que dedicavam ao futuro em suas atividades. Analisamos as correlações
existentes entre as opiniões sobre os problemas ambientais e o nível de consideração das conseqüências
futuras (CCF), tendo verificado que a maioria das opiniões não se correlaciona com a CCF de modo
significativo, apesar de o futuro parecer ser uma preocupação dos respondentes. Estudos deste tipo devem
ser continuados, pois é importante explorar a relação entre o posicionamento ambiental das pessoas e a
forma como concebem o futuro, ligação fundamental para uma perspectiva de sustentabilidade. 

Palavras chave: problemas ambientais; conseqüências futuras; sustentabilidade. 



CÓDIGO: HS0137 
TÍTULO: BIOMETRIA LARVAL DA POPULAÇÃO DE PSARONIOCOMPSA INCRUSTATA (LUTZ, 
1910) (DIPTERA: SIMULIIDAE) ENCONTRADA NO RIO PIUM, MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA, 
RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
ALUNO: ADRIELE NORONHA BARBOSA DA SILVA (044.064.254-03) 
ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15) 

Resumo:  
 
        A família Simuliidae tem sido alvo de muitos estudos devido a sua importância médica, econômica e
veterinária, uma vez que algumas espécies estão associadas com a transmissão Onchocerca volvulus
(Leuckart) e Mansonella ozzardi (Manson), dentre elas a Psaroniocompsa incrustata Lutz (1910), foco
desse estudo, que é considerada antropófila e de ampla distribuição na América Latina. Este trabalho teve
como objetivo delimitar o número de estádios larvais para a população de P. incrustata provenientes do rio
Pium (Nísia Floresta / RN). O número desses estádios larvais para tal espécie foi determinado usando o
comprimento lateral da cápsula cefálica, da antena e da distância entre os apódemas cefálicos. Para uma
melhor visualização dos estádios foram utilizados gráficos de distribuição de frequência e características
morfológicas (presença do histoblasto branquial e número de segmentos antenais). Os limites de cada um
estádio foram definidos pela freqüência mais baixa das medidas. A determinação do número de estádios
larvais foi testada utilizando o test-t Student (p < 0,05), regra de Dyar e de crescimento de Crosby. Dentre
as estruturas mensuradas, a que melhor delimitou os estádios larvais foi o comprimento lateral da cápsula
cefálica, resultando em sete estádios larvais. 

Palavras chave: Estádios larvais, Psaroniocompsa incrustata, Rio Pium, Siimuliidae. 



CÓDIGO: HS0140 
TÍTULO: A PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS DA LITERATURA OCIDENTAL NA ESCRITURA 
POÉTICA DA MODERNIDADE. 
ALUNO: MARLYTON DA SILVA PEREIRA (062.096.584-31) 
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (270.058.107-59) 

Resumo:  
 
        O homem é um ser constituído de sentimentos, sentidos e palavras. Transforma-os em matéria de 
autoria. Constrói (e desconstrói), cria (e recria), (re)vive e percebe subjetivamente vivências de seus “eus”. 
Toma consciência de sua existência e onde o inexplicável lhe aparece surge o mito para redimensionar seus
valores e ações. Na literatura, a dimensão mítica confunde-se com a poética, fazendo a linguagem falar 
daquilo que pareceria indizível e somente no silêncio se acolhe. O tempo, o nascimento, a morte e o
conhecimento se entrelaçam e engendram uma aprendizagem para além da ciência. Afirma Michel Serres,
“a literatura consegue passar por onde a perícia encontra um obstáculo. Como se, afogado na densidade do
sentido, o não-saber soubesse aquilo que, transbordante de informações, o saber não saberá jamais”. Trazer 
o mito a debate é compreender que essa instância da linguagem se metamorfoseia, mas não se esgota.
Apresenta-se ligada às origens do ato poético e se manifesta na ordem do quotidiano contemporâneo, ao
qual a poesia se reporta, considerando que esta se encontra nas linguagens que em circulação, nos pequenos
eventos diários, nas produções da cultura industrial. Desse modo, a poesia revela a disseminação do poder
do mito, funcionando para o alívio da dor humana, a rememoração da infância e o enfrentamento de temas
escatológicos, ou relativos ao fim do homem. Questões epigrafadas nas obras dos autores estudados
brasileiros estudados. 

Palavras chave: Mito, poesia, conhecimento. 



CÓDIGO: HS0142 
TÍTULO: MODERNIDADES E INTERVENÇÕES URBANAS: AS IMAGENS E OS DISCURSOS 
SOBRE AS CIDADES (NATAL, RN) 
ALUNO: GIOVANNA HACKRADT REGO (069.223.354-73) 
ORIENTADOR: LISABETE CORADINI (437.511.990-04) 

Resumo:  
 
        O objetivo do trabalho é entender a construção de um projeto de modernização para a cidade de Natal.
Inicialmente a cidade passou a receber os migrantes do interior, depois chegaram os estrangeiros: os
franceses, os portugueses, os holandeses. Segundo historiadores locais, a cidade cresceu a partir de dois
bairros: a Cidade Alta e a Ribeira. Mais tarde, surgem os bairros do Alecrim e os bairros das famílias
burguesas: Petrópolis e Tirol. Atualmente a paisagem urbana da cidade vem sofrendo mudanças
significativas em decorrência do acelerado processo de urbanização e do advento do turismo. Nosso
interesse é estudar a consolidação da modernidade urbana, após a II Guerra Mundial. Houve na arquitetura
moderna brasileira, um movimento liderado por Lúcio Costa no Rio de Janeiro, que vai da década de 30 até
os idos da construção de Brasília, nos meados dos anos 50, chamada pelos críticos e estudiosos europeus e
norte-americanos de Brazilian School, Cariocan School, First National Style in Modern Architecture e que
é conhecido pela historiografia brasileira como Escola Carioca. A difusão e a disseminação dos elementos
da arquitetura moderna atravessou as fronteiras do Rio de Janeiro e se fixou em algumas cidades, como
Natal. Trata-se de mapear as imagens da “área central” da cidade de Natal por meio dos estudos da 
Tradição, Memória, e Identidade Social relacionados à Arquitetura e Urbanismo numa perspectiva
transdisciplinar. 

Palavras chave: modernização; arquitetura; memória; identidade social 



CÓDIGO: HS0146 
TÍTULO: ENTRE AMERICANOS E POTIGUARES: O DIFÍCIL COTIDIANO DE GUERRA DO 
TRAMPOLIM DA VITÓRIA. 
ALUNO: BRUCE LEE DE OLIVEIRA SILVA (058.281.424-37) 
ORIENTADOR: FLAVIA DE SA PEDREIRA (386.365.141-34) 

Resumo:  
 
        O complexo campo de contato cultural entre americanos e brasileiros durante a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), na cidade de Natal que passou a ser conhecida internacionalmente àquela época pelo 
epíteto de “Trampolim da Vitória”, desponta como ponto crucial no enfoque da mudança de paradigma no
Brasil que, diante da conjuntura internacional, encontrou na “Política da Boa Vizinhança” yankee o eixo 
direcionador dos novos rumos continentais. Confrontando as diferentes produções historiográficas
(especialmente os trabalhos acadêmicos e publicações locais) com alguns valiosos depoimentos orais
daqueles que vivenciaram o período, a consulta à imprensa da época e á documentação do Judiciário,
Cartórios e do Exército, entre outras, é possível vislumbrar o delineamento das diferenças identitárias entre
dois povos, que enfrentaram as agruras do “esforço de guerra”, de exercícios de “black-out” e das 
sucessivas crises de abastecimento, que atingiram amplos setores da sociedade. 

Palavras chave: contato cultural / diferenças identitárias / esforço de guerra. 



CÓDIGO: HS0148 
TÍTULO: AÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E ONGS NA CONSTRUÇÃO DOS 
ASSENTAMENTOS RURAIS 
ALUNO: MELQUISEDEQUE DE OLIVEIRA FERNANDES (054.575.574-30) 
ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA (298.980.054-91) 

Resumo:  
 
        No universo dos assentamentos rurais, tem-se observado uma presença crescente de ONG’s e 
Movimentos Sociais, que assumem uma função fundamental na organização econômica e política,
exercendo papeis diversos, que variam entre a oferta de assistência técnica, contemplando os projetos de
desenvolvimento, formação e manutenção de grupos associativos. Essas organizações têm destacado em
seus projetos as questões relativas à gênero, assistência técnica e ao meio ambiente, associadas a uma nova
concepção sobre o desenvolvimento dos assentamentos. Nesse sentido, este projeto se propõe a analisar o
papel desses atores na construção dos projetos de desenvolvimento dos assentamentos e a maneira como
eles conduzem suas ações na tentativa de atingir os objetivos do grupo. 

Palavras chave: Movimentos Sociais, Participação, Assentamentos Rurais, ONG’s. 



CÓDIGO: HS0149 
TÍTULO: DEFINIÇÃO DE TATICAIS EM *ML* COM VISTAS À AUTOMAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS DE DECISÃO ASSOCIADOS ÀS LÓGICAS IMPLEMENTADAS EM 
*ISABELLE* 
ALUNO: LUCAS COSTA PEREIRA CAVALCANTE (073.976.164-10) 
ORIENTADOR: JOAO MARCOS DE ALMEIDA (878.976.956-20) 

Resumo:  
 
        Este projeto utiliza uma ferramenta computacional de cunho lógico, chamada *Isabelle*, que pode
realizar quantificações sobre quase qualquer tipo de dados envolvendo funções, predicados e variáveis.
*Isabelle* permite a montagem do cenário adequado para construção de teorias, fornecendo a estrutura
ideal para o estudo experimental de procedimentos demonstrativos, vistos usualmente na teoria, onde são
mantidos distantes das aplicações. As demonstrações realizadas nesse ambiente fixam o conhecimento
acerca de conceitos sobre lógicas de ordem superior (assim como as lógicas de primeira ordem e clássica)
como a sintaxe, a semântica, a teoria formal, e técnicas como resolução de seqüentes e dedução natural.
Montamos o cenário adequado, construindo a estrutura de lógicas não-clássicas (com ênfase na lógica 
modal), e demonstrando de maneira assistida importantes resultados já conhecidos na literatura. O intuito é
verificar definições acerca das lógicas clássica, modal e de ordem superior, utilizando métodos dedutivos
para verificar axiomas, demonstrar equivalências e regras de inferência (como as Leis de De Morgan,
silogismos diversos e outras regras de inferência derivadas), e métodos indutivos para demonstrar
propriedades como a noção de paridade de negações frente a uma fórmula, ou as equivalências dentre as
fórmulas modais (com foco nos conectivos modais que representam “possibilidade” e “necessidade”). 

Palavras chave: Modal, Isabelle, Demonstração Assistida, Lógica, Computação 



CÓDIGO: HS0152 
TÍTULO: SABERES TRADICIONAIS DE ASTRONOMIA: COMO INCLUIR AS NOVAS 
GERAÇÕES 
ALUNO: RAQUEL DA SILVA SALES (009.897.254-56) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (756.843.658-68) 
CO-AUTOR: BRUNO SOUSA DA SILVA (060.487.134-10) 
CO-AUTOR: WALTER ROMERO RAMOS E SILVA JUNIOR (000.495.094-11) 

Resumo:  
 
        Esta é uma pesquisa em educação científica multicultural e envolve etnoastronomia e intervenções
educacionais para promover a integração entre gerações. Saberes autóctones sobre o céu têm significância
epistemológica, mas são desacreditados pela academia e pela escola. Isto colabora para romper sua
transmissão natural aos jovens, implicando em empobrecimentos epistemológico e cultural. Nossas metas
são: 1) realizar intervenções educacionais em Carnaúba dos Dantas (RN) envolvendo pessoas idosas
conhecedoras das coisas do céu e da terra, o público infanto-juvenil e os professores deste público; 2) 
formar recursos humanos qualificados na área de educação científica multicultural; 3) produzir recursos
didático-pedagógicos; e 4) divulgar o processo e resultados da pesquisa nas formas impressa e pela internet. 
Adotamos o método etnográfico – observação participante e entrevistas semi-estruturadas –, adequado por 
imbricar nossa pesquisa antropológica sobre saberes tradicionais e a abordagem educacional
transdisciplinar que adotamos. Os resultados da pesquisa exploratória, obtidos a partir de 203 entrevistas
com pessoas na faixa de 13 a 97 anos de idade, apontam um perfil: quem possui e usa os conhecimentos do
céu são pessoas mais idosas que têm uma relação mais íntima com a terra. A conclusão é que elementos
caros e insubstituíveis da sabedoria popular estão em vias de extinção. Discutimos como atualizar e manter
aqueles conhecimentos junto aos jovens de modo vivo e significativo. 

Palavras chave: educação multicultural; etnoastronomia; integração de gerações 



CÓDIGO: HS0153 
TÍTULO: ASTRONOMIA E SABERES TRADICIONAIS: PASSANDO DE GERAÇÃO PARA 
GERAÇÃO 
ALUNO: BRUNO SOUSA DA SILVA (060.487.134-10) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (756.843.658-68) 
CO-AUTOR: RAQUEL DA SILVA SALES (009.897.254-56) 
CO-AUTOR: WALTER ROMERO RAMOS E SILVA JUNIOR (000.495.094-11) 

Resumo:  
 
        Conhecimentos populares e autóctones sobre o céu, ainda existentes na tradição oral, tem significância
epistemológica e importância cultural, porém estão em franca extinção. São saberes desacreditados pela
academia e pela escola. Isto colabora para romper a linha de transmissão natural dos mesmos para os mais
jovens, implicando em empobrecimentos epistemológico e cultural. Nossa pesquisa faz parte do projeto
aprovado no edital Difusão e Popularização da ciência e tecnologia – CNPq / 2006, cujas metas são:1) 
retornar às cidades onde desenvolvemos trabalhos em etnoastronomia e aprofundá-los, realizando 
intervenções e cursos envolvendo integradamente: a) pessoas mais idosas conhecedoras das coisas do céu e
da terra; b) o público infanto-juvenil; e c) seus professores; 2) formar recursos humanos qualificados na
área de educação científica; 3) produzir recursos didático-pedagógicos; e 4) disponibilizar a pesquisa nas 
formas impressa e pela internet. Será utilizado o método etnográfico – entrevistas semi-estruturadas e 
observação participante –, que imbrica as abordagens antropológica e intervenção transdisciplinar que
adotamos. Pesquisa exploratória, que fizemos entre 2000 e 2004, aponta um perfil para as pessoas que
possuem e utilizam cotidianamente conhecimentos sobre o céu. Discutimos as reorientações de nossas
ações a partir desses resultados. A página da internet, que está sendo criada serve na documentação do
processo e socialização dos resultados obtidos. 

Palavras chave: conhecimentos tradicionais; educação transdisciplinar; etnoastronomia. 



CÓDIGO: HS0155 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
DOCE - RN 
ALUNO: LEILANE REGINA CARDOSO BEZERRA DE FARIAS (026.929.774-08) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO (160.177.654-34) 

Resumo:  
 
        Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a fim de
estabelecer a caracterização do uso e ocupação da mesma, visando fazer um diagnóstico da situação
ambiental. Para isso foi tomado como procedimento metodológico o levantamento e fichamento da
bibliografia existente, a confecção de uma carta de uso e ocupação da Bacia Hidrográfica do Rio Doce,
utilizando como ferramenta o SPRING, e para o mapeamento utilizou-se a imagem de satélite Landsat 7 e 
cartas topográficas da Sudene, folhas Natal (SB.25-V-C-V) e João Câmara (SB.25-V-C-IV), na escala 
1/100.00. Na classificação foram definidas as classes que ocupam a referida bacia: mata preservada; mata
degradada e capoeira; área urbana; vegetação úmida; cultivo e pastagem; sítios e granjas; centro industrial e
mineração. Diante dos resultados obtidos com a análise da carta confeccionada, é possível observar que a
Bacia Hidrográfica do Rio Doce encontra-se sobre processo de degradação de sua cobertura vegetal, o que
comprova a intensa atividade antrópica sem a devida preocupação com os problemas ambientais, como
erosão e assoreamento dos canais de drenagem, entre outros. 

Palavras chave: Meio-físico; degradação ambiental; erosão; Bacia hidrográfica 



CÓDIGO: HS0157 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTINOCICEPTIVO E ANTIINFLAMATÓRIO DE 
POLISSACARÍDEOS SULFATODOS DE CODIUM ISTHMOCLADUM 
ALUNO: SARA LIMA CORDEIRO (011.681.494-28) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 
CO-AUTOR: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (011.672.224-07) 
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (051.161.584-11) 
CO-AUTOR: DAYANNE LOPES GOMES (065.046.384-62) 

Resumo:  
 
        A utilização da biomassa de algas verdes se baseia nas propriedades específicas de polissacarídeos
sulfatados (PS) obtidos destes produtos naturais. Neste estudo, cinco frações ricas em polissacarídeos (F0.3,
F0.5, F0.7, F0.9, F1.2) foram obtidas da alga verde Codium isthmocladum através de digestão proteolítica e
precipitação cetônica. As análises químicas mostraram que estas frações são compostas por galactose,
manose, arabinose e xilose. Testes in vivo mostraram que elas não possuem atividade antinflamatória.
Estudos de atividade antinociceptiva indicaram a fração F0.9 como a mais potente. F0.9 diminuiu o número
de contrações abdominais de camundongos em torno de 67% após estimulo doloroso. Esse efeito foi tempo-
e dose-dependente, sendo os melhores resultados obtidos em 90mim com 10mg/kg. Nenhum efeito foi
observado no teste da placa-quente (10 mg/kg; N = 10), indicando que sua ação não é dependente do 
sistema nervoso central. Estes resultados sugerem que F0.9 possue grande potencial como composto
antinociceptivo. Estudos futuros são necessários para caracterizar o possível mecanismo de nocicepção. 

Palavras chave: Atividade Antinociceptiva, polissacarídeos sulafatados 



CÓDIGO: HS0159 
TÍTULO: LESTE DO ESTADO DO PARÁ, NORTE DO TOCANTINS E CENTRO OESTE DO 
MARANHÃO: UMA NOVA REGIONALIZAÇÃO? 
ALUNO: AMADO NASSER DA FONSECA ALVES DE CARVALHO (014.658.244-64) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (038.970.018-53) 

Resumo:  
 
        O projeto de pesquisa sobre o “Leste do Pará, Oeste do estado do Maranhão e Norte do estado do
Tocantins: uma nova regionalização?” abrange a discussão sobre a questão regional e o seu papel diante de
um processo maior: a reestruturação produtiva, mudanças no processo de trabalho e novas tecnologias. Tais
aspectos mudaram as explicações do papel da rede urbana e recortes espaciais resultantes de uma nova
dinâmica econômica. A abordagem inicial está voltada para o estudo do Maranhão, que detém não apenas a
segunda cidade do estado, que é Imperatriz, mas também a estrutura ferroviária que faz o escoamento do
minério de ferro de Carajás rumo ao Porto de Itaqui, para outras nações. Até o presente momento
desenvolvemos estudos agropecuários do estado do Maranhão, no período compreendido entre as décadas 
de 70 e 80, levantando dados sobre: o estado, numa perspectiva geral, estrutura das unidades de produção
agrícola, aproveitamento agropecuário das unidades de produção, condição do produtor, estrutura produtiva
maranhense, divisão do espaço agrário maranhense, área ocupada segundo o tipo de produtor, utilização da
terra, características técnicas e econômicas da agropecuária, produtividade da terra, produtividade do
trabalho, produção agrícola e industrial rural, extrativismo, colônias de pesca e infra-estrutura pesqueira, 
indústria, comércio e finanças. 

Palavras chave: Região. Agropecuária. Produção do Espaço. 



CÓDIGO: HS0162 
TÍTULO: CPC E MEB: O ROMANTISMO POLÍTICO PRESENTE NA CULTURA POPULAR 
ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (055.115.584-19) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho é resultado de pesquisa mais ampla acerca das afinidades românticas da educação
popular. Tal pesquisa permitiu reflexão acerca dos conceitos de “romantismo político” e de “educação 
popular”. Na busca pela compreensão dos conceitos acima relacionados foram contemplados dois
movimentos de educação e cultura popular existentes no Brasil em princípios dos anos 60 do século XX,
período que antecedeu ao golpe civil-militar de 1964. Tais movimentos, o Centro Popular de Cultura
(CPC/UNE) e o Movimento de Educação de Base (MEB/CNBB), tinham como propósito em comum, a
transformação estrutural da sociedade brasileira através da educação popular e da cultura popular. Contudo,
é a partir do conceito de cultura popular existente na época que se pode identificar a possível existência de
elementos que constituam o chamado “romantismo político”. Em cada um dos movimentos, esse conceito 
possui algumas variações. Através dessa relação, pode-se afirmar que ambos possuem características 
inerentes ao romantismo político, tais quais: recusa da realidade social presente, sensação de perda,
nostalgia e busca do que foi perdido, visando instaurar um futuro diferente do presente. Isto se traduz por
uma busca do “espírito do povo”, das suas “raízes culturais”, ou do “caráter nacional”, que foram perdidos. 
Estas características aliadas aos movimentos são possíveis a partir de uma “arte comprometida” com todo o 
processo de luta contra o imperialismo norte-americano. 

Palavras chave: Romantismo Político; Cultura Popular; Educação Popular 



CÓDIGO: HS0163 
TÍTULO: RESILIÊNCIA E VELHICE: A INFLUÊNCIA DE FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO 
NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO. 
ALUNO: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: ADALA NAYANA DE SOUSA MATA (008.512.384-67) 

Resumo:  
 
        A resiliência consiste em uma capacidade para se adaptar ou superar situações de risco, a partir do
auxílio de fatores protetores. Constitui-se em um processo de caráter preventivo e multideterminado
presente em todas as etapas da vida. Dentre estas, tem-se o idoso imerso nas modificações decorrentes do 
processo de envelhecimento, por vezes associado a declínio e estagnação. Porém, há recursos e
potencialidades existentes nessa etapa do desenvolvimento que merecem a atenção dos profissionais,
políticas e serviços de saúde, tais como a resiliência - propiciadora de uma velhice com possibilidades de 
crescimento, ao permitir a ocorrência do desenvolvimento normal em meio às crises da velhice. Pode-se, 
portanto, promover o envelhecimento bem-sucedido, na medida em que são oferecidas, ao idoso, estratégias 
e mecanismos de proteção para lidar com as demandas do dia-a-dia, melhorar suas condições de vida e 
descobrir formas de preservar as capacidades e características saudáveis do idoso. 

Palavras chave: Resiliência, Velhice, Envelhecimento Bem-Sucedido. 



CÓDIGO: HS0167 
TÍTULO: ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM BEBÊ DE RISCO: UMA ANÁLISE DOS ELEMENTOS 
FACILITADORES DA RELAÇÃO ENTRE A MÃE-ADOLESCENTE E O SEU BEBÊ. 
ALUNO: LILIANE PEREIRA BRAGA (055.034.454-30) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: ADALA NAYANA DE SOUSA MATA (008.512.384-67) 
CO-AUTOR: CAROLINE ARAUJO LEMOS (060.957.854-56) 
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50) 

Resumo:  
 
        A gravidez na adolescência configura-se como problema de saúde pública pelas conseqüências
negativas que traz para mãe e bebê. Tal fenômeno agrava-se por imaturidade e desmotivação das mães 
precoces em assumir a responsabilidade da maternidade. A falta de adaptação às novas exigências recai
sobre o bebê e sobre os vínculos maternos, implicando em atitudes negativas da mãe frente ao bebê e em
dificuldades no desenvolvimento deste. Através da estimulação precoce, objetiva-se proporcionar 
elementos facilitadores para o fortalecimento do vínculo mãe-bebê. Em uma amostra de mães-adolescentes 
e bebês de risco, utilizar-se-ia questionário semidirigido e estimulação precoce com os bebês de risco. Não
foi possível realizar a investigação por paralisações no ambulatório, absenteísmo das mães adolescentes às
consultas e não enquadramento de díades nos critérios de inclusão. É importante uma assistência eficaz às
adolescentes, promovendo um maior envolvimento delas na gravidez e no puerpério. 

Palavras chave: Estimulação Precoce, Mãe-Adolescente, Bebê de Risco. 



CÓDIGO: HS0168 
TÍTULO: CONSTITUCIONALIDADE DA ENTIDADE FAMILIAR HOMOAFETIVA. 
ALUNO: PATRICIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE (053.911.794-32) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 
CO-AUTOR: MAIANNY DE PAULA DA SILVA (051.619.774-69) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho aborda a questão principiológica que envolve a aceitação ou não da união
homoafetiva como entidade familiar, uma vez que a Constituição Federal de 1988 estabelece a diferença de
sexos entre o casal para que essa situação se configure. O escopo deste trabalho é analisar de forma
imparcial e livre de preconceitos, princípios como o da dignidade da pessoa humana, o da isonomia e o da
afetividade, bem como a situação de exclusão em que esses casais se encontram perante a sociedade, para
que se possa ponderar qual o posicionamento que deve ser seguido pelo Estado, como forma de não fazer
prevalecer por mais tempo a situação de desproteção jurisdicional sobre esses membros da sociedade, os
quais não têm só deveres, mas que também devem ter seus direitos preservados. O método científico que
viabilizou este estudo foi o teórico-empírico através da pesquisa jurisprudencial, doutrinária e da legislação
pátria. Finalmente, diante do estudo realizado, conclui-se pela constitucionalidade da união homoafetiva, 
visto que a Constituição envolve princípios muito mais amplos do que as leis constitucionais, consoante
distinção feita por Carl Schimitt e que merece atenção ao permitir que seja provida juridicidade e todas as
suas implicações legais a esse tipo de união, que não merece ser alvo de injustiças, mas sim da devida
proteção do Estado. 

Palavras chave: União homoafetiva; constiulionalidade; entidade familiar; princípios 



CÓDIGO: HS0169 
TÍTULO: VIOLÊNCIA NO EXERCÍCIO DO TRABALHO 
ALUNO: MARIANA BORGES MACHADO VIEIRA (049.145.394-97) 
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI (346.160.550-68) 

Resumo:  
 
        A pesquisa “Violência no Exercício do Trabalho” visa identificar, caracterizar e avaliar os principais 
indicadores, e a respectiva magnitude da exposição a violência, bem com o conseqüente custo social desta
exposição dentre atividades profissionais apontadas pela literatura como tendo um alto risco de exposição a
violência laboral. Para tanto, se faz necessário compreender o termo violência, construto polissêmico
conceituado de diversas formas na literatura. No presente estudo a violência é vista como um fenômeno
social, e como tal apresenta manifestações em diversos âmbitos do contexto de relações sociais e
interpessoais. Tal tema desperta enorme interesse em todos os setores sociais por atingir direta ou indireta
toda a sociedade. No Brasil, especificamente, o aumento descabido dos índices de violência registrado nos
últimos anos nas principais capitais do país, trás a tona a necessidade de se conhecer melhor a cerca do
fenômeno para poder lançar mão de estratégias de prevenção e combate. Tal característica faz do assunto,
objeto de estudo bastante pesquisado, sendo cada vez mais atual e abarcando cada vez mais perspectivas.
Atualmente, o projeto se encontra em fase de aplicação dos instrumentos de avaliação realizando coletas de
dados nos estados da federação participantes, nas diferentes categorias profissionais investigadas. 

Palavras chave: Violência no trabalho, categorias profissionais de alto risco. 



CÓDIGO: HS0173 
TÍTULO: FILOSOFIA E CURSO DO MUNDO 
ALUNO: GILMARA COUTINHO PEREIRA (012.728.144-40) 
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (000.521.827-62) 

Resumo:  
 
        Na Estética Transcendental, assunto de nossa pesquisa, Kant faz uma exposição metafísica seguida de
uma exposição transcendental das intuições puras espácio-temporais. Nessas exposições, vemos que é 
impossível o espaço ser intuído como se fora algo de interior, pois, nesse caso, seria objeto do sentido
interno. O espaço é, pois, uma representação necessária que fundamenta todas as intuições externas — o 
que justifica a aprioridade do espaço e, como veremos adiante, do tempo. Embora não se possa pensar
objeto algum sem a noção de espaço, é perfeitamente possível pensar um espaço vazio de objetos. O espaço
é, portanto, condição, e não dependente dos fenômenos. Também se pode dizer do espaço que ele é uno.
Contudo, embora o espaço abranja todas as coisas que nos possam aparecer exteriormente, é importante
saber que ele não abrange as coisas em si mesmas. Quanto à intuição temporal, temos praticamente os
mesmos atributos, com a diferença de tratar-se de uma intuição interna. 

Palavras chave: Kant, Estética Transcendental, Espaço, Tempo. 



CÓDIGO: HS0175 
TÍTULO: ANALISANDO A FORMAÇÃO DOCENTE, NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 
ALUNO: PRISCILA LOPES DA SILVA (054.408.454-37) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (085.882.874-04) 

Resumo:  
 
        O movimento pela inclusão de alunos com deficiência, em escolas regulares, embora respaldado em
leis e documentos oficiais, não tem acarretado mudanças significativas na escola, de maneira a prepará-la 
para atender à diversidade do alunado, sendo imprescindível um investimento na formação dos professores.
Neste projeto, tivemos a oportunidade de participar da investigação sobre como vem sendo empreendida a
formação continuada de professores que atuam em algumas escolas municipais de Natal – RN. A análise 
dos dados coletados mostrou que 85% dos entrevistados atuam ou atuaram junto a tais alunos, mas apenas
59% afirmam ter recebido alguma orientação específica. Notamos, ainda, que há grande expectativa da
parte dos docentes sobre os programas de formação continuada com vista ao atendimento inclusivo e
sugestões relativas à realização de cursos com carga horária mais extensa, em que haja a ministração de
conteúdos não apenas teóricos, mas que façam relação entre a teoria e a prática. 

Palavras chave: formação, docentes, educação inclusiva. 



CÓDIGO: HS0184 
TÍTULO: FANTASIA E LIBERDADE EM UMA VIAGEM DE DESCOBERTAS 
ALUNO: MARIA ALIANI DOS SANTOS (010.827.344-03) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho investiga a caracterização da infância na obra Bem do seu Tamanho (1991) de Ana
Maria Machado. Nessa história Helena é uma menina curiosa e questionadora que constrói suas dúvidas e
descobertas em um mundo de fantasia e liberdade. O interesse da menina é descobrir o seu tamanho, para
obter sua resposta reúne os seus amigos e vivencia inúmeras aventuras. Nossa investigação busca em cada
uma das formas de representação da infância destacar as formas de condicionamento imposta à infância
feitas pela sociedade adulta e os modos de reação adotados pelos personagens infantis. Esses refletem desde
a imagem de marginalização até a transgressão diante do que seria o enfrentamento com meios que buscam
tolher a fantasia e a liberdade criadora do universo infantil. Nessa narrativa percebemos que a figura
feminina é central para construção da obra, revelando autonomia e colocando-se no centro da ação. 
Verificamos, ainda, que a fantasia no texto é um traço importante para que Helena possa compreender o seu
tamanho. Assim mostraremos que a fantasia está diretamente ligada aos personagens Bolão e Pé de Letra,
os quais contribuem para Helena construir a sua identidade e entender o seu tamanho. Para análise dessa
obra utilizamos as leituras de Lajolo (1982); Pinheiro (2003); Khéde (1990); Palo & Oliveira (1986); Ariès
(1986) e Zilberman (2003). 

Palavras chave: Ana Maria Machado - fantasia - liberdade - infância. 



CÓDIGO: HS0187 
TÍTULO: UMA LEITURA "QUEER" DE "DAMA DA NOITE", DE CAIO FERNANDO ABREU 
ALUNO: RODOLFO LUIZ BRITO TORRES (075.364.314-65) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (107.660.814-00) 

Resumo:  
 
        Este trabalho visa analisar o conto "Dama da Noite", de Caio Fernando Abreu sob uma perspectiva
simbólica enfocando a "Queer Theory". Por meio de uma comparação, enfatizando trechos do conto,
desvendaremos a "Dama da Noite" como uma metáfora para o vírus da AIDS e explicitaremos a recorrência
da questão do HIV na obra de Caio Fernando Abreu. 

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



CÓDIGO: HS0202 
TÍTULO: LYGIA BOJUNGA NUNES: OS LANCES DA INFÂNCIA EM "SEIS VEZES LUCAS" 
ALUNO: ANA CECILIA DO NASCIMENTO (060.539.604-38) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64) 

Resumo:  
 
        Lygia Bojunga Nunes se configura como uma das escritoras da Literatura Infanto-juvenil mais 
conhecidas no contexto internacional. Tal mérito deve-se à facilidade que essa autora possui de desenvolver 
uma linguagem rica em detalhes e capaz de fazer comungar a verossimilhança e à fantasia. Assim sendo,
sua escrita aproxima-se do leitor de tal maneira que o torna cúmplice dos personagens na trama de seus
enredos. E aquele, após ter mergulhado na mais pura fantasia, desperta e percebe que pôde ressignificar a
própria vida a partir das reflexões que a autora, com habilidade mestra, provoca em suas histórias. O
trabalho a ser compartilhado tem por objetivo analisar a temática da infância na obra da referida escritora,
em especial no romance “Seis Vezes Lucas”. Para tanto, nos embasaremos nos pressupostos de BAKHTIN
(1982); ARIÈS (1986); AMARILHA (1997), dentre outros. Nossa metodologia consistirá em enfocar os
elementos estruturais da narrativa, como personagem, tempo, espaço, ambiente e narrador, a partir do plano
estético e do ideológico. Após uma leitura detida do romance no que tange à temática contemplada,
poderemos concluir se Lygia Bojunga constrói uma infância cercada por conflitos, tais como medo, desejos
frustrados, desavenças e traições ou se a infância recebe um trato idealizado, no qual é dada margem à
fantasia e à liberdade criadora do universo infantil. 

Palavras chave: LYGIA BOJUNGA NUNES: OS LANCES DA INFANCIA EM "SEIS VEZES LUCAS"



CÓDIGO: HS0203 
TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DO ESPAÇO BRINQUEDOTECA NO IMAGINÁRIO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
ALUNO: ALINE FRANCISCA DE OLIVEIRA (058.801.524-56) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (875.975.864-34) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

Resumo:  
 
        A inserção do brincar na realidade hospitalar é importante por ser uma ferramenta essencial para
assegurar a saúde física, emocional e intelectual da criança e adolescente. Na Brinquedoteca, as atividades
lúdicas, pedagógicas, recreativas e terapêuticas, ofertam ao paciente a possibilidade de elaborar o evento
traumático. As atividades constituem-se em estratégias de enfrentamento a hospitalização. Assim, este
projeto de pesquisa objetiva compreender os significados atribuídos por profissionais de saúde à atividade
lúdica no contexto da hospitalização infanto-juvenil. A amostra será constituída por 80 integrantes da
equipe de saúde de dois hospitais universitários que prestam assistência pediátrica. Com esta pesquisa,
espera-se conhecer o que estes profissionais pensam e os julgamentos valorativos que emitem acerca da
temática, além do que se configura como essencial para o delineamento de propostas de humanização
congruentes com o grau de sensibilização desses profissionais. 

Palavras chave: Brinquedoteca; Pediatria; Profissionais de Saúde. 



CÓDIGO: HS0204 
TÍTULO: CARTA: UM GÊNERO DISCURSIVO EM ESTUDO 
ALUNO: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA (051.893.984-71) 
ORIENTADOR: CAMILO ROSA DA SILVA (351.767.334-04) 
CO-AUTOR: ALCIONE DE AZEVEDO SOUZA (042.765.024-03) 

Resumo:  
 
        O surgimento da Internet tem causado profundas alterações no conjunto das interações humanas. Em
meio a esse processo, a carta pessoal tem sido atingida diretamente, sendo substituída, paulatinamente, pelo
e-mail e seus congêneres hipertextualizados. Partindo desse pressuposto, buscamos, no projeto intitulado
“Essas mal Traçadas Linhas...”, investigar a carta como gênero discursivo, na tentativa de identificar suas
características estilísticas, conteudísticas e composicionais. Para tanto, baseamo-nos na concepção de 
gêneros discursivos, elaborada por Bakhtin (2003). O trabalho principiou com a coleta, alcançando algo em
torno de 400 cartas, doadas por sujeitos de idades e classes sociais diferentes e com variados níveis de
escolaridade. As análises iniciais acerca da carta levaram-nos a algumas considerações, ainda não-finais, 
dentre as quais destacamos: possuem traços estilísticos derivados do contexto histórico e social em que foi
produzido; possuem conteúdos singulares derivados das necessidades dos falantes; Algumas cartas
apresentam uma estrutura similar, sendo constituídas por local, data, saudação, vocativo, despedida e
autoria do texto. Outras apresentam variaçõesmarcadas pela ausência de alguns desses elementos. 

Palavras chave: Carta - gênero discursivo - Bakhtin 



CÓDIGO: HS0205 
TÍTULO: A INFÂNCIA EM GRACILIANO RAMOS 
ALUNO: DEBORA ROSANE ALVES DE OLIVEIRA (011.828.864-42) 
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (028.795.518-46) 

Resumo:  
 
        A obra Alexandre e outros heróis,inserida no volume Alexandre e outros heróis traz como personagem
Alexandre, um contador de histórias. Seus casos figuram a dura realidade do sertanejo.A terra dos Meninos
Pelados,do mesmo livro, relata a história de Raimundo,um menino que tinha um olho preto e o outro azul.A
proximidade das duas narrativas reside na fantasia e no lúdico.As realidades retratadas só são possíveis e
verdadeiras se forem vistas do ponto de vista do ser infante.O propósito deste trabalho é sondar os aspectos
simbólicos que unem as duas narrativas,pois somente a linguagem simbólica possibilita a revelação de
experiências emocionais que trazem à tona fragmentos de uma infância adormecida. 

Palavras chave: Infância – histórias- lúdico- simbólicos 



CÓDIGO: HS0207 
TÍTULO: PROJEÇÃO POPULACIONAL PELO MÉTODO RELAÇÃO DE COORTES UTILIZANDO 
ESTIMADOR BAYESIANO EMPIRICO COM SIMILARIDADE DEMOGRÁFICA 
ALUNO: RODRIGO SILVA DE SENA (050.236.634-69) 
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (806.988.914-49) 

Resumo:  
 
        As estimativas e projeções de população são demandadas por diversos setores governamentais, por
exemplo, Secretarias de Saúde que utilizam a população como denominador no cálculo de diversas taxas de
morbidade e mortalidade. Nesse contexto, aumenta a importância de estimativas de população para níveis
geográfico-administrativos mais desagregados. Dentre os vários métodos de projeção populacional, a
metodologia mais aplicada para projetar a população por sexo e grupos etários de áreas menores como, por
exemplo, municípios, é o método de relação de coortes, que considera a dinâmica demográfica quando se
refere a razão de sobrevivência de uma coorte num determinado período, normalmente 5 anos, além de
considerar os nascimentos ocorridos para projetar a população do primeiro grupo etário. Quando se trabalha
com pequenas áreas, normalmente se trata de baixo contingente populacional, de modo que, estimativas
como a razão de sobrevivência qüinqüenal da área menor pode ter uma variabilidade muito grande devido
ao mero acaso. Esse trabalho propõe um estimador bayesiano empírico para a razão de sobrevivência da
área menor, com o objetivo de diminuir sua variabilidade. A idéia básica é usar informações de municípios
demograficamente semelhantes para suavizar à estimativa da razão de sobrevivência de uma determinada
pequena área. Os resultados indicam a suavização segundo este critério gera projeções mais precisas do que
as suavizações segundo a proximidade espacial dos municípios. 

Palavras chave: Dushesne, Estimativas e Projeções 



CÓDIGO: HS0208 
TÍTULO: OS CONECTORES OPOSITIVOS NO CORPUS DISCURSO & GRAMÁTICA 
ALUNO: ALCIONE DE AZEVEDO SOUZA (042.765.024-03) 
ORIENTADOR: CAMILO ROSA DA SILVA (351.767.334-04) 
CO-AUTOR: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo inicial analisar o uso de conectores opositivos na fala e na escrita, em
busca de um conhecimento mais consistente desses elementos lingüísticos, partindo do estudo das
regularidades e das particularidades funcionais a eles concernentes. Para tanto, utilizamos o corpus
Discurso & Gramática – a língua falada e escrita na cidade do Natal, que é constituído por um conjunto de 
textos orais e escritos pertencentes a diversos subgêneros: narrativa de experiência pessoal, narrativa
recontada, relato de procedimento, relato de opinião e descrição de local. A análise está ancorada em
pressupostos da abordagem funcionalista, visto que esse paradigma apresenta suporte à questão em pauta,
trazendo à tona discussões relativas ao funcionamento real da língua, buscando descrever as formas
lingüísticas a partir do comportamento funcional apresentado nos diferentes contextos lingüísticos. Os
dados apresentados evidenciam a alta freqüência do conector mas nos textos orais e escritos do corpus.
Partindo desses números, analisamos os textos de narrativa de experiência pessoal, tentando destacar a
multifuncionalidade desse item lingüístico. Dessa análise, percebemos que o mas, além de sua função
adversativa, desempenha funções atinentes na escrita, à concessão e, na oralidade, à solicitação de
esclarecimento, a tempo, à concessão, à atenuação, à retomada, à intensificação/especificação e a de
marcador discursivo. 

Palavras chave: Conectores - funcionalismo - corpus 



CÓDIGO: HS0210 
TÍTULO: LAZER NA TERCIRA IDADE: ATIVIDADES MANTENEDORAS E COLABORADORAS 
PARA UMA BOA QUALIDADE DE VIDA 
ALUNO: RAFAELA DE FATIMA SANTOS DE MELO (055.252.274-01) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: SORAYA GUILHERME CAVALCANTI (011.868.134-66) 

Resumo:  
 
        Segundo a Organização Mundial de Saúde, são considerados idosos indivíduos acima de 60 anos e
essa faixa etária é crescente. Estudos revelam o lazer na terceira idade como um importante contribuinte
para uma boa velhice. Buscou-se conhecer, a partir da percepção dos idosos residentes no Instituto Juvino
Barreto da cidade do Natal, as atividades de lazer que mais os agradam, que colaboram para seu bem-estar e 
que proporcionem além da ocupação do tempo livre, uma melhoria da qualidade de vida. A pesquisa é
exploratória de caráter qualitativo e quantitativo. Realizou-se uma entrevista semi-estruturada, com 
questionário, teste de orientação temporal e espacial e uma escala de qualidade de vida. Os resultados
revelam o que os idosos gostariam de realizar, se realizam, e que atividades deveriam existir voltadas para
eles. Artes, trabalho e passeios foram destaque. Com isso, verificou-se que os idosos sentem vontade de 
desenvolver atividades adequadas a sua faixa etária e a suas limitações. 

Palavras chave: Velhice, instituição social, lazer, qualidade de vida. 



CÓDIGO: HS0212 
TÍTULO: TEMPO HISTÓRICO 
ALUNO: ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS (051.845.634-07) 
ORIENTADOR: FRANCISCA LACERDA DE GOIS (085.952.244-04) 

Resumo:  
 
        O trabalho tem por objetivo, analisar o conceito de tempo histórico presente nos livros didáticos das
séries iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista a sua importância para o ensino-aprendizagem da 
História. Como afirma GÓIS (1994), Por tempo histórico estamos considerando aquele que expressa as
transformações operadas pelo ser humano em seu processo de interação com a natureza e com a sociedade,
daí sua importância para uma melhor estruturação dos conteúdos da história nesse nível de ensino, a partir
da relação antes/depois. No entanto para uma maior compreensão a respeito da história da ação do homem
no tempo se faz necessário situar a criança sobre os avanços e recuos, das permanências e das mudanças,
das continuidades e descontinuidades, dos acontecimentos procurando perceber as injunções que efetivaram
determinados acontecimentos e não outros. Assim, ele terá possibilidade de compreender, significar e
construir o seu próprio conhecimento através da relação antes/depois. A criança tendo trabalhado e obtido o
conceito de tempo terá maior capacidade de observar, analisar, etc., desenvolvendo então sua
intelectualidade. Adquirindo outras funções mentais como: atenção, memória ativa, volatilidade entre
outras. Como procedimentos metodológicos, estamos propondo uma análise documental a respeito do
referido conceito presente em algumas coleções de livros de história, além de entrevistas como perguntas
abertas e fechadas sobre este conceito nos manuais didáticos. 

Palavras chave: Conceito de Tempo. História. Práticas Educacionais. 



CÓDIGO: HS0213 
TÍTULO: FEIRA LIVRE: UM PÓLO ATRATIVO NA CIDADE DE JOÃO CÂMARA (RN). 
ALUNO: MEIDEJANE DE MEDEIROS LOPES (011.726.394-00) 
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (241.540.754-20) 
CO-AUTOR: CELINY MENGUITA DA COSTA (068.854.574-26) 

Resumo:  
 
        A finalidade deste trabalho é revelar o perfil da feira e dos feirantes do município de João Câmara,
situado na microrregião de Baixa Verde. A feira é uma importante manifestação cultural encontrada no
nordeste brasileiro e tem um importante papel econômico nas cidades pequenas e de médio porte,
caracterizada pela diversidade dos produtos encontrados e pela comercialização dos mesmos em barracas,
por meio de vendedores ambulantes ou no chão. O trabalho propõe-se a examinar as condições físicas e 
ambientais da feira livre de João Câmara, o perfil dos seus feirantes e as funções socioculturais e
econômicas exercidas. Para realizar este trabalho foram realizadas visitas, coleta dos dados do cadastro do
perfil dos feirantes junto à prefeitura do município e dados do projeto "Construindo cidadania em João
Câmara (RN)". Esta análise tem como objetivo traçar uma descrição da feira e dos feirantes, os impactos
ambientais gerados e sua importância econômica para a população da cidade e da região. 

Palavras chave: Feira, Meio ambiente, Economia 



CÓDIGO: HS0221 
TÍTULO: EFEITO DO HORÁRIO DE ALIMENTAÇÃO SOBRE O RITMO DE ATIVIDADE 
LOCOMOTORA EM LIVRE-CURSO NO SAGÜI COMUM 
ALUNO: BRENO TERCIO SANTOS CARNEIRO (007.638.004-14) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87) 
CO-AUTOR: CRHISTIANE ANDRESSA DA SILVA (010.488.874-13) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIZ BARBOSA MENDES 
CO-AUTOR: JORDANA DA COSTA BARBALHO (050.906.614-30) 

Resumo:  
 
        Em mamíferos, a sincronização de ritmos circadianos ao claro-escuro é dependente de um marcapasso 
localizado no núcleo supraquiasmático (NSQ). Em condições de iluminação constante o NSQ gera um
ritmo com período diferente de 24h. Evidências indicam a existência de outro oscilador fora do NSQ,
sincronizado à disponibilidade de alimento. Em roedores, estes sistemas parecem influenciar um ao outro.
Em primatas, estudos sobre o tema se concentram numa espécie do gênero Saimiri, sendo os resultados
variados. Neste trabalho estudamos o efeito do horário de alimentação sobre ritmo em livre-curso na 
espécie Callithrix jacchus. Foram utilizados 10 sagüis adultos (6 fêmeas; 4 machos) do núcleo de
primatologia da UFRN, mantidos em claro constante (160-490 lux, experimento 1 ou 2 lux, experimento 2). 
O alimento era provido duas vezes ao dia (9-10h e 15-16h). De seis animais do experimento 1, três 
exibiram aumento do período por volta do dia 15, quando a alimentação coincidiu com o fim da atividade.
No experimento 2, três animais exibiram aumento do período por volta do dia 20. Uma explicação para o
resultado no experimento 1 seria de que a luz recebida no momento de alimentação poderia estar ajustando
a fase do NSQ, levando à sincronização observada em um animal e a aumento do período em outros dois.
Contudo, no experimento 2, três animais exibiram período de 24h (sincronização) por alguns dias. Neste
caso, devido à baixa iluminação, este efeito pode ser devido propriamente ao alimento. 

Palavras chave: Ritmo Circadiano; Sincronização; Alimento 



CÓDIGO: HS0222 
TÍTULO: O SOFRIMENTO INFANTIL NA ATUALIDADE 
ALUNO: CAMILA PEREIRA ABATH ATALIBA (013.874.914-07) 
ORIENTADOR: SYMONE FERNANDES DE MELO (737.655.624-91) 
CO-AUTOR: EVELINE SOARES BERNARDINO (053.810.634-40) 
CO-AUTOR: ILANA SOUZA DE OLIVEIRA (051.330.514-92) 
CO-AUTOR: THAISA REBOUCAS CUNHA (060.681.144-30) 

Resumo:  
 
        O sentido de infância, como construção social, sofre alterações com o momento histórico. A
globalização, o acesso a tecnologias e as transformações na família provocaram mudanças nas relações
sociais, resultando numa nova forma de pensar, sentir e agir no mundo. Decorrente das mudanças advindas
do capitalismo, a infância ocupa outro lugar na contemporaneidade e assume novas funções dentro da
sociedade. A máxima é o consumo desmedido, o culto ao novo, a competitividade. É neste cenário que está
situada a criança. Para atender às demandas do cotidiano, exige-se dela seriedade, prontidão, 
amadurecimento, intensa responsabilidade: uma performance além de sua realidade. O sofrer é inerente ao
humano, no entanto, é difícil admitir o sofrimento infantil, pois o imaginário reduz a complexidade
emocional desse estágio, concebendo que nesse só se vivencia momentos felizes. Porém, as evidências
desse sofrer são reveladas pelo aumento dos índices de procura de atendimento em saúde mental infantil,
fato que nos motivou à busca de uma compreensão mais ampla sobre as manifestações deste sofrimento na
atualidade. Através de revisão de literatura, evidencia-se crescentes números de depressão e suicídio na 
infância, bem como de outros transtornos (alimentares, atenção), cuja origem situa-se por vezes em 
estressores psicossociais. Os dados encontrados são alarmantes. A infância, sendo a fase na qual tem início
o processo de constituição do self e da identidade, precisa ser estudada e cuidada. 

Palavras chave: Sofrimento, Infância, Depressão 



CÓDIGO: HS0225 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DO CCSA/UFRN SOBRE O PROCESSO FORMATIVO E AS EXIGÊNCIAS DO 
MERCADO DE TRABALHO 
ALUNO: ANDERSON LUIZ SIMOES DOS SANTOS (048.627.254-06) 
ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO (103.443.655-49) 

Resumo:  
 
        Na conjuntura do mundo atual, em que encontramos mudanças significativas no mercado de trabalho,
as quais se devem principalmente à evolução tecnológica, os trabalhadores passam a ter maiores
preocupações quanto à competitividade. Houve uma maior valorização do profissional, o qual investe mais
em sua própria preparação. Dessa forma, vemos que o papel das Instituições de Ensino Superior adquire
maior importância, uma vez que são estas as maiores responsáveis pela preparação desse profissional.
Utilizando-se de questionários enviados por e-mail – instrumento escolhido devido à maior viabilidade em 
termos de entrevista a distancia – o presente trabalho, que é uma pesquisa descritiva, tenciona lançar um
olhar sobre a formação acadêmica e o mercado de trabalho atuais, por meio da percepção dos alunos que
concluíram o curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período
letivo de 2005.1. 

Palavras chave: Mercado de trabalho, formação acadêmica, ciências contábeis 



CÓDIGO: HS0229 
TÍTULO: AMBULANTES E CAMELÔS: UM RECORTE DO SETOR INFORMAL NO BAIRRO DO 
ALECRIM 
ALUNO: SANDRA PRISCILA ALVES (063.682.924-31) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho objetivou analisar o setor informal, tendo como objeto de estudo o centro
comercial do bairro do Alecrim. O local abriga uma diversidade de atividades, e atua como um meio de
reprodução de muitos trabalhadores, representando a dimensão que o informal apresenta no contexto
econômico e espacial da cidade. Devido às funções que o setor informal agrega, houve a necessidade de
delimitação do objeto pesquisado, tornando o foco da questão, o trabalho informal realizado nas ruas do
centro comercial alecrinense, por meio dos ambulantes e camelôs. Utilizando entrevistas traçou-se o perfil 
sócio-econômico dos indivíduos que trabalham nesse tipo de atividade. A investigação teve como
procedimentos metodológicos o levantamento bibliográfico, além da pesquisa de campo com a realização
de entrevistas. Entre os resultados obtidos estão a alta porcentagem de trabalhadores com Ensino Médio, a
predominância masculina na atividade e a não-contribuição dos trabalhadores ao do INSS. 

Palavras chave: Ambulantes - Camelôs - Alecrim - Setor Informal 



CÓDIGO: HS0231 
TÍTULO: SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL E QUALIDADE DE VIDA: O CASO DA FAVELA DO 
DETRAN EM NATAL-RN 
ALUNO: IAPONY RODRIGUES GLV AO (064.311.384-30) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (074.785.004-63) 

Resumo:  
 
        A presente pesquisa procurar-se á enfatizar uma visão acerca da segregação sócio-espacial e qualidade 
de vida na favela do Detran. Dentro de um contexto histórico, percebe-se que o estado passa a promover 
políticas habitacionais voltadas para a população de baixa renda em áreas desprezadas pelo capital
imobiliário, surgindo, então, os primeiros conjuntos habitacionais, como a Cidade da Esperança, construído
em 1966. Com a descentralização urbana iniciada na década de 1970 e as conseqüentes melhorias infra-
estruturais promovidas pelo poder público, áreas antes desvalorizadas pelo capital imobiliário passam a
adquirir maior valorização, incluindo a Cidade da Esperança, a qual, em 1981 passa a sediar o terminal
rodoviário de Natal, acentuando a valorização imobiliária através do estabelecimento deste equipamento
público, fazendo com que os moradores excluídos do território da Cidade da Esperança construam moradias
precárias nos arredores, surgindo, em 1984 a favela do Detran, simbolizando as dinâmicas da segregação
sócio-espacial em Natal, acentuada nos anos seguintes. Desta forma, através da utilização de pesquisas
bibliográficas e entrevistas e diálogos informais com os moradores da localidade em questão, compreendeu-
se que o processo de segregação sócio-espacial é algo presente na realidade da capital potiguar e que, 
historicamente, as políticas públicas pouco contribuíram para a resolução das dificuldades sociais sofridas
por significativas parcelas da população Natalense. 

Palavras chave: Segregação, Qualidade de Vida, Favela 



CÓDIGO: HS0234 
TÍTULO: A CRIANÇA E A MÚSICA: AS IMPLICAÇÕES DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO 
INTELECTUAL E EMOTIVO ENTRE ZERO E DOIS ANOS. 
ALUNO: CAROLINA CHAVES GOMES (012.044.434-83) 
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (421.662.844-34) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa procura identificar possíveis efeitos da música na criança entre zero e dois anos.
Especificamente, buscou-se: compreender os aspectos do desenvolvimento intelectual e emotivo, na
primeira infância, relevantes ao desenvolvimento psicossocial; 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). Os pais,
mães ou responsáveis receberam um questionário referente ao ambiente sonoro da criança entre os zero e
dois anos; as professoras responderam um esquema para análise desses alunos em sala, baseado na Ficha
Orientadora para Observação da Conduta Musical de Gainza (1988, p. 39-42). Assim, visa conhecer o 
ambiente vivido na primeira infância dos sujeitos, comparando esses dados com seu comportamento atual
em sala de aula. Após análise dos questionários verifica-se que a parte da amostra que possuiu estímulo 
musical intencional do zero aos dois anos apresenta concentração, expressa-se melhor, além de ter boa 
relação pessoal com colegas. As crianças sem estímulo musical intencional não evidenciaram níveis
satisfatórios de concentração, expressão ou relação pessoal. Observa-se que a criança estimulada 
musicalmente desenvolve certas habilidades de maneira mais refinada. Constata-se que a música presente 
desde cedo auxilia processos como concentração, expressão, e socialização. 

Palavras chave: Música; Criança; Desenvolvimento Psicossocial 



CÓDIGO: HS0237 
TÍTULO: ALGUMAS CONSIDERAÇÔES SOBRE LÓGICA DEONTICA 
ALUNO: LIS HELENA ASCHERMANN KEUCHEGERIAN (303.803.548-37) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (074.596.964-04) 

Resumo:  
 
        A lógica deôntica estuda em particular a validade de argumentos nos quais as noções de “obrigação”, 
“permissão”, “proibição”, “indiferença” e “comprometimento” desempenham papel fundamental Como é 
de conhecimento geral tanto na teoria como na prática as antinomias estão presentes no campo ético
gerando impasses diversos em suas representações, na formalização da lógica dêontica não é diferente. No
sistema monádico os conceitos de permissão, obrigação, proibição e indiferença são absolutos gerando
alguns paradoxos. A presença de antinomias em sistemas jurídicos e éticos configura desobediência ao
princípio da contradição ~(p V~ p). A lógica paraconsistente, que derroga esse princípio, é uma das
perspectivas teóricas de resolver o problema relacionado à inconsistência do sistema. 

Palavras chave: Ética, Lógica dêontica , Paraconsistência 



CÓDIGO: HS0238 
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E EQUIPE: CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE PSÍQUICA DO 
CUIDADOR 
ALUNO: JOSE HELDER FRANCO AQUINO (041.439.124-14) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (875.975.864-34) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

Resumo:  
 
        A saúde psíquica do profissional de saúde não tem alcançado grande enfoque no cenário da
humanização hospitalar. Este estudo descreve uma análise sobre aspectos da saúde psíquica e o stress destes
profissionais, permitindo alcançar uma visão das condições de saúde e humanização direcionada a estes.
Resultados obtidos até o momento apontam que 75% trabalham em regime integral, sendo que 66%
necessitam trabalhar em outro local, para complementar a renda da familiar. 56% avaliaram como regular a
humanização oferecida pelo hospital. Quanto à humanização direcionada aos profissionais, 38%
consideraram ruim e 13% péssimo. Quanto à saúde psíquica, os dados demonstram sujeitos limítrofes
quanto aos fatores: stress psíquico (38%), desconfiança do próprio desempenho (31%), distúrbio do sono
(31%) e distúrbio psicossomático (31%). Vale salientar que ainda no fator de distúrbio psicossomático,
25% apresentaram sintomatologia grave. Avaliando o stress 47% apresenta a sintomatologia, prevalecendo
a fase de resistência (60%) e 33% quase - exaustão. Observa-se que os profissionais percebem a 
necessidade de programas voltados à melhoria da qualidade do atendimento. Chama a atenção a sobrecarga
de trabalho em que esses profissionais estão expostos. Este fato pode ter uma influência no estado de saúde
desses profissionais, que, a partir dos instrumentos aplicados, demonstra estar um tanto fragilizada, com
uma incidência significativa de sofrimento psíquico em áreas significativas. 

Palavras chave: Saúde Psíquica – Humanização – Profissionais de saúde – Stress. 



CÓDIGO: HS0239 
TÍTULO: PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM CARÁTER ELEITOREIRO 
ALUNO: MAIANNY DE PAULA DA SILVA (051.619.774-69) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 
CO-AUTOR: PATRICIA MARIA DE MEDEIROS ANDRADE (053.911.794-32) 

Resumo:  
 
        O enfoque do trabalho gira em torno da caracterização da propaganda institucional com caráter
eleitoreiro e seu ultraje aos princípios constitucionais que norteiam o processo eleitoral. A propaganda
institucional é veículo oficial que visa à publicidade dos atos da Administração Pública com o escopo de
educar, informar e esclarecer a população dos feitos pelo poder público. No Brasil, por vezes, os detentores
do poder público se valem da propaganda institucional para a sua promoção pessoal, de partidos políticos
ou de outro candidato que pleiteia vaga em eleição próxima. Essa utilização se faz de forma subliminar,
através de subterfúgios publicitários os quais tentam incutir um estado de credibilidade eleitoral naquele
agente público que, por meio da propaganda oficial tem a intenção de se promover eleitoralmente. Além de
caracterizar-se como abuso de autoridade e caso de improbidade administrativa, o fim diverso da 
propaganda institucional infringe os princípios da isonomia, da legitimidade e da normalidade das Eleições,
como também os princípios que regem a Administração Pública, como os da impessoalidade e publicidade. 

Palavras chave: Propaganda Institucional. Eleições. Vedações. 



CÓDIGO: HS0242 
TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS CANDIDATOS A GOVERNADOR DO RIO 
GRANDE DO NORTE NO HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELEITORAL 2006 
ALUNO: JEANE DE FREITAS AZEVEDO PAIVA (023.998.884-13) 
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA (200.272.144-00) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta análise provisória das estratégias político-discursivas dos principais candidatos 
ao Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2006, durante a propaganda eleitoral gratuita veiculada
na televisão. Busca-se identificar a incidência relativa dos diferentes “apelos” que constituem as mensagens 
políticas dirigidas aos eleitores-telespectadores. Com os dados obtidos até o momento, podem-se apreender 
as estratégias políticas utilizadas no HGPE pelos candidatos a governador do Rio Grande do Norte e a
análise dos processos políticos contemporâneos, cuja lógica está em grande medida dirigida à da adaptação
do discurso político-eleitoral ao meio televisivo, reiterando as evidências das transformações do jogo
político com a generalização dos meios de comunicação de massa nas sociedades contemporâneas. 

Palavras chave: Estratégias político-discursivas - Eleições 2006 - HGPE 



CÓDIGO: HS0248 
TÍTULO: OS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO NOVO PROCEDIMENTO DAS 
SEPARAÇÕES E DIVÓRCIOS EXTRAJUDICIAIS À LUZ DA LEI N.11.441/2007. 
ALUNO: CONCEICAO BRUNA FONSECA BRANDAO (010.487.154-77) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 
CO-AUTOR: KARINNE DE MEDEIROS LIRA (053.449.034-48) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar os aspectos positivos e negativos das separações e divórcios
extrajudiciais após a edição da Lei n. 11.441/2007, que permitiu a formalização consensual e extrajudicial
desses institutos em cartórios. Para tanto, tem-se como pontos de pesquisa específicos: a) as separações
judiciais e divórcios antes da Lei 11.441/2007; b) as inovações trazidas pela Lei 11.441/2007; c) os pontos
polêmicos da Lei 11.441/2007. Ademais, foram analisados diversos posicionamentos de juristas sobre este
tema. Ocorre que, esta questão ainda mostra-se muito polêmica, tendo em vista que é permitido às partes
recorrerem ao Judiciário utilizando o procedimento tradicional. Outrossim, ao permitir a separação e o
divórcio extrajudicial, o legislador não fez menção à reconciliação que poderia ser realizada para este
mesmo fim. Desta feita, à guisa do que foi mencionado, o trabalho conclui que a referida lei provavelmente
terá pouca aplicabilidade, em virtude das restrições nela contida quanto, v.g, existência de filhos menores
e/ou incapazes excluem a forma extrajudicial. Apesar da celeridade promovida pela referida lei, uma vez
que dispensa a morosidade de um processo judicial, deve-se observar que os cartórios extrajudiciais cobram 
seu trabalho em "emolumentos", os quais são mais caros do que as custas cobradas pelos cartórios judiciais.
Some-se a isto, a exigência da lei quanto à presença do advogado, permanecendo no novo procedimento, os
gastos com verba honorária. 

Palavras chave: Processo Civil.Separação e Divórcio.Lei n. 11.441/2007 



CÓDIGO: HS0249 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DAS CIDADES DE JOÃO 
PESSOA/PB E NATAL/RN NA PERSPECTIVA DO ATENDIMENTO AO ALUNADO COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
ALUNO: SILVIA GILMARA SILVA RAMOS (023.777.334-17) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (085.882.874-04) 

Resumo:  
 
        O movimento pela inclusão escolar visa favorecer uma abertura da escola para o atendimento de todos
os educandos, respeitando suas diferenças e necessidades. Em face disso, um maior investimento vem
sendo empreendido no tocante à formação continuada de docentes. Este projeto do qual participamos se
propõe a avaliar programas de formação para atuação em classes inclusivas. Com base nos dados coletados
entre profissionais atuantes em escolas municipais de João Pessoa / PB e Natal / RN, percebemos que, de
um total de 105 professores pesquisados, 62% atuam ou atuaram com alunos que apresentam necessidades
especiais. Destes, 54% afirmaram ter recebido informações, em cursos ou eventos, para a realização de um
trabalho voltado às especificidades desse alunado. Destacaram, de maneira geral, a relevância da formação
continuada, sugerindo: a realização de cursos mais freqüentes e com uma maior carga horária; maior
número de vagas para professores; necessidade de se aliar teoria à prática. 

Palavras chave: formação continuada; docentes; educação inclusiva 



CÓDIGO: HS0251 
TÍTULO: SOBRE DOIS OLHARES: A FORMAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA NO AMBIENTE 
ESCOLAR 
ALUNO: MARIA MONIQUE DA SILVA DANTAS (048.047.624-18) 
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (258.540.380-72) 
CO-AUTOR: CANDICE MENEZES DO VALE (052.951.614-47) 

Resumo:  
 
        Na escola o processo de ensino encontra-se voltado para a formação dos educandos como indivíduos,
que Na escola o processo de ensino encontra-se voltado para a formação dos educandos como indivíduos, 
que desempenharão papéis sociais, políticos e culturais, atuando e transformando o ambiente, no qual, estão
inseridos. Para a concretização do ensino deve-se ainda ressaltar que os aspectos pedagógicos que orientam
o andamento da proposta educacional recebem influências diretas dos fatores políticos, econômicos e
sociais. Contudo, sabemos que o sistema dominante em nossa sociedade é excludente e utiliza a educação
como meio para capacitar os indivíduos para o mercado de trabalho. E sabe-se que nos dias de hoje, é 
fundamental, saber se relacionar com o outro (e outros), já que, isso é um aprendizado fundamental para
vivermos socialmente. E a escola, também, encaminha através da sua proposta de ensino momentos de
interação, comunicação e diversas trocas relacionais em um espaço socializador que deve desenvolver nos
indivíduos habilidades para que eles amadureçam e saibam conviver na coletividade. O artigo foi produzido
para incorporar o livro “Entre Flores e Muro: Narrativas e Vivências Escolares”, da Editora Sulinas e 
apresenta resultados de uma pesquisa realizada no desenvolvimento do plano de trabalho. Diversos autores
como NORONHA (1994), MACHADO (2002), TURNER(1999), PELLEGRINI (2001) nos permitiram a
construção do conhecimento, nessa pesquisa. 

Palavras chave: Formação, Ambiente Escolar, Educação, Sociologia, História da Educação 



CÓDIGO: HS0261 
TÍTULO: O CORPO NO CONTEXTO CÊNICO-PEDAGÓGICO 
ALUNO: SANDRO SOUZA SILVA (008.311.414-92) 
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES (778.578.874-04) 

Resumo:  
 
        Na contemporaneidade, pensando a realidade brasileira e de grande parte do mundo ocidental, há uma
espécie de culto ao corpo em diversas áreas. Nesse contexto, diante de um estudo que trata da
presença/ausência do corpo no teatro e na dança, nos chama a atenção estes corpos agentes e vítimas desse
padrão e culto sobre si mesmos. Nosso objetivo é promover reflexões à cerca do corpo nas artes cênicas,
contribuindo com a composição de uma tessitura interpretativa a partir dos seguintes fios condutores:
corpo, texto e contexto cênico-pedagógico, evidenciando que ainda hoje se predomina a concepção de que
o texto cênico no teatro refere-se à linguagem verbal, enquanto que na dança refere-se à linguagem não-
verbal, apresentando a corporeidade como referência fundamental e necessária à subversão dessa
problemática, aliada às noções de complexidade e da fenomenologia. Como campo constitutivo da
pesquisa, optamos pelo grupo Família Marmota de Teatro, que já realizava práticas corporais inspiradas na
Antropologia Teatral. Como conclusão principal deste trabalho encontramos a importância da valorização
da corporeidade nas artes cênicas, aproximando teatro e dança, e possibilitando para ambas um encontro
maior com o ser humano existencial, levando vida à arte. 

Palavras chave: corpo, artes cênicas, texto 



CÓDIGO: HS0263 
TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS À NATIMORTALIDADE EM MATERNIDADE DE 
REFERÊNCIA NO RN, NO PERÍODO DE 2002 A 2004. 
ALUNO: FELIPE LEITE GUEDES (012.595.904-45) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 
CO-AUTOR: LUIZ HENRIQUE CUNHA LEITE (030.109.874-39) 
CO-AUTOR: MARILIA FARACHE CAMARA (048.633.924-60) 
CO-AUTOR: JOSE DE SANTANA NETO (049.885.124-95) 

Resumo:  
 
        A natimortalidade é considerada um importante indicador de saúde, uma vez que traduz informações
acerca da qualidade da assistência prestada à mulher durante o período gravídico-puerperal, podendo estar 
vinculadas a diversos fatores patológicos, sociais, assistenciais. O objetivo do trabalho foi investigar a
associação de algumas complicações obstétricas, via de parto e outros fatores com a incidência
natimortalidade em gestações de risco. Foi elaborado um estudo caso-controle em que foram avaliados os 
dados referentes a 6352 partos realizados entre 2002 a 2004. Foram adotados como critérios de inclusão no
grupo de casos crianças nascidas mortas, com idade gestacional superior a 22 semanas, peso acima de 500
gramas e estatura maior que 35 centímetros, sendo composto de 176 natimortos. O grupo controle foi
constituído de crianças nascidas vivas cujas mães apresentaram diagnóstico obstétrico de trabalho de parto
prematuro, descolamento prematuro de placenta normoinserida, doença hipertensiva específica da gravidez
e amniorrexe prematuro. As variáveis associadas foram verificadas pelo OR e IC de 95%. Dos aspectos
abordados neste estudo, o descolamento prematuro de placenta foi a intercorrência obstétrica a apresentar
maior risco de evoluir com óbito fetal, entretanto, o fator de maior significância na natimortalidade em
gestações de risco é o tipo de parto, sendo o parto tipo cesárea o mais indicado nestas situações, como pôde
ser confirmado com a presente casuística. 

Palavras chave: Gestação de risco. Natimortalidade. Via de parto. 



CÓDIGO: HS0265 
TÍTULO: UM OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE O COMÉRCIO INFORMAL DO CENTRO 
COMERCIAL DA CIDADE ALTA EM NATAL. 
ALUNO: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ (069.209.094-05) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (098.115.164-72) 

Resumo:  
 
        Atualmente há um crescimento do comércio informal, especialmente representado, no centro
comercial do bairro da Cidade Alta, pelos ambulantes e camelôs. Tais sujeitos sociais estão na atividade
informal devido, em sua maioria, pelo desemprego e encontram no comércio informal uma oportunidade de
trabalho, pois uma das características do informal é a facilidade de se obter trabalho, por não necessitar,
muitas vezes, de experiência, idade máxima, ou grau de escolaridade. Diante desse contexto o comércio
informal é um importante dinamizador da economia local, sendo de grande importância o estudo dos
ambulantes e camelôs. Nossa pesquisa se engloba num projeto maior, intitulado: O Mapa Social da Região
Metropolitana de Natal, desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles – Natal. Sendo, no nosso caso, o 
Setor Informal no âmbito do centro comercial do bairro da Cidade Alta objeto específico. 

Palavras chave: Terciário – RMNatal – Setor Informal - Centro Comercial da Cidade Alta 



CÓDIGO: HS0269 
TÍTULO: A IMPOTÂNCIA DO SANEAMENTO PARA A QUALIDADE DA ÁGUA NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL 
ALUNO: LORENE KASSIA BARBOSA (054.453.934-61) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (056.400.754-49) 

Resumo:  
 
        Este trabalho se insere numa proposta maior intitulada “O Mapa Social da Região Metropolitana de 
Natal: desigualdades e governança urbana” e tem por objetivo mostrar a importância do saneamento básico
da Região Metropolitana de Natal (RMN) para o abastecimento hídrico populacional em decorrência das
constantes formas de poluição, e a ocupação desordenada do solo como um dos fatores de agravo deste
problema. Muito se discute ultimamente sobre a problemática ambiental nos centros urbanos, porém o que
percebemos são os constantes crescimentos desses centros que acontecem de forma desregulada sem uma
preocupação do poder público para com os problemas ambientais que vêm se agravando juntamente com o
crescimento populacional. Dentre esses problemas, destaca-se a questão da poluição dos mananciais por 
falta de saneamento e drenagem das vias. Até o presente momento foram feitas pesquisas em diversas
fontes bibliográficas, além da produção de uma cartilha temática intitulada “A questão ambiental na RMN”. 
Este trabalho possui grande relevância por ainda existirem poucos estudos relacionados ao meio ambiente
da RMN, onde sabemos que está concentra mais de 40% da população do Rio Grande do Norte, além de
situar-se em uma área de grande vulnerabilidade ambiental que são as Dunas e a Formação Barreiras.
Observamos ainda um crescimento urbano superior às demais regiões do Estado, o que significa uma maior
necessidade de infra-estrutura básica para atender às demandas populacionais. 

Palavras chave: REGIÃO METROPOLITANA; SANEAMENTO; ÁGUA 



CÓDIGO: HS0279 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONTEXTO DE CODIFICAÇÃO E DA EMOÇÃO SOBRE A MEMÓRIA 
DE RECONHECIMENTO 
ALUNO: RAPHAEL BENDER CHAGAS LEITE (047.807.264-33) 
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (643.796.204-68) 

Resumo:  
 
        Diferentes contextos podem influenciar a codificação, consolidação ou a recuperação da memória
episódica. Entre eles estão o conteúdo emocional, a repetição de palavras distratoras e a idade. A memória
de reconhecimento é dividida em dois processos independentes: recordação e familiaridade, e estes sofrem
diferentes alterações dependendo da manipulação executada no experimento. Analisamos o desempenho de
dois grupos: adultos jovens – 18 a 25 anos – e adultos maduros – 40 a 55 anos – com 5 e 6 sujeitos 
respectivamente. Os sujeitos foram submetidos testes de curto e longo prazo para o reconhecimento de
listas. A aprendizagem ocorreu em dois contextos: fácil e difícil, sendo utilizadas listas neutras e mistas em
cada contexto. Resultados – De maneira geral, os testes com distratores iguais tiveram pior desempenho
para todos os grupos e tipos de lista. O desempenho dos testes com itens emocionalmente valentes foi
melhor que os testes com listas neutras somente quando realizados em contexto fácil com os jovens,
entretanto com distratores iguais, os mais jovens e os demais testes dos adultos maduros ocorreu uma sutil
piora. O tempo de resposta foi maior para os maduros em relação aos adultos jovens, e estes últimos
reconheceram os itens com mais respostas do tipo “lembrar” do que “saber”. Alguns dados obtidos 
contradizem a literatura especializada, o que pode ser fruto do baixo número de sujeitos. Portanto,
estenderemos a quantidade de sujeitos na continuidade da pesquisa. 

Palavras chave: Memória, emoção, envelhecimento, recordação e familiaridade. 



CÓDIGO: HS0284 
TÍTULO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MODELOS 
PROFISSIONAIS 
ALUNO: ANDREIA KELLY ARAUJO DA SILVA (012.580.824-03) 
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE (342.528.195-04) 

Resumo:  
 
        A partir de pesquisas anteriores, consideramos relevante entender como ocorre o processo de
construção de modelos profissionais, mais especificamente na formação de professores, e quais as marcas
constituintes que são deixadas pelos professores formadores naqueles que passam por suas salas de aula.
Em nossa pesquisa, fizemos uso de revisão bibliográfica sobre a temática e da Técnica de Associação Livre
de Palavras, que “[...] consiste em desencadear a fala a partir de um mote indutor, demandando dos
participantes a produção de idéias que lhes vem a mente quando apresenta a palavra ou expressão
desencadeante.” (ANDRADE, 2003, p. 76). Nessa perspectiva, com respaldo nas primeiras aproximações, 
continuaremos esse trabalho, na busca de mapear as marcas identitárias e os mecanismos de apropriação
pelos licenciandos sobre suas profissões, investigando a compreensão de como se constroem marcas
simbólicas e contextos concretos de formação. 

Palavras chave: Formação Docente, Representações Sociais, Modelos Identitários 



CÓDIGO: HS0285 
TÍTULO: MEMÓRIA ESPAÇO-TEMPORAL EM RATOS: UMA BREVE REVISÃO 
ALUNO: CINTHYA ROSE PAULINO SOUZA (046.729.054-70) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87) 

Resumo:  
 
        Já é bastante consolidado que certos animais não-humanos são capazes de fazer associações entre a 
ocorrência de um evento e o momento em que este aconteceu no tempo, ou seja, desenvolver uma memória
espaço-temporal. Alguns autores apontam ainda para a habilidade destes animais em lembrar eventos
pessoais, únicos e intransferíveis do passado, semelhantemente aos seres humanos. O presente estudo teve
por objetivo apresentar uma revisão de literatura, fazendo um levantamento bibliográfico a respeito de
trabalhos envolvendo memória espaço-temporal na dimensão circadiana em ratos. Ao fim deste trabalho,
pôde-se observar que: 1. a memória do tipo espaço-temporal recebe influências do sistema circadiano; 2. 
ratos podem utilizar-se de mecanismos temporais ou não-temporais numa tarefa espaço-temporal mediante 
vários aspectos; 3. a antecipação às refeições diárias foi o paradigma mais utilizado nos experimentos
envolvendo memória espaço-temporal; 4. o custo de resposta apresentou-se como um fator essencial para o 
desenvolvimento deste tipo de memória; 5. pelo fato de apenas o comportamento não evidenciar
satisfatoriamente uma experiência subjetiva, considera-se que ratos possuem uma memória semelhante à 
episódica; 6. uma possível validação do rato como modelo experimental para estudo da memória episódica
pode trazer progresso às pesquisas sobre os mecanismos e patologias envolvidas em tal processo. 

Palavras chave: aprendizagem espaço-temporal, memória, ratos 



CÓDIGO: HS0288 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA PERSONALIDADE E DOS NÍVEIS DE DEPRESSÃO E 
ANSIEDADE ENTRE PESSOAS DE PESO NORMAL E ACIMA DO PESO 
ALUNO: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (013.595.774-59) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20) 
CO-AUTOR: EUDES ARAUJO ROCHA (053.065.974-32) 
CO-AUTOR: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

Resumo:  
 
        A obesidade é uma doença crônica que atinge todos os níveis socioeconômicos da população. O estudo
dos fatores que levam a esse padecimento deve ser multifatorial e seus os aspectos físicos têm sido muito
estudados. Assim sendo. a imagem corporal, a ansiedade, o estresse, o humor depressivo e suas associações
com a obesidade carecem de mais estudos. A presente pesquisa dispôs-se a avaliar os aspectos psicossociais 
de obesos e confrontá-los com os de pessoas de peso ideal. Ao longo da pesquisa foram usados testes para
melhor avaliar os aspectos psicossociais de cada grupo. O referido estudo propunha originalmente
confrontar aspectos psicossociais entre pessoas de peso normal, com sobrepeso e obesas, mas os aspectos
sociais foram desconsiderados, e a comparação ficou com os aspectos psicológicos do grupo de pessoas
com peso normal e outro de pessoas acima do peso 
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CÓDIGO: HS0292 
TÍTULO: AÇÃO E LINGUAGEM NO TEATRO 
ALUNO: PATRICIA CAETANO DE OLIVEIRA (099.110.607-56) 
ORIENTADOR: ANDREA COPELIOVITCH (178.955.498-55) 

Resumo:  
 
        A pesquisa Ação e linguagem no teatro - uma analise prática, realizada no período de agosto de 2006 a
julho de 2007, coordenada pela professora doutora Andrea Copelivitch, visa refletir a respeito do processo
utilizado na criação artística do ator, relacionado a diversas técnicas corporais que têm como principal
objetivo preparar a matéria prima do ator, seu corpo, para a realização da ação cênica. Partindo da hipótese
que para realizar um teatro de qualidade, são necessários treinamentos e preparação diária. Utilizamos
como referencial prático o trabalho junto a Gaya Dança Contemporânea e, como referencial teórico os
autores Peter Brook, Antonin Artaud, Martin Heidegger, Carlos Castaneda, Eugênio Barba, Amir Haddad,
Andréa Copeliovitch, Ray lima e Júnio Santos. 

Palavras chave: Ator, Treinamento, Corpo 



CÓDIGO: HS0293 
TÍTULO: ANÁLISE DO ESTRESSE NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
À LUZ DO MODELO DE AUDITORIA DO SISTEMA HUMANO 
ALUNO: JOHEDYR ADJYAN CARTAXO DE FREITAS (050.467.464-17) 
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (049.717.284-49) 

Resumo:  
 
        A indústria alimentícia desponta para o desenvolvimento do país devido à sua grande
representatividade. O presente trabalho tem o propósito de analisar a influência do estresse nas empresas
desse setor do Rio Grande do Norte. Este assunto é abordado à luz da Auditoria do Sistema Humano
desenvolvida em Barcelona e consiste em uma consultoria na área de Recursos Humanos. O trabalho é
considerado uma pesquisa quantitativa. O universo constituiu-se de 103 organizações e a população de 23 
empresas. A amostragem dos sujeitos foi composta por 197 colaboradores, aproximadamente 10% do total.
Os dados coletados foram analisados no software SPSS, que permitiu a utilização de análise fatorial e
correlações, tendo sido também utilizadas estatísticas descritivas e medidas de coerência interna como o
Alfa de Crombach. A tendência ao eustress, como resultado, foi satisfatória pois indica além de uma boa
política de gestão, a profissão sendo exercida de forma otimizada. 

Palavras chave: Indústria alimentícia, Auditoria do Sistema Humano, estresse. 



CÓDIGO: HS0296 
TÍTULO: LÓGICAS SEM NEGAÇÃO: RELAÇÕES ENTRE NEGAÇÃO E IRRELEVÂNCIA 
ALUNO: PATRICK CESAR ALVES TERREMATTE (013.330.094-37) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (109.118.858-03) 

Resumo:  
 
        O ponto central do seguinte trabalho é apresentar os resultados da análise da negação lógica através de
diversos sistemas lógicos. A abordagem empreendida aqui será desenvolvida com a base de fundamentação
filosófica fornecida pela Teoria da Prova, e objetiva esclarecer as diversas relações entre os possíveis
subsistemas de lógica que funcionariam como traduções positivas da lógica clássica. O objetivo específico
do trabalho é reunir as demonstrações obtidas e apresentar algumas perspectivas para os futuros resultados
da pesquisa, esclarecendo as propriedades estruturais que indicariam o caminho para simular a negação em
um sistema positivo de lógica que evite as dificuldades presentes na lógica clássica em função da negação. 

Palavras chave: Filosofia Formal, Lógica, Teoria da Prova 



CÓDIGO: HS0298 
TÍTULO: SIBAÚMA: PESCANDO SIGNIFICADOS, SERVINDO TERRITÓRIOS 
ALUNO: AUGUSTO CARLOS DE OLIVEIRA MAUX (059.244.254-36) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (007.640.374-20) 

Resumo:  
 
        Esse estudo se dá no contexto da mobilização política em torno de um objetivo pressupostamente
comum entre a população local: a regularização das terras como território quilombola. Sibaúma,
comunidade quilombola em questão, situa-se na microrregião litoral sul do Rio Grande do Norte. A própria
história do Rio Grande do Norte se confunde com a da região, importante centro de produção de cana-de-
açúcar nos séculos. Porém, hoje, as mudanças estruturais da economia local fazem da região uma das mais
frágeis de um ponto de vista do ecológico, do desenvolvimento econômico e da tensão social. Nossa
reflexão concentra-se na análise do impacto dessas transformações em Sibaúma, e suas reações. Atentamos
para sua peculiaridade territorial; que foge da divisão tradicionalmente realizada nas terras crivadas pelo
INCRA, dada a sua diversidade ambiental, com falésias, manguezais, matas, paúls, dunas, rios, praia etc. e
ao seu já descoberto potencial turístico. Isto e a enorme pressão econômica geraram uma enorme confusão
quanto ao devir da comunidade após a sua titulação, manifestando-se em conflitos entre as duas associações 
comunitárias. Delimitando os campos sociais em questão e a produção simbólica envolvida, pudemos
demonstrar uma anterioridade social à crise política interna em Sibaúma. 
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CÓDIGO: HS0302 
TÍTULO: A GEOGRAFIA ESCOLAR E MEMÓRIA: NARRATIVAS DE PROFESSORES. 
ALUNO: MAYARA CINTHYA COSTA EVANGELISTA (069.123.944-42) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (406.607.964-49) 

Resumo:  
 
        Ao longo das duas últimas décadas vem-se adotando as narrativas de professores como um
instrumento de investigação da prática e da formação docente. As narrativas vêm surgindo nas pesquisas
em educação como uma ferramenta privilegiada, pois vem trazendo resultados significativos para a
construção de um conhecimento multifacetado do fazer docente e para uma compreensão de fato por parte
do professor de sua prática. Objetivamos analisar a estruturação das narrativas produzidas por professores
das séries iniciais sobre como aprenderam e ensinam os conhecimentos geográficos, articuladas às suas
formações docentes. A pesquisa se define como um estudo qualitativo do tipo colaborativo que abrange um
levantamento de dados sobre as Histórias de vida de professores/professoras que participam do Programa
de Formação continuada da UFRN, no intuito de recorrermos às suas memórias escolares para situarmos no
espaço-tempo as suas experiências com a Geografia. Assim, o uso das narrativas constitui-se numa 
ferramenta fundamental para a investigação da compreensão da prática docente como um instrumento de
pesquisa que permite articular os tempos e os espaços do aprender/ensinar através de uma reflexão crítica
das temporalidades vivenciadas pelos professores nas suas buscas em ler, desconstruir e recriar as suas
histórias de vida pessoal, escolar e profissional. 
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CÓDIGO: HS0303 
TÍTULO: O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA AUTOGESTÃO NA CONSTRUÇÃO DE 
MORADIAS EM ASSENTAMENTOS RURAIS 
ALUNO: CECILIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (053.047.184-10) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

Resumo:  
 
        Este trabalho refere-se às atividades desenvolvidas junto ao projeto de pesquisa O desenho do possível
na construção de uma referência, desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat –
GERAH, do Departamento de Arquitetura da UFRN, sob a coordenação da Profa. Dra. Amadja Henrique
Borges. O acompanhamento das atividades do GERAH junto às experiências na construção de
assentamentos no RN coordenados pelo MST, possibilitou o desenvolvimento de um trabalho, resultado das
reflexões sobre as conquistas e conflitos entre o saber científico, técnico e tradicional, decorrentes das
etapas da construção do assentamento, sobretudo a construção em mutirão das moradias. Com o
reconhecendo da metodologia utilizada pelo grupo como importante referência, esse trabalho objetiva
colaborar com a construção de melhores assentamentos, propondo a elaboração de um manual que possam
basear as lideranças e bases do Movimento na discussão do processo de organização da autogestão na
construção de suas moradias. Utilizando uma metodologia que propõe diretrizes e procedimentos e destaca
a importância do respeito ao trabalho coletivo e às particularidades de cada grupo social, espera-se que os 
movimentos organizados possam buscar o domínio de técnicas a serviço da melhoria das condições de vida
e da construção do coletivo, definindo estratégias que articulem a troca de conhecimentos técnicos e
científicos com o saber popular. 

Palavras chave: Assentamentos rurais; MST; Autogestão; Habitação; Manual. 



CÓDIGO: HS0314 
TÍTULO: OS DESAFIOS DA GOVERNANÇA METROPOLITANA 
ALUNO: TEREZINHA C DE ALBUQUERQUE NETA (054.816.304-94) 
ORIENTADOR: ILZA ARAUJO LEAO DE ANDRADE (056.592.054-53) 

Resumo:  
 
        A descentralização das ações governamentais para os municípios, criou um problema de difícil solução
para os governos das chamadas cidades metropolitanas no Brasil, que são cidades plurimunicipais. No novo
desenho institucional definido pela Constituição de 88 a responsabilidade pela criação e gestão das áreas
metropolitanas foi transferida para os governos estaduais. O objetivo desse projeto é investigar essa
realidade no contexto da nova região metropolitana de Natal tentando analisar os elementos que dificultam
a sua consolidação e sua governança, focalizando sobretudo o funcionamento do Conselho Metropolitano.
A metodologia teve como base o estudo da legislação e dos documentos do Conselho Metropolitano assim
como questionário e entrevistas como os principais gestores municipais. 

Palavras chave: Metrópole –Relações Intergovernamentais -Governança 



CÓDIGO: HS0320 
TÍTULO: “A SUBJETIVIDADE NA ANÁLISE DO DISCURSO JORNALÍSTICO EM CIÊNCIA” 
ALUNO: NASSARY LEE DE OLIVEIRA SILVA (063.755.754-94) 
ORIENTADOR: KENIA BEATRIZ FERREIRA MAIA (341.521.301-30) 

Resumo:  
 
        A subjetividade, dentro da habilitação em Jornalismo do curso de Comunicação Social, tende a ser
uma “pedra no sapato” do profissional deste campo de atuação. Tendência esta já iniciada nas próprias 
disciplinas curriculares de sua Graduação, na maioria. O jornalismo tem pregado uma objetividade,
imparcialidade e neutralidade (sobre o repórter diante da informação) em quaisquer modalidades a que se
realize (esportiva, cultural, política, econômica, etc). Exigência que escapa ao princípio primeiro de que
este homem-repórter é antes um sujeito social e subjetivo por excelência, cuja não “contaminação”
intelectual sua ao que investigue ou apure (notícias, reportagens, textos afins) seja de todo praticamente
impossível. Dessa correlação para a modalidade jornalística em ciência, a mesma subjetividade é então
compreendida em como a informação científica se dá nos meios de comunicação tomando por parâmetro
comparativo o estudo de duas revistas de divulgação científica, edições março de 2007: "Superinteressante"
e "Ciência e Tecnologia no Brasil. Pesquisa – Fapesp". Nelas se discute a aplicação dos conceitos de
ciência e jornalismo científico em suas matérias de capa com enfoque nas tendências de discursos e
mercados, no que diz respeito a até que ponto os materiais como um todo subjetivam (ou não) quanto aos
seus conteúdos / matérias. Entenda-se "subjetivar" no sentido de como as revistas se colocam -
intecionalmente - para com as escolhas que impõem (ou não) ao seu público leitor. 

Palavras chave: jornalismo científico, discursos, mercado e subjetividade. 



CÓDIGO: HS0327 
TÍTULO: EVOLUÇÃO DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DE PSICOLOGIA NO BRASIL A PARTIR 
DA AVALIAÇÃO QUALIS 
ALUNO: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (010.746.684-80) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 
CO-AUTOR: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (048.782.894-14) 
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04) 
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (012.130.624-03) 

Resumo:  
 
        O crescimento exponencial da produção científica nos últimos anos demandou a ocorrência de uma
avaliação dos títulos publicados, no intuito de qualificar a divulgação do conhecimento. As Comissões
CAPES/ANPEPP realizam avaliações nas revistas científicas de Psicologia (classificadas por qualidade e
âmbito). O objetivo desta pesquisa foi analisar a evolução das classificações obtidas pelos periódicos de
Psicologia editadas no Brasil, submetidas à avaliação Qualis. Para isto, utilizaram-se as Listas de 
Classificação de Periódicos em Psicologia dos anos 1998, 2000, 2001, 2004, 2005 e 2007. Foram citados
pelos Programas de Pós-graduação 139 periódicos, sendo que as revistas que passaram por mais de uma
avaliação totalizaram 86. Nestas, a evolução positiva é inquestionável: 65% das revistas melhoraram sua
classificação, 21% mantiveram o índice e 14% dos periódicos obtiveram queda na classificação. Há
divergências ao objetivo de orientação pedagógica às revistas: 11 periódicos permaneceram com conceito
C. A Qualis responde pela significativa ampliação do quadro de revistas de âmbito nacional (de 32% para
78% na última classificação). A avaliação de periódicos se consolida como único instrumento que verifica a
qualidade dos veículos científicos, orientando a editoração de revistas de qualidade. O monitoramento de
revistas é importante para a qualificação do conhecimento veiculado nos periódicos de Psicologia. 

Palavras chave: Produção de conhecimento; Periódicos de Psicologia; Qualis. 



CÓDIGO: HS0331 
TÍTULO: A INTERNACIONALIZAÇÃO COMERCIAL DA REGIÃO NORDESTE NO CONTEXTO 
DE PÓS-ABERTURA 
ALUNO: LEILANY LOPES DA SILVA (050.713.474-58) 
ORIENTADOR: MARIA LUSSIEU DA SILVA (671.829.334-20) 

Resumo:  
 
        O trabalho analisa a inserção comercial da Região Nordeste no cenário internacional no período
recente (2005 e 2006), tendo como referência um contexto de pós-abertura. Especificamente: a) demonstra-
se a contribuição dos estados nordestinos para o comércio exterior do país e da região; b) avaliam-se os 
principais produtos exportados pelos estados; 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 da Região Nordeste. A análise dos dados revela que o comércio exterior da Região Nordeste no
período recente apresentou um crescimento no período em tela. O comércio exterior da região é realizado
sobretudo com os países desenvolvidos e apresenta uma pauta de exportação por estado bastante
diferenciada, com concentrações específicas em determinados tipos de produtos, provavelmente sinalizando
a estrutura produtiva de cada estado que compõe a região. O trabalho conclui que a intensificação das
relações comerciais da região Nordeste com o mundo perpassa por fatores que incluem desde incentivos
aos produtos que garantem uma sustentabilidade dos estados no mercado internacional bem como o
fortalecimento de nichos de mercados já conquistados e/ou busca por novos espaços que permitam uma
diversificação do seu comércio exterior. 

Palavras chave: Internacionalização da Produção. Exportações. Região Nordeste. 



CÓDIGO: HS0335 
TÍTULO: JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E O ACESSO À JUSTIÇA FEDERAL NO RN 
ALUNO: JOSE DUARTE BARBOSA JUNIOR (055.169.934-58) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (056.400.754-49) 

Resumo:  
 
        O trabalho desenvolvido nessa pesquisa tem como objeto de estudo a atuação dos Juizados Especiais
Federais (JEF) no Rio Grande do Norte e sua contribuição para o acesso á justiça. A existência de sistemas
jurídicos como os Juizados Especiais que tem o propósito de aproximar o Judiciário do cidadão pelos
procedimentos a que se propõe para a resolução de conflitos sociais acentuam a sua importância no quadro
político e social brasileiro. O caráter dos JEF de levar em conta o direito do cidadão de ter seus conflitos
resolvidos pacificamente não foge à tônica da luta pelo direito e pela paz, cujo trabalho contínuo cabe a
todos. Essa perspectiva está profundamente ligada á política de democratização do acesso á justiça do qual
está ligado os JEF’s na permanente busca de conciliação. Nossa pesquisa vem se aprofundando sobre o
papel das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação (NTCI) nos tribunais onde percebemos que a
sua relação com o sistema judicial está inserida num amplo debate sobre o significado econômico, social,
político e cultural da revolução em curso nas tecnologias. Ao que se propõem os JEF’s, as NTCI’s 
contemplam a proposta de economia processual, celeridade e facilitação. Os JEF’s têm demonstrado seu 
caráter de aproximar a justiça do cidadão comum. Estamos observando a demanda que é um dado
importante para conhecer quem é o cidadão que se aproxima sorrateiramente da justiça e como este
indivíduo pode estar contribuindo para a solução dos conflitos sociais. 

Palavras chave: Acesso à justiça, Sociologia Jurídica, Novas Tecnologias 



CÓDIGO: HS0341 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
ALUNO: SAMARA CRISTINA FERNANDES DE ARAUJO (029.748.474-55) 
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (025.608.013-53) 

Resumo:  
 
        O PCM como estratégia de acesso à Representação Social. Diante do crescimento considerado sobre o
papel da Universidade no Brasil, esta pesquisa enfoca a representação de um universo consensual a respeito
dos sentidos e significados compartilhados sobre o objeto. Para compreensão dessas relações estabelecidas
entre os indivíduos, considerados relevantes nesse estudo, foi utilizado o PCM (procedimento de
classificações múltiplas), instrumento o qual permite através de etapas, o acesso a aspectos quantitativos e o
processo de classificação e categorias que faz relação entre o sujeito e o mundo. Este procedimento dá
sentido ao que as pessoas fazem de seu mundo, quando essas atuam através da fala, externalizando seu
pensamento, suas opiniões, cognições, atitudes, e que são baseadas diretamente na realidade vivida por eles.

Palavras chave: Classificações Múltiplas, Representações Sociais, Universidade. 



CÓDIGO: HS0342 
TÍTULO: GESTÃO AMBIENTAL E A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL: DIFERENCIAL PARA 
A NOVA ORDEM PRODUTIVA E DO MERCADO. 
ALUNO: LUCAS AMBROSIO BEZERRA DE OLIVEIRA (050.952.034-05) 
ORIENTADOR: KAREN MARIA DA COSTA MATTOS (178.792.028-38) 

Resumo:  
 
        O presente artigo visa à discussão acerca do uso do Sistema de Gestão Ambiental como ferramenta de
estratégia competitiva e como fonte de maximização do desempenho produtivo e do aumento dos ganhos
financeiros. Para tal, faz-se o uso de fontes bibliográficas, documentais e explanações práticas concebidas
nas fontes pesquisadas, sobre a importância da Gestão Ambiental para o posicionamento estratégico
empresarial frente às forças do mercado, consumidores e instituições competentes de regulamentação e
normalização. O Sistema de Gestão Ambiental se originou com o desenvolvimento dos sistemas de
qualidade; sua definição é proposta como a parte de um sistema de gestão de uma organização que a utiliza
para o desenvolvimento e a implementação da sua política ambiental e para o gerenciamento dos seus
aspectos ambientais. Com a abertura comercial brasileira implementada na década de 90, a questão
ambiental começou a fazer parte da gestão empresarial das corporações brasileiras e nacionalizadas, em
função do aumento da concorrência internacional e da instalação, no cenário nacional, de empresas
internacionais altamente competitivas. 

Palavras chave: Gestão Ambiental, ISO 14000, Estratégia Competitiva 



CÓDIGO: HS0353 
TÍTULO: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: O ESTADO DA ARTE 
ALUNO: LEDA DE CASSIA GARCAO MOURA (046.180.634-75) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa está vinculada à Base Processos de Aprender e Ensinar na Educação Infantil e objetiva
investigar as concepções de professores alfabetizadores e crianças alfabetizandas acerca de dificuldades de
aprendizagem, uma vez que tais dificuldades são comumente apontadas pelos docentes como sendo a razão
do insucesso de muitas crianças no processo de alfabetização, insucesso esse atestado em estatísticas
oficiais (SAEB; PROVA BRASIL, IDEB). A pesquisa está estruturada em quatro etapas: um estudo
bibliográfico, a fim de construir um marco teórico a respeito das dificuldades de aprendizagem e,
especificamente, de dificuldades na alfabetização; construção de dados empíricos, através de entrevistas
semi-estruturadas com professores e crianças dos três primeiros anos do Ensino Fundamental – onde se dá, 
ou não, a aprendizagem da língua escrita; correlação entre dados empíricos e teóricos e elaboração de
relatório/divulgação dos resultados alcançados. O presente trabalho objetiva apresentar os resultados dessa
etapa inicial – a construção do estado da arte das concepções de dificuldade de aprendizagem. Mediante os 
estudos realizados constatamos, quanto aos significados atribuídos ao termo, uma marca patologizante, que
reduz e individualiza as vicissitudes do processo de aprendizagem, que na perspectiva histórico-cultural é 
essencialmente social. Tal marca teórica impregna as idéias presentes na prática docente desconsiderando
as especificidades pedagógicas. 

Palavras chave: aprendizagem; alfabetização; dificuldade de aprendizagem. 



CÓDIGO: HS0358 
TÍTULO: MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR/PE E CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM 
SE APRENDE A LER/RN: ANÁLISE SÓCIO-EDUCATIVA 
ALUNO: PABLO CRUZ SPINELLI (043.373.834-09) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (056.761.694-00) 

Resumo:  
 
        Análise sócio-educativa relacionando o Movimento de Cultura Popular/PE com a Campanha de Pé no
Chão Também se Aprende a Ler/RN da década de 1960. A hipótese norteadora deste trabalho é de que
ambos os Movimentos tinham um ideário reformista/nacionalista e de cunho romântico. A hipótese
secundária é que o MCP/PE tenha exercido influência marcante sobre a Campanha. O trabalho se justifica
pela alta relevância histórica, social, cultural e educacional que esses Movimentos tiveram no Brasil.
Objetivamos fazer um estudo de cartografia simbólica sobre o Livro de Leitura para Adultos do Movimento
de Cultura Popular/PE e do Livro de Leitura De Pé no Chão Também se aprende a Ler/RN, documentos
dos respectivos Movimentos. Notamos que esses movimentos se constituíram como símbolo romântico da
libertação nacional tão almejada por seus idealizadores. Abordamos, sucintamente, categorias de análise
como Cultura Popular e Romantismo Político e encontramos nos livros de leitura supracitados ideários
reformista/nacionalistas. 

Palavras chave: MCP. Campanha De Pé no Chão. Livro de Leitura. Cartografia Simbólica. 



CÓDIGO: HS0365 
TÍTULO: ESCOLHA DE PARCEIROS NA ADOLESCÊNCIA: TRAÇOS PREFERIDOS 
ALUNO: TADEU MATTOS FARIAS (105.130.187-43) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53) 

Resumo:  
 
        Alguns autores compararam as leis da economia com o mercado reprodutivo, sugerindo que ambos os
sexos escolhem seus parceiros de acordo com a percepção de seus próprios valores reprodutivos em um
determinado ambiente. Apesar de variações ambientais e culturais, alguns traços são preferidos de forma
universal. É reconhecida, porém, a necessidade de estudos relacionada à escolha de parceiros na
adolescência. Nesta fase, que se caracteriza por mudanças em diversas esferas na vida dos indivíduos,
dentre elas modificações hormonais, começam a ficar evidentes as características sexuais secundárias de
cada sexo, alterando os atributos físicos, bem como as exibições comportamentais motivadas pela atração
por parceiros. Este trabalho teve como objetivo avaliar a importância atribuída por adolescentes a
características desejadas em parceiros em potencial. A amostra foi composta de estudantes de uma
instituição de ensino privada do município de Natal e visitantes de uma feira de ciências. 

Palavras chave: Psicologia Evolucionista; Escolha de Parceiros; Adolescência 



CÓDIGO: HS0375 
TÍTULO: A INDÚSTRIA NUCLEAR COMO FONTE ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA 
PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – PARÂMETROS DE OFERTA X DEMANDA DE 
ENERGIA E SOLUÇÃO DE CURTO PRAZO 
ALUNO: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (051.555.244-58) 
ORIENTADOR: ZIVANILSON TEIXEIRA E SILVA (037.955.514-04) 

Resumo:  
 
        A Energia Nuclear vem sendo rediscutida, como fonte alternativa para amenizar os atuais problemas
ambientais que o planeta vem passando, a exemplo do aquecimento global. Logo, de acordo com exemplos
de países que implementaram com sucesso o modelo nuclear de geração de energia – como solução para 
impasses diplomáticos e econômicos travados com países fornecedores dos insumos energéticos, como
petróleo e carvão, e à dependência de determinadas fontes e limitações na capacidade energética – e 
posicionamentos de ambientalistas e especialistas no referido setor, o presente estudo propõe a discussão da
Energia Nuclear como fonte alternativa de geração de energia de acordo com as necessidades energéticas
no estado do Rio Grande do Norte, tanto no que se refere à extorsão da capacidade de fornecimento como
nos custos de produção – relativos ao tamanho da oferta e demanda por energia. Há de se levar em conta
também que as conseqüências ambientais e sociais negativas ocorridas na atividade nuclear nos dias atuais
são estatisticamente menores do que em outras do segundo setor, como a petrolífera e a construção civil – a 
indústria nuclear é um dos setores mais seguros para se trabalhar e um dos menos danosos ao meio
ambiente. A partir de referências documentais e bibliográficas e pesquisas exploratórias nas regiões pólos
do referido estado, fez-se um estudo da viabilidade de implementação, levando-se em conta outras fontes 
alternativas e o potencial natural do próprio estado. 

Palavras chave: Energia Nuclear. Solução Alternativa. Conseqüências Sócio-Ambientais. 



CÓDIGO: HS0377 
TÍTULO: DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOCIO-EMPRESARIAL – SUA 
APLICAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E SEUS IMPACTOS SOBRE A 
SOCIEDADE 
ALUNO: KESIANE DOS SANTOS SANTANA (052.286.984-00) 
ORIENTADOR: PAULO NEY SILVA BULHOES (071.963.004-59) 

Resumo:  
 
        O referido trabalho tem por finalidade fazer uma discussão acerca da responsabilidade sócio-
empresarial praticada pelas organizações contemporâneas ou que contem parte do seu capital nas mãos de
agentes privados, e que têm incentivos provenientes de políticas públicas. Além disso, busca-se realizar 
uma explanação teórica a respeito do papel do Estado como interventor nas relações civis de bem-estar. 
Indaga-se: cabe à sociedade civil a responsabilidade de arcar com as ações de bem-estar social as quais 
deveriam ser de responsabilidade do Estado? Supõe-se que à medida que os governos incentivam 
financeiramente empresas do setor privado para financiar ações sociais, as quais deveriam estar sob
responsabilidade dos governos, os cidadãos comuns pagam um preço por esse incentivo, já que o Estado
deixa de ofertar os serviços básicos e essenciais que, em tese, estariam sob sua tutela. Ao mesmo tempo em
que esses incentivos favorecem o estabelecimento de organizações e o aumento de sua competitividade no
mercado, estes põem em xeque os conceitos de Responsabilidade Social e Ética Sócioambiental. Para isso,
foram utilizados estudos de casos em instituições filantrópicas, evidenciando como as empresas privadas
financiam as atividades dessas organizações. 

Palavras chave: Bem-Estar Social. Funções do Estado. Instituições Filantrópicas. 



CÓDIGO: HS0378 
TÍTULO: A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E AS NOVAS PRÁTICAS DA PSICOLOGIA JUNTO 
À COMUNIDADE NA SAÚDE PÚBLICA 
ALUNO: EUNICE NEVES DE ASSIS (012.954.603-86) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (010.746.684-80) 
CO-AUTOR: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (519.380.572-87) 
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04) 

Resumo:  
 
        A inserção dos psicólogos no SUS atendendo uma nova clientela gerou a necessidade de produzir
novas formas de atuação, como ações junto a comunidades, famílias e grupos. Nesse contexto a produção
de conhecimento é peça de importância na formação profissional e difusão de novas práticas. Este trabalho
objetivou conhecer as principais características de artigos referentes a ações de psicólogos com
comunidades, famílias e grupos na saúde pública. Foi feito um levantamento bibliográfico em bases de
dados virtuais selecionando-se e analisando-se 21 resumos quanto ao ano de publicação, público alvo, local 
e características gerais da ação. A produção é escassa, concentrada entre 2001 e 2006, os principais locais
foram hospitais e UBSs, o público alvo são principalmente populações de risco ou demandantes de
cuidados especiais e o principal modo de atuação é através de grupos com atividades variadas. Conclui-se 
pela necessidade de mais estudos sobre as peculiaridades de tal produção. 

Palavras chave: Produção de conhecimento, Psicologia, Saúde Pública, Comunidade. 



CÓDIGO: HS0380 
TÍTULO: PROCESSO DE INVENTÁRIO DO ESPAÇO COLONIAL- RIO GRANDE DO NORTE, 
SÉCULOS XVI A XIX. UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA 
ALUNO: LEIDIANE ALVES DE MOURA (052.552.454-10) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (739.246.527-91) 

Resumo:  
 
        Buscamos compreender a partir do estudo bibliográfico de autores locais do Rio Grande do Norte, os
rumos do desenvolvimento da produção local acerca da construção do espaço colonial na capitania do Rio
Grande, procurando compreender como esses autores perceberam e representaram a formação desse espaço,
de que forma ele foi apresentado em suas obras, se como questão central para o entendimento do
desenvolvimento da região ou se foi sendo delimitado a margem de outras questões. Procuramos traçar um
panorama geral sobre as principais formas utilizadas pela historiografia local para definição da formação do
espaço colonial no Rio Grande do Norte, apartir da análise das obras de cinco autores que representam a
forma de pensar da históriografia tradicional e contemporânea. 

Palavras chave: Formação do Espaço- Análise Bibliográfica 



CÓDIGO: HS0381 
TÍTULO: A CRISE HERMENÊUTICA NA MODERNIDADE: O PAPEL DO JURISTA NA 
MATERIALIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 
ALUNO: ELIAS JACOB DE MENEZES NETO (064.658.304-26) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

Resumo:  
 
        O propósito desse trabalho é ampliar a discussão que existe sobre o papel da hermenêutica jurídica nos
dias atuais, principalmente na seara constitucional. Buscar-se-á inspiração no pensamento de Lênio Streck, 
Gadamer e Heidegger para desconstruir o lugar-comum dos juristas no que se refere à utilização da
hermenêutica como método, sem a devida atenção para a reviravolta lingüística da filosofia. Essa nova
hermenêutica, tida como essencialmente filosófica, ultrapassa a vetusta visão metafísica do Direito, na qual
o intérprete vai buscar a “essência” ou “verdade” na lei e, por subsunção, aplicá-la ao “caso concreto”. 
Nesse sentido, por estar imerso na linguagem, o intérprete elaborará sempre um pré-conceito antes mesmo 
de “retirar a norma de uma lei”. Vale lembrar que essa interpretação vê a hermenêutica como “una”, 
rejeitando, portanto, o paradigma da filosofia da consciência, onde existem vários “métodos” para 
interpretar a lei. Afinal, a norma sempre estará em determinado contexto histórico (interpretação histórica);
sempre terá um fim (teleológica); sempre estará em conexão com o resto do sistema (sistemática) e, como é
óbvio, sempre será obtida de uma lei (gramatical). Essencial, pois, é a superação do antigo paradigma para
que os juristas possam garantir a concretização e a devida força normativa que a Constituição merece. 

Palavras chave: Direito Constitucional; Hermenêutica; Filosofia do Direito 
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TÍTULO: SÚMULAS VINCULANTES, UMA ANÁLISE ACERCA DO FALSO ENGESSAMENTO 
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ORIENTADOR: TASSOS LYCURGO GALVAO NUNES (000.723.874-67) 
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Resumo:  
 
        Com o advento da súmula editada pelo Supremo Tribunal (STF) com efeito vinculante, a análise da
novidade e de seus efeitos tornou-se fundamental. Muito se discutiu sobre sua legitimidade, mormente 
porque tais Enunciados foram criados com elementos próprios de lei, tais sejam: obrigatoriedade,
generalidade, abstratividade e impessoalidade. Seus opositores alegavam, principalmente, que ela
acarretaria o engessamento do Direito. O presente trabalho visa discutir se, ante a realidade jurídica, tal
previsão ocorreria. Para tanto, utilizou-se o método descritivo, mediante pesquisa bibliográfica. Conclui-se 
que, por se observar na súmula vinculante natureza de verdadeiro ato normativo, compreendendo suas
características mais essenciais, parece coerente reconhecer-lhes os efeitos das leis emanadas pelo 
Legislativo, incluindo a possibilidade de, diante do caso concreto, o juiz aplicá-la ou não, desde que 
justifique devidamente – eventual desagrado deve ser levado ao STF, mediante ação de reclamação. O fato
é que a súmula vinculante, a exemplo das leis, é prevista geral e abstratamente e, não raras vezes, param no
geral e no abstrato, destoando do real. De modo que, aceitar o engessamento do Direito através da edição de
súmulas vinculantes, seria admitir a imutabilidade do Direito e a previsibilidade do caso concreto, fatos
desconexos com a realidade. Ademais, a CF é clara: o efeito vinculante diz respeito aos demais órgãos do
Poder Judiciário, excluindo o STF da autovinculação. 
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DEMOCRATIZAÇÃO SOB A ÓTICA DOS GESTORES DO ENSINO MÉDIO EM NATAL/RN 
ALUNO: ELIZANGELA ALECRIM LEITE (012.528.914-66) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (057.543.724-34) 

Resumo:  
 
        Pesquisa teórico-empírica que analisa a importância dos Conselhos Escolares como tática para o
desenvolvimento da gestão participativa nas escolas de Ensino Médio da rede pública de Natal/RN. Apesar
desse espaço de participação estar aberto nas escolas e permitir uma atuação dos atores na tomada de
decisão de toda a comunidade escolar, na maioria das escolas essa prática ainda não é efetiva. Para análise,
voltamos o nosso olhar para uma experiência desenvolvida em escolas públicas estaduais natalenses. Para
isso, usamos dados coletados por meio de 21 questionários destinados à equipe gestora das escolas. Para tal
análise consideramos a forma de implantação, como se dá o funcionamento e as ações desenvolvidas pelo
Conselho, as principais dificuldades enfrentadas para sua implantação e as principais vantagens trazidas
para a instituição. Os resultados indicam que a institucionalização do colegiado nas escolas pesquisadas
oferece limites para consolidar uma participação mais efetiva da comunidade escolar no processo de
tomada de decisões. Apesar das limitações da atuação do Conselho nas instituições pesquisadas foi possível
verificar a existência, no seu âmbito, de um movimento que se apresenta como indícios de novas
possibilidades para a gestão democrática. Nesses termos destaca-se que um Conselho Escolar em que todos 
os integrantes participam e onde todos são inseridos como iguais com pleno respeito ao diálogo, pode
tributar para aprimorar a gestão democrática da escola. 
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TÍTULO: O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO COMO ESTRATÉGIA DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA: A VISÃO DOS GESTORES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO RN. 
ALUNO: JULIE ISABELLE FREITAS RODRIGUES (056.294.164-99) 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho discute a temática da gestão democrática da educação, buscando caracterizar os
seus princípios básicos e a sua importância para a melhoria da qualidade da educação básica. Discute sobre
os principais mecanismos de gestão democrática, com ênfase no Projeto Político-Pedagógico. Para a 
realização do trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental que nos forneceram informações
relevantes para o desenvolvimento do trabalho, foi realizado também, por meio de uma pesquisa empírica
em escolas públicas dos municípios de Natal, Mossoró e Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. Conclui
teoricamente que o PPP pode ser considerado um instrumento que contribui com a democratização da
gestão escolar, proporcionando uma dinamicidade nos processos de ordem administrativa e pedagógica, no
sentido de melhor planejar as ações da escola. Ressalta também a necessidade do interesse não só por parte
dos membros gestores das escolas, mas de todos os atores, que, de alguma forma, estão relacionados com a
instituição, para que sejam efetivadas as medidas que consolidam essa nova forma de gerir. O estudo
conclui, ainda, que esse mecanismo da gestão pedagógica é ainda frágil no espaço das escolas pesquisadas. 
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Resumo:  
 
        Esse estudo apresenta o perfil dos gestores escolares que atuam na rede pública do Rio Grande do
Norte. A pesquisa de cunho quantitativo foi realizada por meio da aplicação de um questionário à 401
gestores escolares dos vários municípios do estado, que participam do Curso de Especialização a Distância
em Gestão Escolar, promovido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em convênio com a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Secretaria da Educação da Cultura e do
Desportos do RN (SECD) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). A
análise dos dados permite constatar que quase metade (49%) dos gestores pesquisados se situam na faixa
etária entre, 41 e 50 anos, o que de certa forma indica, experiência no campo profissional. No que se refere
ao grau de instrução, a maioria deles (53%), só concluíram o Ensino Superior há pouco tempo, isto é, após
o ano de 2001, depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9394/96. Outra verificação
importante é que boa parte desses profissionais (mais de 70%) obtiveram sua formação acadêmica em
universidades públicas, destacando-se a UFRN com 178 alunos formados (44%). O presente estudo indica,
ainda, que uma quantidade considerável dos gestores possui formação em pedagogia (63%), no entanto,
esse perfil dos gestores não tem contribuído para garantir o sucesso da aprendizagem escolar, o que
evidencia a necessidade de uma melhor qualificação para os gestores educacionais. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho discute a influência dos organismos internacionais na delimitação das políticas
para o ensino superior brasileiro. Entendemos que os países em desenvolvimento sofrem uma grande
influência das recomendações dos organismos internacionais, e que esses tiveram um papel decisivo na
disseminação de ideologias, sobretudo para os países latino-americanos, e podem ser considerados os 
mentores de diretrizes relevantes para a área educacional. Este trabalho foi realizado por meio de uma
pesquisa de cunho bibliográfico com base em autores que possibilitaram um aprofundamento na temática
proposta. Além disso, realizamos uma pesquisa documental com o objetivo de elucidar a influência dos
organismos internacionais na reforma e na delimitação das políticas para do ensino superior brasileiro.
Diante disso, concluímos que a adoção das recomendações desses organismos, mudou a configuração do
ensino superior no Brasil, tanto no que se refere à expansão desse nível de ensino, quanto ao aumento das
instituições privadas no setor educacional. Essas medidas fizeram com que o Estado fosse desobrigando-se 
da educação pública. Evidenciamos que o governo brasileiro orientou suas ações de acordo com as
diretrizes dos organismos internacionais, que, comumente, sugerem medidas uniformizadas e
generalizantes, desprezando as especificidades de cada região e com o intuito de enquadrar esses países ao
interesse do grande capital, o que contribui para a privatização desse nível de ensino. 
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Resumo:  
 
        A Magna Carta, como um pacto político, foi um dos elementos que deu origem ao Direito
Constitucional e, assim, às Constituições dos Estados Modernos. Foi um acordo celebrado em 1215 entre
barões ingleses e o Rei João. Vários direitos fundamentais são contemplados no pacto, demonstrando desde
já preocupação com a dignidade humana. O presente trabalho visa demonstrar quais destes direitos podem
ser encontrados na Constituição brasileira de 1988 (CF). Para tanto, procedeu-se uma pesquisa 
bibliográfica, mediante o estudo das duas Cartas. Assim, observa-se uma forte preocupação da Magna Carta 
com a liberdade, seja para a Igreja ou para os indivíduos ditos livres – direito previsto na CF, art. 5, caput. 
A Magna Carta traz também importantes garantias à liberdade, como os princípios da legalidade e do due
process of law contemplados no documento em seus arts. 48 e 49. Enquanto este se encontra previsto no
art. 5°, II, o último diz respeito ao direito ao devido processo legal, no campo processual e material.
Desenvolve-se na Inglaterra e surge no Brasil positivado em uma Constituição apenas em 1988, no art. 5,
LIV. Concebe-se ainda à Carta a origem do habeas corpus, instituto que se estende no direito inglês como 
um de seus writs. Outros direitos fundamentais contemplados pelo Pacto possuem correspondência com a
CF, a exemplo dos direitos ao juízo natural, à herança, à representação política, à proporcionalidade entre a
pena e o delito, aos estrangeiros. 
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Resumo:  
 
        O memorial acadêmico através de sua história e seus usos, busca traduzir suas vivências revelando e se
expondo na busca de explicações e justificativas que provoquem a possibilidade de uma reconfiguração de
si através de um duplo processo de descoberta, a do que pensava antes, suas ações, a descoberta das
consequências dessas representações. Sendo essa tomada de cnsciência uma prática inovadora na formação
docente. No sentido de ser o memorial acadêmico um modo narrativo de repensar ou de fazer a vida pessoal
e profissional, considerando as ações da linguagem e do pensamento, suas histórias, despertando no aluno o
refazer a sua história, as relações consigo, reestruturando saberes para compreender e recriar de outra
maneira suas formas de agir, pensar e daí entender e recriar suas emoções a fim de que haja a harmonia de
seu saber pessoal e seu agir docente. No sentido de contribuir para formação de formadores, que trabalham
com os memoriais, e por outro lado, para a compreensão das funções mediadores da linguagem, do papel do
outro e da situação cultural, que envolvem a escrita autobigráfica.Sendo a formação uma articulação
criadora de sentido a partir da história de cada um, sendo o trabalho de reflexão realizado pelos narradores
sobre seus percusos de vida, nos memoriais, valioso para desvelar as motivações geradoras do saber ser no
processo formativo que se estende ao longo da vida, para isso tal reflexão contribui para pensar novos
parâmetros para formação docente. 
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Resumo:  
 
        As mudanças culturais, políticas e sociais que se efetivam no Brasil desde o final da década de 1970,
ganham aceleração com o processo de globalização econômica, surgindo um novo padrão de gestão
pública, que destaca a importância da participação social através da parceria do Estado com a sociedade
civil organizada. Buscam-se alternativas para a estrutura e organização do Estado e ampliam as discussões
sobre um novo paradigma de desenvolvimento em bases sustentáveis que extrapole a idéia de crescimento
econômico. Nesse sentido, a pesquisa objetivou analisar o papel das ONGs na construção da Governança
Urbana e na promoção do desenvolvimento sustentável na área metropolitana de Natal/RN. Os
procedimentos metodológicos foram: revisão da bibliografia sobre a evolução dos paradigmas de
desenvolvimento; reforma do Estado e terceiro setor; os novos canais de participação social; governança
local e capital social; aplicação de questionários e realização de entrevistas com gestores e participantes da
ONGs. Os resultados apontam que a atuação das ONGs junto à sociedade transita entre a pressão pela
implementação de políticas sociais e a tentativa de suprir as mesmas. O que perpassa pela imprecisão nos
objetivos das suas ações e as limitações no acompanhamento, análise crítica das decisões tomadas nos
espaços de participação. Portanto estamos na etapa de organização, análise e interpretação dos dados e
apresentação dos resultados finais em eventos científicos. 
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Resumo:  
 
        O Coordenador Pedagógico é o profissional que, na Escola, possui o importante papel de desenvolver
e articular ações pedagógicas que viabilizem a qualidade no desempenho do processo ensino-aprendizagem. 
Uma competência essencial desse profissional está relacionada com a sua articulação com a equipe docente
sendo o Coordenador Pedagógico um orientador das práticas do professor, estimulando-o a adotar 
estratégias metodológicas diversificadas de ensino que mobilizem menos a memória e mais o raciocínio,
além de outras competências cognitivas, potencializando a interação entre professor e aluno. A abrangência
de atuação desse profissional, inevitavelmente se impõe extensa e variada, sendo comprovada ao se
constatar a complexidade do processo ensino-aprendizagem, em que se incluem os atores, fatores e
variáveis inerentes aos resultados alcançados por meio da ação educativa na escola. Ao se deparar com
obstáculos, no alcance de seus objetivos ou mesmo ao lançar-se na busca de crescentes níveis de 
desempenho de qualidade no processo ensino-aprendizagem, o Coordenador Pedagógico dedica-se à análise 
e avaliação diagnóstica, articulando-se com os múltiplos atores envolvidos, visando identificar soluções
para situações-problema da escola. Para tanto, o Coordenador Pedagógico deve possuir saberes gerais e
específicos que lhe permitam desempenhar uma série de atividades que visam resultados a fim de que se
concretize a função educativa da escola. 
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Resumo:  
 
        Toda história depende da sua função social conforme nos afirma o historiador alemão Paul Thompsom
(2004). Nessa perspectiva a região do Seridó Norte Rio Grandense encontra-se como um lócus privilegiado 
de Histórias em que seus habitantes vivem e (re) significam a cada dia sua vida, seu mundo e suas várias
histórias. Partindo dessa premissa, está comunicação objetiva registrar a partir da polifonia das vozes do
sertão as memórias e a poética da vida do homem no sertão potiguar.Para tanto, nos debruçamos sobre os
relatos de História Oral e as obras de HALBWACH (2004) e ALBERTI (2004) e toda literatura regional
para a compreensão do espaço seridoense . Ao registrarmos as várias vozes que compõem o corpo da
memória, registramos assim a poética do passado, o desejo de uma vida melhor e o saudosismo ante a
modernidade, registramos também as visões dos atores sociais da história em relação à história do lugar e a
vontade de construir novas histórias de vida para seus semelhantes. 
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Resumo:  
 
        A Literatura, com suas várias facetas, proporciona não só o conhecimento literário ou cotidiano
imediato, mas também permite, através de suas inúmeras vielas, releituras consistentes acerca de um
mesmo elemento literário. Nesse prisma, são justificáveis os vários estudos sobre o poeta português
Fernando Pessoa, visto que se percebe uma reconhecida pluralidade em sua vida e obra, o que proporciona
bastantes perspectivas de análise de sua vasta criação artística. Este trabalho, portanto, visa ao estudo de tal
poeta em uma perspectiva místico-ocultista, visto que ele era, declaradamente, simpatizante dos ideais
ocultistas e, apesar disso, não há tantos trabalhos sobre o poeta lusitano nesse âmbito. Para tanto, lançar-se-
á mão de escritos pessoais do autor, além de fatos de sua vida relacionados ao Ocultismo, pesquisados em
fontes bibliográficas e históricas. Os resultados da pesquisa sugerem uma interligação bastante considerável
entre a obra e a vida ocultista de Fernando Pessoa. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho busca levantar informações quanto à votação dos candidatos a cargos majoritários nas
eleições Gerais de 2006 no RN e o Programa Bolsa Família. Portanto, o foco principal deste é verificar
possíveis correlações espaciais entre as variáveis voto e assistência pelo Bolsa Família. Os dados foram
obtidos através do Tribunal Regional Eleitoral-RN, DATASUS, IBGE e MDS. Na análise espacial
utilizaram-se as seguintes ferramentas da estatística espacial: Média Móvel Espacial, Matriz de vizinhança 
espacial, Indicadores global e local de autocorrelação espacial (Índice de Moran Global e Local), Mapa de
espalhamento de Moran, Diagrama de espalhamento de Moran, Técnicas de estimação bayesiana
(Estimador bayesiano empírico global e local). Foi utilizado o software livre Terra View. Os resultados
apontam para uma possível relação entre a votação da candidata a governo do estado e o programa bolsa
família na Região Oeste do estado, como também na região de Mossoró, onde o programa não tem boa
cobertura e a votação da mesma não foi tão expressiva. 
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Resumo:  
 
        Em 2004, O Brasil, especificamente, os municípios que o compõem, davam continuidade ao processo
político democrático, através da realização de eleições para preenchimento dos quadros do legislativo e
executivo municipais, ou seja, para os cargos de vereador e Prefeito. O presente relatório realiza um recorte
no cenário político norte-riograndense, de modo a destacar o processo eleitoral ocorrido na cidade de Natal
(a capital do Estado do Rio Grande do Norte) no ano de 2004. A hipótese de princípio era a de que naquele
momento havia uma disputa pela hegemonia político-administrativa do referido município entre dois 
grupos dominantes politicamente. Assim, o trabalho de pesquisa procurou identificar de que modo essa
disputa se dava, através de que mecanismos ela se engendrara e que grupo ou elementos políticos saíram
fortalecidos dessa eleição. 
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Resumo:  
 
        A Microrregião do Seridó Ocidental Potiguar possui uma dinâmica geoambiental, onde o processo de
Desertificação é muito peculiar neste espaço, se estabelecendo de maneira intensa no bioma caatinga, por
meio de economias agro-pecuarista, extrativista vegetal e mineral a mais de três séculos. Com intuito de
mapear esta região, envolvendo os aspectos fitofisionômicos, geológicos e pedológicos e entender a
dinâmica da paisagem com base em dados de sensoriamento remoto do satélite Landsat 5 TM. Utilizaram-
se técnicas de processamento digital de imagens (RGB e HSI), dados vetoriais de drenagem de cartas
topográficas da região, e Modelo Digital de Elevação do STRM. O tratamento dos referidos dados foram
obtidos no software Er Mapper v.6.4. No padrão de variação da fácies de caatinga da porção imageada e
mapeada é evidenciado áreas com fácies de porte baixo, baixa densidade e pobre em espécies e solos na sua
maioria compostos por associações de Bruno Não Cálcico, Litólicos, Vertissolos, Solonetz Solodizado,
Regossolo e solos Vérticos, além de relevo ondulado com afloramentos rochosos. As composições RGB
135 e 345, HSI 135 e 354 e a RGB de razão de bandas coloridas 7/5 5/3 4/2 de imagens Landsat
mostraram-se eficazes na caracterização da sua geologia e pedologia possibilitando uma resposta espectral
esperada para identificação das características do solo. 

Palavras chave: Sensoriamento Remoto, Seridó, Solos 



CÓDIGO: HS0408 
TÍTULO: PATRONOS ESCOLARES: OS SIGNIFICADOS HISTÓRICOS DE ATOS INSTITUÍDOS 
ALUNO: NATHALIA MARIA DE BRITO SOUZA (061.703.544-02) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (294.972.804-91) 

Resumo:  
 
        A pesquisa desenvolve-se com o intuito da amostragem das instituições escolares públicas da rede de
ensino municipal de Caicó-RN. O objetivo da pesquisa é aprofundar o estudo sobre o espaço escolar e
escolha dos nomes de pessoas que passaram a nomear as escolas no percurso das políticas adotadas nas
escolhas dos patronos. Neste momento, encontram-se como resultados disponíveis, o registro fotográfico
dessas escolas e um banco de dados, no que diz respeito à biografia dos patronos, mas que são de grande
importância para a construção da pesquisa, o que confirma a construção do conhecimento com base na
historia da educação e a memória. Neste momento a pesquisa desenvolve-se com a coleta de dados 
biográficos em outras fontes, como também realizar-se-á em forma de história oral com pessoas que 
tiveram convivência com os patronos. A culminância far-se-á através da elaboração de um catalogo que 
servirá como fonte de consulta para alunos, professores e comunidade em geral. 

Palavras chave: patronos- arquitetura escolar- história da educação 



CÓDIGO: HS0409 
TÍTULO: ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO DE NATAL/RN NO TERCEIRO SETOR: CAMPO DE 
INOVAÇÕES PROFISSIONAIS? 
ALUNO: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (519.380.572-87) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (567.442.008-44) 
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA (778.911.204-04) 
CO-AUTOR: ILANA LEMOS DE PAIVA 

Resumo:  
 
        A desresponsabilização do Estado sobre as políticas sociais teve como uma das conseqüências a
expansão do “terceiro setor”. Esse fato proporciona um novo campo de atuação para psicólogos. Desta
forma, esse trabalho visou conhecer o perfil dos psicólogos atuantes no “terceiro setor” na cidade de 
Natal/RN e averiguar como se configura a atuação deste profissional. Para isso, realizou-se um 
mapeamento preliminar das ONG’s com psicólogos e a colaboração dos entrevistados indicando outros
profissionais. Participaram 11 psicólogos que responderam a um questionário com dados gerais e ações
efetuadas. Os resultados demonstram que o perfil dos profissionais se caracteriza pela maioria feminina,
com até 30 anos, solteiras e formadas a menos de 5 anos. Basicamente, os procedimentos realizados
dividiram-se em atenção à comunidade (ações informativas, palestras e oficinas) e atividades institucional-
administrativas (assessoria técnica, planejamento e execução de projetos, entre outros). Destaca-se a 
diminuição de procedimentos tradicionais, como psicoterapia e aplicação de testes. Os dados sinalizam uma
mudança gradual na atuação do psicólogo, que busca responder às demandas de uma população
despossuída. No entanto, discute-se a possibilidade de o impacto social dessa atuação poder ser mais
abrangente, a partir de uma reflexão acerca da formação profissional, dos modelos teóricos adotados, bem
como da problemática dimensão social e política na qual estão inseridas essas organizações. 

Palavras chave: atuação do psicólogo, "terceiro setor", psicólogo no "terceiro setor" 



CÓDIGO: HS0416 
TÍTULO: MÍDIA ALERTA III: UM MONITORAMENTO E REPERCUSSÃO DAS NARRATIVAS 
MIDIÁTICAS 
ALUNO: PATRICIA RAKEL DE CASTRO SENA (050.513.994-44) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO (136.794.654-91) 

Resumo:  
 
        O Mídia Alerta, que completa seu terceiro ano consecutivo de investigação no noticiário sobre as
políticas públicas de educação e meio ambiente, desenvolveu neste último ano uma análise sobre os
processos de construção de noções de cidadania através da mídia. Abordando a complexa dialética entre o
discurso midiático e as conversas que se estabelecem no cotidiano da sociedade, a pesquisa apresenta o
poder de influência do jornalismo na construção do espaço público e sinaliza uma clara ausência de notícias
equivalentes e plurais. Além disso, o estudo aponta que as vozes contidas na análise textual são
desproporcionais às noções mobilizadoras do trabalho jornalístico. O nome "Mídia Alerta" se relaciona
diretamente com o fato de a pesquisa consistir em uma espécie de monitoramento da mídia. Um vigia de o
quarto poder que agora fala, por meio de grupos focais realizados em três escolas públicas de Natal, com os
jovens atores das políticas educacionais, que desconhecem o noticiário enfocado. Existe uma assimetria e
desarticulação nos processos de significação e organização das bases intelecto-material da sociedade, e o 
Mídia Alerta se apresenta como um observador dos meios de comunicação locais quanto a transmissão dos
fatos que permeiam o cotidiano, tentando também interferir em tal cotidiano. 

Palavras chave: Mídia-Resposta Social-Produção de Sentido-Educação e Meio Ambiente 



CÓDIGO: HS0422 
TÍTULO: PRÁTICAS SOCIAIS E PROCESSOS EDUCATIVOS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
ALUNO: JEREMIAS ALVES DE ARAUJO E SILVA (038.251.454-84) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO (642.739.898-91) 

Resumo:  
 
        Este plano de trabalho tem por objetivo analisar as relações entre as proposições e ações constantes
nos projetos da UFRN de intervenção em áreas de Assentamentos Rurais do ponto de vista da participação,
tendo como referência os conceitos de construção dialógica, processual e coletiva e o sentido atribuído à
educação escolar pelos assentados. Em 2007.1, através de uma parceria com o Projeto INCRA Ambiental,
foi possível ampliar o plano de trabalho inicial, que previa entrevistas com os coordenadores dos projetos e
posteriormente uma análise de seus textos, possibilitando também a analise das ações propostas não só do
ponto de vista da UFRN, mas também da população residente nessas áreas. Concluímos até o momento,
que devido à forma de organização dos assentamentos, que privilegia a participação coletiva, surgiu uma
necessidade de se ampliar o grau de estudo, por parte dos assentados. Fato que gerou uma mobilização
coletiva em torno da obtenção de escolas nos assentamentos. 

Palavras chave: Ação Coletiva; Participação; Educação no campo; Assentamento Rural. 



CÓDIGO: HS0427 
TÍTULO: O CETICISMO E A GÊNESE DA FILOSOFIA ESPECULATIVA EM HEGEL 
ALUNO: HILDEMAR DE ARAUJO BEZERRA (011.663.864-81) 
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (000.521.827-62) 

Resumo:  
 
        O nosso trabalho tem como objetivo mostrar a relação de Hegel com o ceticismo, enquanto este se
constitui como gênese do saber especulativo. Trata-se da retomada hegeliana do ceticismo, não em termos
literais, visto que neste o ceticismo não sairia de sua condição aporética, mas perspectivado em sua
condição de negação absoluta, como novo fundamento lógico-ontologico. 

Palavras chave: Hegel-Ceticismo-Especulação 



CÓDIGO: HS0436 
TÍTULO: ESTUDO GEOAMBIENTAL DA MICRO-BACIA DO RIACHO PASSAGEM UTILIZANDO 
TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO 
ALUNO: RODRIGO DE FREITAS AMORIM (054.358.944-76) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

Resumo:  
 
        O início da revolução industrial, o aparecimento de novas tecnologias e o pensamento de crescimento
a qual quer custo, gerou o começo de um processo descontrolado e insustentável de exploração dos recursos
naturais. Nesse contexto insere-se o processo histórico de ocupação do Nordeste do Brasil, baseado na
exploração mais rápida possível dos recursos naturais. Á área em análise não difere do contexto regional, na
qual as forma de utilização do solo são na maioria dos casos agressivas ao sistema como um todo. Partindo
dessa premissa o presente trabalho tem como objetivo levantar o perfil geoambiental na Micro-Bacia do 
Riacho Passagem, utilizando técnicas de geoprocessamento. A metodologia utilizada consiste na elaboração
e sobreposição de mapas temáticos, perfis baseados nos levantamentos de campo e mensurações do
ambiente físico. Os primeiros resultados demonstram, o quanto o ambiente vem perdendo sua capacidade
produtiva diante do uso inadequado desse espaço. 

Palavras chave: Micro-Bacia do Riacho Passagem, geoambiental, utilização do solo 



CÓDIGO: HS0439 
TÍTULO: O ETERNO TEMPO SAQUAREMA: BREVE INVESTIGAÇÃO DA NATUREZA E DO 
SIGNIFICADO DO PENSAMENTO CONSERVADOR DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 
ALUNO: FELIPE SOUZA LEAO DE OLIVEIRA (009.162.024-45) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53) 

Resumo:  
 
        Quando o Império caiu e deu lugar à República, pouca coisa mudou no Brasil. De início, porém,
muitos republicanos perseguiram e tentaram acabar com todos os resquícios da monarquia que reinara
durante tantos anos. Eles jamais conseguiram realizar totalmente esta tarefa: não só falharam como eles
mesmos continuaram a manter muitas das idéias monárquicas, que, ao longo da República, apareceram
sobre outras formas, através de valores que eles consideravam como ideais para um homem, tanto em sua
vida pública como na vida privada. Estudar a vida de Luís da Câmara Cascudo é perceber justamente isto: a
trajetória da vida de um homem que nasceu e foi criado dentro de valores de uma época que não era mais
sua, mas que ainda vivia dentro dele. O Império foi muitas vezes governado por conservadores chamados
“saquaremas”. Seu tempo de domínio acabou com a monarquia. Porém, através de homens como Cascudo,
tais ideais monárquicos conservadores iriam sobreviver ao teste do tempo em quase todos os aspectos da
vida brasileira, na vida de muitas pessoas, como se quisesse ser eterno. Um eterno tempo saquarema. É o
objetivo deste trabalho, portanto, realizar um breve estudo do significado de ser saquarema, e, portanto, de
ser conservador, na vida e obra de Câmara Cascudo, a partir de suas diversas práticas e construções
discursivas, presentes em seus livros e, particularmente, em suas autobiografias, quando seu objeto de
estudo é ele mesmo. 

Palavras chave: Política, Luís da Câmara Cascudo, Monarquia 



CÓDIGO: HS0440 
TÍTULO: O PAPEL SOCIAL NA FILOSOFIA DA CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA 
ALUNO: ARTHUR VIANA LOPES (061.195.274-27) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (109.118.858-03) 

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 interpretações radicais sobre o construtivismo.
Sendo assim, as questões abordadas são: (a) O que é o construtivismo social em relação às ciências
naturais? (b) os pontos conflitivos entre os construtivistas e os cientistas e (d) os estudos mais recentes da
filosofia sobre o papel que o meio social exerce sobre a atividade e o contéudo da 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, e também à conclusão de que o fator social é um ponto indispensável para o entendimento da
atividade científica, principalmente em vista às concepções filosóficas mais recentes que admitem o
fracasso empírico em fundamentar o conteúdo científico. 

Palavras chave: Ciência, Filosofia da Ciência, Construtivismo Social 



CÓDIGO: HS0445 
TÍTULO: A DIMENSÃO PSICOLÓGICA DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE: UM 
ESTUDO ATRAVÉS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. 
ALUNO: ANGELICA DE MEDEIROS S BOUCINHAS (053.721.414-33) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (269.265.202-91) 

Resumo:  
 
        O envelhecimento é um fenômeno de grande relevância e a Educação Física constitui-se em aliada 
para promoção da saúde, devendo-se analisar a percepção de idosos sobre as atividades físicas. No estudo, a
idade variou de 50 a 78 anos, 92,9% são mulheres, 45,7% casados e cursaram até o ensino médio, 50%
consideraram o exercício físico indispensável para uma vida saudável, 54,3% referiu que hipertensão,
osteoporose e colesterol alto podem ser prevenidos, 84,3% que a atividade física pode ajudar a combater
estresse, insônia, ansiedade e depressão; e 60% que diabetes e problemas circulatórios podem decorrer da
falta de exercício físico. Dos idosos, 63,2% referiu que a atividade física melhora auto-estima, qualidade de 
vida e dores; 94,3% que ao fazer exercícios sua saúde geral melhorou; 90% que a prática esportiva é
importante para os afazeres diários e vida social. Assim, as representações sociais da atividade física para
os idosos são positivas e associadas à prevenção e promoção de saúde. 

Palavras chave: Terceira Idade; Atividade Física 



CÓDIGO: HS0449 
TÍTULO: CRIMES EM LEGITIMA DEFESA OU CONTROLE SOCIAL? O AUTO DE RESISTÊNCIA 
E AS IMPLICAÇÕES DE SUA ADOÇÃO 
ALUNO: ANA BEATRIZ SILVA PESSOA (058.067.954-38) 
ORIENTADOR: ANA TEREZA LEMOS-NELSON (959.265.187-68) 

Resumo:  
 
        Historicamente,o Auto de Resistência surge em pleno período da ditadura militar brasileira,onde os
primeiros sinais de um comportamento policial arbitrário começam a ser questionados,ainda que
timidamente, pela sociedade civil, pelo desaparecimento de pessoas ou pela adoção de práticas de tortura.O
Auto de Resistência nasce exatamente da necessidade que as instituições policiais tem de legitimar e dar
amparo moral e jurídico a prática de comportamentos onde se observa o uso excessivo da força por agentes
policiais.Sendo lavrado o Auto,a versão dos policiais fica sendo a única válida ”.Tal afirmativa pôde ser 
confirmada com a analise de 424 Autos recolhidos das mais diversas regiões e delegacias do Rio de
Janeiro,referentes a ação da policia militar,compreendendo os anos de 1998 e 1999.A partir da descrição
dos fatos (feita pelos próprios policiais envolvidos),fica evidente que não se tratava de crimes em legitima
defesa,mais de execuções sumarias,pois uma vez que,na descrição,os policiais eram sempre pegos de
surpresa, como o numero de civis mortos, nos 424 Autos de Resistência, pode ser de 99,6% e o numero de
policiais feridos e mortos ser de 0,4%? Se faz urgente uma reavaliação da adoção do Auto de
Resistência,pois em 90% dos casos,os registros de ocorrência não abriram inquérito para apurar os fatos,o
que deixa obscura e parcial a versão sobre os acontecimentos 

Palavras chave: controle social,exterminio,Auto de Resistencia 



CÓDIGO: HS0452 
TÍTULO: PROFESSORA NEGRA NO SERIDÓ: MEMÓRIA E HISTÓRIA. 
ALUNO: JEANE CARLA DE ARAUJO NUNES (049.637.074-03) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 
CO-AUTOR: SILVIA MEDEIROS DANTAS 

Resumo:  
 
        A história da educação brasileira traz consigo um contexto de privilégios voltados à elite dominante,
deixando a maior parte da população, e entre ela a comunidade negra, a margem do processo educacional.
Ao lado disso, constata-se também, uma história da docência brasileira marcada, essencialmente, pela
presença feminina de cor branca, o que redundou por caracterizar o exercício do magistério no País, como
sendo um trabalho feminino e de cor branca. Nesse estudo chamamos atenção sobre o percurso profissional
da professora negra, destacando elementos da sua história de vida, pondo em destaque o seu aparecimento
como profissional no sistema escolar e, apontando os contornos do seu processo de formação. A partir da
história destas professoras e do resgates mnemônico de suas histórias, será possível analisar o papel desse
sujeito frente às questões étnicas descrevendo sua contribuição para a preservação dos valores culturais da
raça. Desta forma, o nosso interesse é de identificar e descrever a trajetória de inserção da professora negra
no sistema de ensino norte-rio-grandense, demarcando o período histórico em que ocorre esse fenômeno 
apontando os aspectos sociais e políticos que o determinaram. 

Palavras chave: Educação, Gênero e Professora negra. 



CÓDIGO: HS0453 
TÍTULO: SUPER SIMPLES? 
ALUNO: LUCAS GALVAO DE BRITTO (051.639.494-03) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 
CO-AUTOR: MARIANA COSTA DOS SANTOS (056.580.324-74) 

Resumo:  
 
        A Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 trouxe consigo além de outras disposições
direcionadas às Microempresas (ME’s) e às Empresas de Pequeno Porte (EPP’s) a previsão de um regime 
tributário especial aplicável à estas mesmas entidades. A criação desse regime promete simplificar a
aplicação da carga tributária reunindo em uma única contribuição mensal o pagamento de tributos federais,
estaduais e municipais, o que lhe rendeu o apelido de “Super Simples” ou “Simples nacional”. Ao mesmo 
tempo, como tudo o que é novo, levanta questionamentos dos mais interessantes na seara do Direito
Financeiro e do Direito Tributário. Questões como o mecanismo de repartição da arrecadação total dos
tributos, bem como a fixação de sub-limites estaduais e municipais a partir da participação de cada estado
no Produto Interno Bruto nacional, tornam-se basilares à compreensão do novo regime e à solução da
pergunta crucial: é simples o “super simples”? A fim de solver esses questionamentos, é empregada para a 
confecção do presente trabalho a pesquisa bibliográfica e em mídia eletrônica com consulta a legislação,
doutrina e jurisprudência. Objetiva assim este trabalho examinar a criação e o funcionamento desse novo
regime, traçando também um quadro comparativo com o regime tributário anterior da, hoje revogada, Lei
9.317 /96 (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES). 

Palavras chave: tributário, super simples, pequenas empresas, microempresas 



CÓDIGO: HS0454 
TÍTULO: ACESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA AOS CURSOS DA UFRN: A REPERCUSSÃO 
POSITIVA DA POLÍTICA DE ISENÇÃO DA TAXA DO VESTIBULAR. 
ALUNO: ISABELLA CECILIA REIS SOARES DE MARIA (051.290.844-38) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (136.047.594-04) 
CO-AUTOR: VERUSKA DE ARAUJO VASCONCELOS GRANJA (052.526.944-43) 

Resumo:  
 
        Nos últimos anos, a problemática do acesso ao Ensino Superior, numa universidade pública, ganha
destaque no momento em que essa temática passa a fazer parte da agenda das políticas públicas nacionais
para a educação Superior em nosso país. No âmbito da UFRN, a questão do acesso dos jovens estudantes da
rede pública a esse nível de ensino e o papel da universidade tem formentado uma série de discussões que
ganharam expressão na política inclusiva adotada pela UFRN, a partir de 2003. O presente estudo tem
como objetivo para acompanhar a trajetória do aluno da rede pública isento da taxa do vestibular em dois
momentos: um que antecede a entrada na UFRN e o outro momento quando aprova em um dos cursos. O
estudo (um desdobramento da pesquisa; “A Passagem do Ensino Médio à UFRN: estudo sobre o
acesso,permanência e a qualidade do Ensino Médio”.), procura contribuir para o aperfeiçoamento da 
política inclusiva da UFRN, na medida em que apresenta uma avaliação do alcance da isenção da taxa do
vestibular ao longo dos últimos 4 anos. Utilizaremos dados secundários disponíveis no banco de dados da
COMPERVE, cujas análises valorizarão aspectos quali e quantitativos com esses dados que envolvem de
fatores sócio-econômicos, culturais e educacionais dos estudantes isentos da taxa de vestibular (anos 2004-
2007), será possível traçar uma trajetória desses estudantes hoje, como alunos da UFRN, e prever o alcance
dessa ação inclusiva para os próximos anos. 

Palavras chave: Ensino Superior, Acesso ao Ensino Superior, Inclusão. 



CÓDIGO: HS0455 
TÍTULO: A FUNÇÃO DA FOTOGRAFIA NOS PORTAIS JORNALÍSTICOS DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: JULIANA SIMPLICIO MORAIS (054.704.334-12) 
ORIENTADOR: GERSON LUIZ MARTINS (374.090.189-68) 

Resumo:  
 
        Estudo da fotografia no jornalismo on line do Rio Grande do Norte, com universo de pesquisa os sítios
DN On Line e Tribuna do Norte, em comparação as publicações impressas. Análise da função da atividade
fotojornalística com base na história do fotojornalismo, desde as primeiras imagens em jornais até o
surgimento da imagem digital. 

Palavras chave: Fotojornalismo. Fotografia. Jornalismo On Line. Internet. 



CÓDIGO: HS0456 
TÍTULO: O PERFIL DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFRN 
NOS ANOS 2005 A 2007. 
ALUNO: VERUSKA DE ARAUJO VASCONCELOS GRANJA (052.526.944-43) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (136.047.594-04) 
CO-AUTOR: ISABELLA CECILIA REIS SOARES DE MARIA (051.290.844-38) 

Resumo:  
 
        As mudanças efetuadas no vestibular da UFRN nos últimos anos, através da implementação de uma
política de inclusão, iniciada na gestão (2003-2007) buscaram novas formas de acesso dos candidatos da
rede pública aos cursos da UFRN. Neste sentido, buscamos nesse trabalho caracterizar e analisar o perfil
social, econômico e cognitivo dos alunos ingressantes no curso de Pedagogia, turno da tarde, nos
vestibulares 2005, 2006 e 2007, considerando os fatores externos ao vestibular, o que revela fortes
desigualdades no momento da busca por uma vaga na Universidade. O estudo apoiou-se em dados 
secundários disponibilizados pelo Banco de Dados da Comissão Permanente do Vestibular (COMPERVE),
dados estes provenientes do questionário sócio-econômico preenchido pelos candidatos no ato de inscrição
do vestibular. A análise dos dados revelou que nos últimos três vestibulares os alunos ingressantes no curso
de Pedagogia (T) são, majoritariamente egressos da rede pública, predominantemente mulheres, solteiras,
média de idade entre 18 a 20 anos, residentes no Rio Grande do Norte, advindos de família de classe média
e média baixa. Apresentam um perfil cognitivo, visto a partir do desempenho médio nas provas objetivas e
discursivas, inferior aos cursos mais concorridos de cada área e inferior à média geral. Além disso
vislumbramos algumas mudanças que constata a intervenção positiva da UFRN no tocante à inclusão de
alunos da rede pública aos cursos da UFRN. 

Palavras chave: Educação Superior. Acesso. Curso de Pedagogia. 



CÓDIGO: HS0461 
TÍTULO: DE OUTRAS IMAGENS E DE OUTROS HOMENS: OS INFAMES DE JARDIM DO 
SERIDÓ/RN A PARTIR DA FOTOGRAFIA (1950 - 80) 
ALUNO: ROSENILSON DA SILVA SANTOS (057.653.724-14) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34) 

Resumo:  
 
        Quando o século XX estava em sua meia idade, influenciado por Heráclio Pires, José Modesto,
fotografou as faces de Jardim do Seridó/RN, capturou as malhas do tecido urbano, o cenário religioso e os
homens daquele lugar. Entre suas imagens, algumas nos chamam atenção pelo inusitado, por uma estética
diferenciada em relação às outras fotografias, são fotografias de homens infames, seres marginais, são
fotografias de loucos. Este poeta da luz faz uma cartografia dos espaços marginais e heterotópicos da
cidade, urdidos a partir dos homens que nestes viveram. Nosso trabalho caminha no sentido de
compreender o papel destes atores sociais em seu contexto, o modo como foram representados e a cidade
em que estiveram, a partir da imagem fotográfica. Nossa munição bibliográfica/teórica, ainda em
construção, é constituída dentre outras, por obras de Foucault, Kossoy e Mauad. Em um primeiro momento,
percebemos os lugares ocupados pelos infames registrados, a rua, a calçada, a sarjeta, o espaço não
familiar, um espaço que é limite dentro dos limites da moral, de um discurso científico e psiquiátrico. 

Palavras chave: Homens Infames - Fotografia - Cidade 



CÓDIGO: HS0463 
TÍTULO: O OLHAR DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE A FONETIZAÇÃO DA 
ESCRITA 
ALUNO: REBECA RAMOS CAMPOS (013.507.394-48) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (838.449.294-87) 

Resumo:  
 
        Nossa pesquisa destaca a importância da fonetização da escrita na pedagogia da alfabetização e
objetiva investigar as concepções de professores da educação infantil acerca dessa importante aquisição no
processo de alfabetização das crianças. Estudos realizados na disciplina Processo de Alfabetização e nas
atividades de Iniciação Científica nos motivaram a realizar este trabalho, norteado pelas seguintes questões:
Quais as concepções de professores da educação infantil sobre a fonetização da escrita? Em que se constitui
essa aquisição, pelo alfabetizando? Que atividades escolares favorecem a ultrapassagem das escritas pré-
silábicas e a conseqüente construção de escritas fonetizadas? A fim de respondê-las, utilizamos o 
questionário e a entrevista semi-diretiva. A análise parcial dos dados tem evidenciado falta de clareza dos
professores acerca de conceitos básicos envolvidos no presente estudo, dificultando o seu trabalho e o
avanço das crianças no processo de alfabetização. 

Palavras chave: Alfabetização – Fonetização da Escrita – Educação Infantil 



CÓDIGO: HS0470 
TÍTULO: GERENCIAMENTO DE RECURSOS DO PDE E PAPE: UM ESTUDO SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E A AUTONOMIA FINANCEIRA NA GESTÃO DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DE MAXARANGUAPE, TAIPU E VERA CRUZ/RN 
ALUNO: DANIELA CUNHA TERTO (050.112.654-63) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49) 

Resumo:  
 
        Com a política educacional brasileira desenvolvida a partir da década de 1990, e especificamente nos
anos de 2000, se intensificam os Acordos/Convênios entre o Banco Mundial e o Ministério da Educação e
Cultura – MEC, criando o Fundescola atuando nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com 21 
componentes, dentre eles, um plano e um projeto de cunho descentralizante de recursos para as escolas que
funcionam com o Ensino Fundamental. Esse Programa visa à melhoria do processo ensino-aprendizagem, 
por meio do fortalecimento da gestão e autonomia das escolas. Nesse contexto, o trabalho direciona-se ao 
Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE e o Projeto de Adequação dos Prédios Escolares – PAPE, que 
ao repassarem recursos financeiros visam uma gestão escolar democrática com autonomia financeira.
Realizamos análise de documentos oficiais e publicações específicas, bem como entrevistas com os agentes
escolares de três escolas em três municípios dos oito (8), da expansão do Fundescola, em 2006, no Rio
Grande do Norte. A síntese dos resultados indica que o PDE e o PAPE trouxeram melhorias ao ambiente
escolar, quer seja de forma pedagógica, física e financeira. O PDE proporciou uma relativa integração entre
escola e comunidade e a aplicação dos recursos do PAPE ficou centralizada na Prefeitura, isto é, não foram
gerenciados pela escola. Porém, a participação da direção ficava restrita à assinatura em documentos
específicos de licitação, entrega da obra e prestação de contas. 

Palavras chave: Descentralização financeira, Gestão escolar, Fundescola, PDE, PAPE 



CÓDIGO: HS0473 
TÍTULO: A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
ALUNO: MARIA KAROLLINA GOMES DE MEDEIROS (060.702.084-98) 
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (498.301.804-25) 

Resumo:  
 
        O presente estudo tem por escopo analisar a possibilidade de inversão do ônus probatório enquanto um
dos instrumentos previstos no CDC (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990) destinados à facilitação da
defesa do consumidor em juízo. Partiu-se da própria definição do direito à prova, seguindo-se ao estudo da 
distribuição do ônus probatório no Código de Processo Civil e, mais detidamente, a sua repercussão no
CDC. Procurou-se evidenciar a não-automaticidade da aplicação deste mecanismo, uma vez que a sua
utilização ficará a critério do juiz, estando presente, no caso concreto, algum dos requisitos legais:
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. O estudo aponta, com base em
exame da doutrina e jurisprudência aplicada à temática, algumas das principais divergências conceituais
existentes, a começar pela alternatividade ou cumulatividade dos pressupostos inscritos no art. 6º, VIII da 
legislação protetiva, além das definições de hipossuficiência e verossimilhança. Após, procede-se à análise 
do momento processual em que deve ocorrer o pronunciamento da inversão do onus probandi, fazendo-se 
alusão, mais uma vez, à forte divergência existente na doutrina e jurisprudência quanto a este aspecto.
Conclui-se por destacar a primordial importância que tal mecanismo representa em termos de facilitação da
defesa do consumidor, com intuito de não ser prejudicado diante a impossibilidade ou extrema dificuldade
em provar o direito que alega ter. 

Palavras chave: Ônus da prova, Inversão, CDC. 



CÓDIGO: HS0475 
TÍTULO: EXPERIÊNCIAS DE ALFABETIZAÇÃO: A VOZ DO ALUNO SURDO 
ALUNO: CAMILLA TATIANNE DE SA CARNEIRO ALVES (056.099.434-69) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (838.449.294-87) 

Resumo:  
 
        O trabalho objetiva investigar como os alunos surdos percebem a prática pedagógica desenvolvida
com eles, no âmbito da alfabetização. Optamos pela abordagem qualitativa de pesquisa e utilizamos para a
coleta de dados o questionário e a entrevista semi-diretiva. Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos 
segundo três critérios: ser surdo; ter estudado em escola especial e/ou regular; aderir à proposta de trabalho.
Os dados revelam que: as atividades escolares de alfabetização não contribuem para que os alunos surdos
possam compreender e utilizar os usos e funções sociais da língua escrita; tais atividades apresentam
complexidade abaixo das possibilidades de realização dos alunos. Nas escolas regulares, os surdos têm mais
acesso à leitura/escrita; porém, ali, as suas condições de permanência são mínimas, pelas dificuldades de
comunicação entre eles, seus pares e professores. Os dados são iniciais, mas apontam a necessidade de mais
pesquisas na área e investimentos na formação de professores. 

Palavras chave: Surdez; Alfabetização; Prática docente. 



CÓDIGO: HS0478 
TÍTULO: ANÁLISE DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA 
ALUNO: LARISSA EVELYN ANTUNES BATISTA (053.795.414-70) 
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (335.590.664-68) 

Resumo:  
 
        A pesquisa analisa comparativamente metodologias de produção e análise de projeto em Trabalhos
Finais de Graduação (TFG) das principais escolas de Arquitetura do país, de forma a traçar um panorama
nacional. Para tanto, foi realizada uma revisão teórica que fundamentou, em seguida, a construção de um
formulário aplicado como pré-teste em 40 TFG da UFRN. Constatou-se a predominância de duas 
metodologias de projeto de autores nacionais, bem como a realização de estudos de precedentes em obras
construídas por meio de visitas in loco e pesquisa na internet. As propostas arquitetônicas têm como
principais condicionantes a funcionalidade e o conforto do edifício (poucos destacaram a forma). A maioria
das soluções adotadas é coerente com os conceitos e estudos de referência realizados. Constatou-se certa 
homogeneidade na forma de elaboração dos projetos, embora com soluções finais distintas, o que se deve a
questões curriculares e ao tipo de orientação acadêmica predominante na área. 

Palavras chave: Metodologia, Análise, Projeto de arquitetura. 



CÓDIGO: HS0482 
TÍTULO: A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS - LEGAIS E 
PRÁTICA PEDAGÓGICA 
ALUNO: MARIANNE DA CRUZ MOURA (047.385.984-06) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (156.782.964-34) 

Resumo:  
 
        O estudo objetiva a análise das concepções de rotinas na Educação Infantil – no âmbito da produção 
teórica e dos documentos oficiais e modos como elas se desenvolvem na prática de instituições de educação
infantil. A rotina constitui uma categoria pedagógica responsável por todo andamento das atividades no
tempo dos sujeitos nas instituições. A pesquisa, com caráter exploratório, teve como procedimentos
metodológicos o estudo bibliográfico e observações do tipo não participativa. Se pensamos, a partir dos
fundamentos teóricos e das proposições legais percebemos que é possível e preciso re-pensar os modos 
como tradicionalmente se tem pensado a rotina em creches e pré-escolas com base na compreensão de 
criança como sujeito concreto, real e, portanto, singular, inter-ativo, vulnerável e, ao mesmo tempo, capaz. 
Daí a necessidade de adaptações/flexibilizações e diversificações permanentes na organização curricular e
no cotidiano das crianças como garantia de condições efetivas de educação. 

Palavras chave: Educação Infantil, Rotina e Prática Pedagógica 



CÓDIGO: HS0488 
TÍTULO: A HISTÓRIA DO RÁDIO EM CURRAIS NOVOS. 
ALUNO: JAQUILENE FERNANDES VIEIRA (761.752.354-87) 
ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (106.473.254-20) 

Resumo:  
 
        O projeto sobre a História do Rádio em Currais Novos vincula-se à Base de Pesquisa: Cultura e 
Educação no Seridó Norte-Rio-Grandense, tendo como objetivo primordial a investigação da radiodifusão
em Currais Novos neste município, buscando averiguar as contribuições e influências trazidas e
transmitidas pelo rádio, resgatando um relevante acervo de informações, documentos e entrevistas que
permitiram a construção da história do rádio curraisnovense como patrimônio histórico e cultural da
comunidade. 

Palavras chave: Palavras-chave: Radiodifusão, História do Rádio. 



CÓDIGO: HS0492 
TÍTULO: RELAÇÕES PESSOA-AMBIENTE COMO SUBSÍDIO AO PROCESSO PROJETUAL 
ALUNO: CINTIA CAMILA LIBERALINO (052.050.194-25) 
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI (308.048.844-04) 

Resumo:  
 
        A partir do banco de dados estruturado na pesquisa PROJEDATA, contendo dados e informações
desenvolvidas pela Base de Pesquisa PROJETAR, incluindo os Trabalhos Finais de Graduação tomados
como objeto de estudo nesta fase da pesquisa, o projeto tem como objetivo analisar a representação da
figura humana dos estudantes em seus Trabalhos Finais de Graduação em Arquitetura e Urbanismo,
avaliando em que condições a imagem humana é apresentada e discutida no texto monográfico que explica
e justifica o TFG. A etapa concluída corresponde à construção e pré-testagem dos instrumentos de 
avaliação dos projetos de arquitetura desenvolvidos pelos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da UFRN,
que posteriormente será estendida às outras universidades selecionadas. 

Palavras chave: figura humana - projeto de arquitetura - UFRN 



CÓDIGO: HS0494 
TÍTULO: AS INTERAÇÕES EM SALA DE AULA NA GRADUAÇÃO: CARCACTERÍSTICAS 
MICROETNOGRÁFICAS 
ALUNO: MILLA GABRIELLA OLIVEIRA DA SILVA (049.984.034-86) 
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (074.438.464-87) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho focaliza a interação na sala de aula no ensino de graduação, na perspectiva da
micro-análise etnográfica. O objetivo principal deste estudo é descrever e analisar a interação entre
participantes de contextos comunicativos diferentes. Além disso, pretende observar questões lingüístico-
discursivas e pedagógicas que ocorrem durante as trocas discursivas. Ou seja, pretendemos observar a
organização dos participantes, no que se refere à forma de trocas de turnos e gerenciamento do tópico
discursivo, em aulas metodologicamente diferenciadas. Para tanto, coletamos dados por meio da
observação, gravação em áudio e transcrevemos o corpus referente ao discurso do professor e alunos na
sala de aula do ensino de graduação. 

Palavras chave: Interação, etnografia, graduação. 



CÓDIGO: HS0498 
TÍTULO: “CONSTRUÇÃO DAS SEXUALIDADES LÉSBICAS, SIGNIFICADOS,ESTEREÓTIPOS, 
EXPRESSÃO DA MULTIPLICIDADE DOS GÊNEROS”. 
ALUNO: FABIOLA TAISE DA SILVA ARAUJO (053.589.894-04) 
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (311.930.484-00) 

Resumo:  
 
        Os estudos a cerca das sociabilidades homoeróticas em espaços de lazer gay constituem vasto campo
de pesquisas antropológicas, a autora Carmem Dora Guimarães, por exemplo, fez pesquisa já nos anos de
1975 em bares da Zona Sul e Centro da cidade do Rio de Janeiro, nesta, as questões mais interessantes se
referem à socialização gay (homossexuais masculinos) nesses espaços de lazer, suas demarcações
simbólicas e os lugares sociais ocupados por eles. Em outra etnografia, a autora Andréa Lacombe
(dissertação-PPGÀS/MN/UFRJ) desenvolve uma interessante análise das diversas formas de expressão da
sexualidade, onde os significados e usos sociais dos corpos demonstram a desmontagem dos gêneros,
libertando os corpos da dicotomia masculino/feminino que reduz os sujeitos sociais ao alcance de seus
sexos biológicos. Nesse sentido, desenvolve-se um projeto de pesquisa, partindo de observações em um
espaço de socialização, um bar em Nova Parnamirim, Natal/RN, significado como gay por seus
freqüentadores (homossexuais masculinos e femininos), onde se percebe que, as freqüentadoras, sujeitos da
pesquisa, mulheres lésbicas entre 18 e 25 anos, se utilizam de um conjunto de símbolos do feminino e do
masculino produzindo corpos que são lócus de ambigüidades e da multiplicidade dos gêneros. Nossa
questão é: a partir de quais referencias de masculinidades e feminilidades essas mulheres lésbicas,
freqüentadoras desse espaço de sociabilidade gay, vão construindo-se biograficamente? 

Palavras chave: homossexualidades, construção das sexualidades lésbicas e gênero 



CÓDIGO: HS0502 
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS SOBRE PLANOS DIRETORES 
PARTICIPATIVOS NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANA CLAUDIA DE SOUSA LIMA (050.072.144-00) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA (261.359.654-68) 

Resumo:  
 
        Relatório final da pesquisa “Avaliação e Acompanhamento do Processo de Elaboração/Revisão de
Planos Diretores no Rio Grande do Norte (1990-2004) – (2005-2007)". O objetivo é desenvolver uma base 
de monitoramento dos Planos Diretores do RN a partir da matriz da Reforma Urbana. Procedimentos
Metodológicos: Revisão bibliográfica; Levantamento e análise de dados; Identificação e cadastro dos
principais agentes envolvidos na elaboração e implementação dos Planos Diretores; Difusão dos resultados
junto à atores sociais e políticos. Como principais resultados, destacam-se: Levantamento dos instrumentos 
urbanísticos inseridos nos Planos Diretores de Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Extremóz e Tibau do Sul,
no período de 1990 a 2004; Aplicação da ficha de coleta de dados em municípios que iniciaram o processo
de elaboração/revisão dos planos diretores a partir de 2004, com entrevistas feitas aos diversos segmentos
sociais; Apoio à difusão de dados sobre o processo de elaboração de Planos Diretores no Rio Grande do
Norte no Banco de Experiências nacional coordenado pelo Ministério das Cidades e disponível no site
http://www.cidades.gov.br/planodiretorparticipativo; Produção do arquivo /registro do processo de
elaboração do Plano Diretor de Natal ( mídia impressa e on-line). Conclui-se que a pesquisa contribuiu para 
formar um significativo acervo sobre Planos Diretores Participativos, com difusão junto aos diveros
segmentos sociais 

Palavras chave: Plano Diretor, Avaliação de Política Urbana 



CÓDIGO: HS0506 
TÍTULO: VOCABULÁRIO DE EPICURO 
ALUNO: MAIRA MORAES CARDOSO LEAL (051.662.014-26) 
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (001.990.687-04) 

Resumo:  
 
        A pesquisa aqui apresentada, trata da produção de um Vocabulário de Epicuro(341-270 a . C.). Foram 
selecionados os conceitos mais importantes da obra do filósofo cuja significação envergada por Epicuro não
é discutida propriamente nos dicionários já existentes de grego para o português. Trata-se de um trabalho 
fundamental para os pesquisadores e demais interessados em filosofia, que com esse vocabulário, não
dependerão mais de idiomas auxiliares para estudar o Epicurismo. 

Palavras chave: epicuro.vocabulário, tradução 



CÓDIGO: HS0507 
TÍTULO: INVESTIGANDO A FICÇÃO DE DETETIVE 
ALUNO: LUCIANA DE FREITAS BERNARDO (043.367.098-08) 
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (343.025.574-00) 

Resumo:  
 
        Críticos renomados como Harold Bloom (1930 - ), têm demonstrado interesse crescente em relação à 
ficção de detetive. Apesar desse fenômeno, percebemos que os critérios utilizados – próprios da análise de 
romances - não são os mais adequados a análise desse ´subgênero` literário, que com isso acaba tendo sua
força literária diminuída. Agatha Christie (1890-1976), objeto deste estudo, não se propõe a escrever
romances, mas a ser uma “contadora de estórias populares”, e, portanto, merece ser julgada por critérios 
adequados à sua obra. Este trabalho pretende discutir o modo como a obra da autora é comumente analisada
e propor novas formas de olhar para o texto da ficcionista inglesa a partir de observações a respeito do
conto In a Glass Darkly (The Regatta Mystery and Other Stories, 1984). 

Palavras chave: Agatha Christie, popularidade, ficção de detetive, crítica literária. 



CÓDIGO: HS0508 
TÍTULO: O ESTADO COMO EMPREGADOR DE ÚLTIMA INSTÂNCIA: A ELIMINAÇÃO DO 
DESEMPREGO ESTRUTURAL NAS ECONOMIAS CAPITALISTAS 
ALUNO: ZORAIDE BEZERRA GOMES (008.438.614-28) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO (158.429.488-42) 

Resumo:  
 
        Este trabalho objetiva conhecer a estrutura conceitual e teórica do programa empregador de última
instância (ELR) – idealizado por Minsky (1986) e atualizado por Wray (2003) para a economia norte-
americana – bem como verificar a sua viabilidade econômica. Seria possível eliminar o desemprego
estrutural que assola as economias capitalistas sem gerar um processo inflacionário ou promover uma
política de flexibilização do mercado de trabalho? A hipótese adotada é que se o Estado atuar como
empregador de última instância, o desemprego estrutural poderá ser totalmente eliminado dessas economias
sem provocar um processo inflacionário nem incorrer nos possíveis malefícios causados pela flexibilização
do mercado de trabalho. Além de grandes benefícios sociais, o programa proporcionaria uma maior
estabilidade de preços e um maior efeito amortecedor sobre os ciclos econômicos. Utilizam-se basicamente 
dois tipos de pesquisa: bibliográfica e documental. O método básico de análise é o comparativo, pois se
contrapõe a política do ELR à política de flexibilização defendida pelo novo consenso para a eliminação do
desemprego estrutural. No âmbito teórico, não foi encontrado nenhum empecilho significativo à
implantação do programa nas economias capitalistas. Ao contrário, mesmo se tratando de um programa
bastante ousado, o ELR parece ser uma política mais eficiente que as políticas sócio-econômicas atuais 
voltadas para a questão do desemprego e da estabilidade. 

Palavras chave: Empregador de última instância, Desemprego estrutural, Novo consenso 



CÓDIGO: HS0509 
TÍTULO: O ENSINO DAS ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTABELECENDO RELAÇÕES 
ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 
ALUNO: JANAINA SILMARA SILVA RAMOS (047.393.854-57) 
ORIENTADOR: CLAUDIA DA SILVA FARACHE (597.661.154-00) 
CO-AUTOR: ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS (051.845.634-07) 
CO-AUTOR: VIVIANE MELO DE MORAIS (009.400.234-74) 

Resumo:  
 
        O Ensino das Artes vem passando por grandes transformações desde que foi inserido no currículo, da
Educação Infantil. Estas transformações são fruto, também, das diferentes concepções sobre criança,
infância, ensino e artes. A partir dessas novas concepções, o Ensino de Artes na Educação Infantil deve
afirmar-se como formador global da criança, respeitando seu contexto sócio-histórico e suas 
especificidades. Buscando refletir sobre essas mudanças, este trabalho tem o objetivo de estabelecer
relações entre algumas concepções teóricas oferecidas pelo Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil - RCNEI (1998) e a concepção de uma professora atuante na área de Artes na Educação
Infantil em uma Instituição pública na Cidade do Natal/RN. A metodologia partiu de uma pesquisa
qualitativa, com a realização de um levantamento bibliográfico e entrevistas semi-estruturadas com uma 
professora arte-educadora e a diretora da Instituição visitada, a fim de elucidarmos a relação da prática 
utilizada em sala e o referencial teórico. Concluímos, a partir das entrevistas realizadas e do levantamento
bibliográfico, que é possível perceber relações com os pressupostos teóricos presentes no Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (1998), quando a mesma enfatiza a importância do
Ensino das Artes nesta modalidade de ensino para um desenvolvimento global do aluno e utiliza-se de suas 
orientações didáticas para um melhor aproveitamento da aula. 

Palavras chave: Educação Infantil. Ensino de Artes. Artes na Educação 



CÓDIGO: HS0510 
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONHECER PARA PRESERVAR 
ALUNO: IZABEL CHRISTHINA SANTOS BONNER (047.904.274-80) 
ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 

Resumo:  
 
        Introdução: O Projeto Nova Descoberta “PND” faz parte do Programa de Educação pelo esporte e tem
como fundamentação teórica os quatro pilares da educação “Aprender a conhecer, Aprender a Conviver, 
Aprender a ser e Aprender a fazer” propostos pela UNESCO. Nesse quinto ano de PND a área pedagógica
estar atuando com o sub-projeto que tem como tema: Educação Ambiental: Conhecer para preservar. A
escolha do tema foi devido aos desequilíbrios ecológicos bem evidentes no mundo globalizado. Esses
desequilíbrios trazem conseqüências graves para a humanidade. Esse sub-projeto desenvolverá atividades 
que contemple os quatro pilares da educação, dando ênfase a dois pilares: O Aprender a conhecer e uma de
suas competências cognitivas: Analisar e interpretar fatos e situações. O outro pilar é o Aprender a
Conviver e sua competência relacional: Desenvolver compromisso com o ambiente. Esse projeto tem como
obejtivo despertar nos educandos sobre algumas ações humanas, as quais podem contribuir para a poluição
do Meio Ambiente. Além disso, propormos meios Propor meios para que os jovens do PND saibam
enfrentar os desafios desse mundo que está em constante processo de transformação. 

Palavras chave: Projeto Nova Descoberta,Quatro pilares, Meio Ambiente 



CÓDIGO: HS0513 
TÍTULO: O TOMBAMENTO DE BENS PÚBLICOS: A NECESSIDADE-POSSIBILIDADE DE SE 
TRANSPOR A HIERARQUIA DA ADMINISTRAÇÃO 
ALUNO: VICTOR RAFAEL FERNANDES ALVES (052.543.384-82) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        O instituto jurídico do tombamento caracteriza-se como uma modalidade de intervenção estatal na 
propriedade, com o particular desiderato de proteger o patrimônio histórico-cultural da sociedade. Ocorre 
que a intervenção realizada em bens públicos tem um caráter diferenciado por imputar exigências
específicas para o uso e conservação do bem. Assim, visa o presente trabalho analisar a aplicabilidade do
referido instituto no que tange a necessidade-possibilidade de se transpor a competência hierárquica
administrativa para tutelar o patrimônio social. Para tal, valeu-se de ampla pesquisa bibliográfica, 
perpassando também à análise de julgados concernentes. Não há ainda entendimento pacífico acerca de tal
temática. A maioria da doutrina ressalta não ser possível o tombamento realizado por ente inferior da
administração direta em bem de ente superior, exceptuando-se Carvalho Filho (2007) que salienta ser 
possível através de uma mera notificação ao ente superior. No âmbito jurisprudencial, em julgado do
Superior Tribunal de Justiça, foi aceita a possibilidade de tombamento no caso sub examine. Impende
ressaltar, que o tombamento visa à proteção de bens de relevância para toda a coletividade. Neste lamiré, a
proteção do patrimônio social resguarda um interesse coletivo de fundo que se sobreleva à mera disputa da
atribuição de competências e da hierarquia entre os entes estatais, sendo assim plenamente cabível o
tombamento de bens públicos de entes hierarquicamente superiores. 

Palavras chave: Tombamento. Bens públicos. Hierarquia. 



CÓDIGO: HS0515 
TÍTULO: A FÓRMULA DA LEI DA NATUREZA EM KANT 
ALUNO: LUIZ FERNANDO FONTES TEIXEIRA (347.462.018-54) 
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (400.302.700-06) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta de forma sucinta e concisa os resultados obtidos com a pesquisa de Iniciação
Científica realizada entre ago. 2006 e ago. 2007 junto ao projeto “A Moral Cristã e a Moral Kantiana”, 
onde especificamente nesta fase se investigou a Fórmula Universal da Lei da Natureza do Imperativo
Categórico do filósofo Immanuel Kant, sobretudo em seus textos de base da filosofia prática, a saber: a
Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a Crítica da Razão Prática e A Religião nos Limites da
Simples Razão. Pormenorizadamente, este trabalho contextualiza o problema no projeto e discute a questão,
considerando o diálogo com os comentadores clássicos de Kant, tais como H. J. Paton e seu estudo The
Categorical Imperative, ou o artigo Ends of Reason and Ends of Nature de Paul Guyer, além da tese A
Morality for the Third Millenium de Cinara Nahra. Busca-se assim alcançar o objetivo do Plano de 
Trabalho do projeto onde o escopo da pesquisa é a investigação da construção e das conseqüências da
Fórmula Universal da Lei da Natureza de Kant. 

Palavras chave: Kant, Lei da Natureza e Imperativo Categórico. 



CÓDIGO: HS0519 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO E DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA 
REITORIA DA UFRN. 
ALUNO: CAROLINA OTTO CUNHA LIMA (004.254.020-88) 
ORIENTADOR: ALDOMAR PEDRINI (750.421.429-91) 

Resumo:  
 
        A pesquisa consiste na caracterização do consumo e demanda de energia elétrica da reitoria da UFRN.
O projeto se baseou no levantamento de dados de consumo de energia por uso final e de monitoramentos de
pontos estrategicamente escolhidos. A partir do monitoramento, caracterizou-se a demanda de energia 
horária para os usos finais de iluminação artificial, de equipamentos de tomada e de ar condicionado. Os
resultados irão contribuir para os estudos de diretrizes projetuais de edificações comerciais do tipo
escritório e edificações públicas no clima tropical, que poderão influenciar na elaboração do plano diretor e
código de obras da UFRN. 

Palavras chave: Consumo, Demanda, Reitoria 



CÓDIGO: HS0522 
TÍTULO: FUNDAMENTOS DA DISCIPLINA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (1928-1960) 
ALUNO: MARIANA NOGUEIRA PEREIRA (012.403.594-97) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (057.488.954-04) 

Resumo:  
 
        Na gestão do Ministro da Educação e Saúde Pública (MES) Francisco Luís da Silva Campos foi
promulgado em 1931, pelo Presidente Getúlio Dornelles Vargas, o Estatuto das Universidades Brasileiras
(Decreto nº 19.851, 11 de abril de 1931), que autorizava congregar em unidade universitária as Escolas de
Engenharia, as Faculdades de Direito e Medicina e as Faculdades de Educação, Ciências e Letras. O
trabalho objetiva apresentar as denominações da disciplina História da Educação, de 1928 a 1960. Nesses
trinta e dois anos, a formação do educador nos Cursos de Pedagogia das Faculdades de Filosofia, Ciências e
Letras, primava pelo cultivo dos fundamentos filosóficos, biológicos, sociológicos, psicológicos,
administrativos e históricos da educação escolar. Parte essencial no conjunto das Ciências da Educação, a
História da Educação estava ligada à história do pensamento humano ou a um pensamento filosófico
doutrinário. Por ser assim, em muitos dos Cursos de Pedagogia, os fundamentos históricos e filosóficos da
educação estavam reunidos numa única disciplina que se denominava ora História e Filosofia da Educação
e ora Filosofia e História da Educação. 

Palavras chave: História da Educação. História e Filosofia da Educação 



CÓDIGO: HS0526 
TÍTULO: FRAGMENTAÇÃO E PÓS-MODERNIDADE EM TRÊS DIMENSÕES IMAGÉTICAS 
ALUNO: TATIANA GARCIA (053.443.204-26) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 

Resumo:  
 
        Partindo do conceito de que a pós-modernidade é marcada por um processo excessivo de fragmentação
em várias dimensões da existência humana, este trabalho discute esse processo dentro de três vertentes: (1)
identitária; (2) informativa / cognitiva; e (3) do tempo e do espaço. Cada vertente será contextualizada a
partir da discussão de como são constituídas, enquanto sujeito, as personagens principais de três filmes
brasileiros, respectivamente: O Homem do Ano (José Henrique Fonseca, 2003), O Homem que Copiava
(Jorge Furtado, 2003) e Estorvo (Ruy Guerra, 2000). A intenção aqui é destacar como uma “nova”
percepção de si enquanto sujeito e do mundo é entendida, formada e vivenciada na pós-modernidade 
através, inclusive, da representação imagética construída pela cinematografia brasileira contemporânea. 

Palavras chave: pós-modernidade, fragmentação, cinema brasileiro. 



CÓDIGO: HS0528 
TÍTULO: NOVOS OLHARES SOBRE A IDENTIDADE DE A DONA DA HISTÓRIA 
ALUNO: YARA FELICIANO GOMES (013.567.564-25) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 

Resumo:  
 
        Este trabalho vem discutir como a imagem da mulher vem se modificando atualmente através dos
meios imagéticos (a publicidade, o cinema e a TV) que exercem influência em nossa sociedade e no
discurso de gênero. De acordo com os estudos de Douglas Kellner (2001) a identidade ganha novas
posturas e interpretações, principalmente quando nos referimos a modelos de uma sociedade midiática e
estereotipada como a que vivemos. Os estudos de Kellner (2001) vêm afirmar as condições culturais e
tradicionais no qual estamos inseridos, destacando que a identidade costuma ser fixada pelo nascimento,
pelo casamento e pela realização pessoal, e, portanto, restringindo os papeis sociais e sexuais. A partir de
elementos tradicionais de nossa cultura este trabalho aborda, através da análise do filme brasileiro A Dona
da História (Daniel Filho, 2004), a representação “daquela mulher” que tenta modificar o seu destino e vive 
conflitos identitários. Ênfase será dada à personagem principal Carolina (Débora Falabela/ Marieta Severo)
que põe em dúvida conceitos pré-estabelecidos pela sociedade reinventando a sua vida, assumindo posturas
dicotômicas, e construindo uma nova identidade que pode ser contextualizada no que Stuart Hall (2001)
classifica como “identificações temporárias”. 

Palavras chave: Mulher, Gênero e Identidade. 



CÓDIGO: HS0531 
TÍTULO: A VIOLÊNCIA ENTRE AS TORCIDAS ORGANIZADAS DA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: CLAUDIO JOSE DA COSTA CUSTODIO (010.505.604-93) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (038.970.018-53) 

Resumo:  
 
        A violência protagonizada pelas torcidas de futebol assombra o mundo já há algumas décadas. A
exemplo dos “barra bravas” na América Latina, os Hooligans na Europa, ou as torcidas organizadas no
Brasil, não importa o nome ou o lugar, os conflitos entre as torcidas aumentam no mundo. Na cidade de
Natal duas torcidas rivais (GANG Alvinegra e MÁFIA Vermelha) vêm se enfrentando ao longo dos anos e
a sociedade desconhece a dimensão da disputa. Os confrontos normalmente se dão nos dias dos jogos, mas,
também, podem ser em festas ou mesmo ataques surpresa nos bairros rivais. A disputa por território e as
suas respectivas territorialidades nunca estiveram tão presentes em nossa cidade. A princípio, a exclusão
sócio-econômica é uma das grandes responsáveis pelo cenário exposto e a má efetivação de políticas
públicas como formas que demonstrem a presença do Estado acabam por relegar os jovens a própria sorte.
Assim, a violência transformasse em um escape natural no meio em que esses jovens vivem. A evolução
das disputas pode ser representada pela evolução dos métodos e estratégias de batalha. Inicialmente os
confrontos se davam com socos e chutes, rapidamente evoluíram para o uso de “armas brancas”, rojões e 
armas de fogo. Logo, a disputa entre as torcidas organizadas representa mais um reflexo da violência
urbana contemporânea. A discussão do tema é fundamental para podermos entender melhor as motivações,
características e a que grau chegou esta guerra que é travada em nossa cidade. 

Palavras chave: Violência; Território; Territorialidade; Torcidas organizadas. 



CÓDIGO: HS0538 
TÍTULO: O CONTRATO DE FRANCHISING E SUAS IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO DA REVENDA 
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 
ALUNO: HENRIQUE BATISTA DE ARAUJO NETO (050.694.394-13) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        O presente tem por escopo apontar a atual importância do contrato de franchising, além de esclarecer e
estreitar, a luz do ordenamento jurídico pátrio e, em especial, dos regulamentos da ANP, as relações
jurídicas oriundas deste, determinando, de modo preciso, as obrigações contraídas, assim como, as
responsabilidades decorrentes. Demonstraremos que na atualidade, dentro da indústria do petróleo, diante
de um mercado de revenda varejista de combustíveis automotivo cada vez mais competitivo, o contrato de
franchising, consoante às relações dos agentes econômicos do setor, é o mais adequado. Partindo desta
relação contratual, outro ponto salutar, diz respeito ao melhoramento da atuação do Poder de polícia do
órgão regulador. Ultimando, defende-se a efetiva aferição do “teste de conformidade”, da “amostra 
testemunha” e de outros mecanismos técnicos que possam primar pela pessoalidade em caso de infração e,
conseqüente, sanção administrativa, dando maior transparência à fiscalização do setor. 

Palavras chave: Contrato de franchising. Revenda de combustíveis. Implicações. 



CÓDIGO: HS0544 
TÍTULO: A IMAGEM DO BRASIL 
ALUNO: YURI FUJISHIMA (034.676.134-46) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (459.949.864-53) 

Resumo:  
 
        A imagem do Brasil construída pelo cinema utiliza-se de clichês, o que cria no inconsciente coletivo 
uma visão estereotipada sobre a realidade local, inclusive dentro do próprio país. A intenção do trabalho é
discutir o uso desses clichês nos filmes atuais no intuito de buscar um esclarecimento a cerca dos limites,
das contorções e/ou deturpações sobre a “construção” da imagem deste. O framework teórico desse 
trabalho se apóia nas definições de estereótipo e clichê de Tunico Amâncio, em O Brasil dos Gringos:
Imagem e Cinema (2000). Apesar dos filmes não possuírem nenhuma responsabilidade com o verossímil,
eles transmitem uma idéia de espaço e cultura que é assimilado por diversas pessoas. Embora haja inúmeros
meios de divulgação de informações, como a televisão e a internet, ainda se têm no Brasil uma imagem
aparentemente distorcida, principalmente no que se refere à região Amazônica. 

Palavras chave: cinema, imaginário, Brasil 



CÓDIGO: HS0555 
TÍTULO: MÚSICA COMO FONTE DE INFORMAÇÃO 
ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO GALDINO DE ARAUJO (063.381.474-17) 
ORIENTADOR: RENATA PASSOS FILGUEIRA DE CARVALHO (150.477.504-00) 

Resumo:  
 
        Apresenta estudos feitos sobre a Música e o seu conceito dentro da Sociedade da Informação.
Etimológicamente, Música é oriunda do grego musiké téchne, que significa “a arte das Musas”. É 
considerada como uma arte e ciência que combina harmoniosamente os sons. Considera que a história da
música é um enigma, devido não se conhecer ao certo as suas origens, no entanto sabe-se que se 
desenvolveu através de movimentos artísticos associados às grandes Eras artísticas de tradição européia. A
arte está presente em épocas distintas da história, podendo ser possível perceber desde a época Medieval,
passando pelo Renascimento, Barroca, Clássica, Romântica até os dias atuais. Figura como principais
suportes, os instrumentos musicais e as partituras cuminando nos manuscritos musicais, que constituem um
material mais apropriado para um arquivo histórico. A música é considerada uma fonte de informação
devido existirem letras musicais que descrevem fatos, desilusões, amores, política, violência, além do
resgate dos estilos de épocas passadas. Obteve por objetivos o conhecimento e o aprofundamento para que
futuras pesquisas sejam realizadas sobre o assunto. Usando como base textos complementares e pesquisas
bibliográficas nos diversos meios de comunicação (impressa e digital), chegou-se a conclusão que a 
Música, além de ser uma forma de expressão cultural, estar presente em cultos religioso, em concertos ou
em um simples hábito de relaxamento, é também uma fonte riquíssima de informação. 

Palavras chave: Música. Informação. Conceito. Épocas. Pesquisa. 



CÓDIGO: HS0563 
TÍTULO: PROJETO NOVA DESCOBERTA – SUBPROJETO DESCOBRINDO O SER CIDADÃO 
ALUNO: EMANUELA DE OLIVEIRA JUSTINO (057.363.984-19) 
ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 

Resumo:  
 
        Esse subprojeto desenvolve a idéia de que a criança, o jovem e o adulto dependem não somente dos
indivíduos com quem convivem em sociedade como também do meio em que vivem para se definir. Não
apenas suas relações interpessoais, como seu relacionamento com o mundo, é fundamental para que este se
defina como pessoa atuante em sociedade – como cidadão. Cidadania é a participação política, econômica e
social do cidadão. No entanto, é preciso aprender a ser desta forma, atuante, agir concomitantemente com
seu próprio crescimento e da sociedade em que vive. O desenvolvimento das capacidades e a efetiva
realização destas no dia-dia dos educandos, aliados a seu envolvimento com elementos como esportes e
arte, são ferramentas imprescindíveis para a formação psicológica saudável do adulto de hoje. O objetivo
deste projeto é despertar nos educandos um senso de cidadania, através de atividades baseadas na
interdisciplinaridade e aliada a elementos lúdicos; discussões e atividades voltadas para questões do
cotidiano; além de buscar neles mesmos aspectos que lhes façam desenvolver seus direitos e deveres de
cidadão. Até o presente momento tem-se notado que há uma boa aceitação do projeto por parte dos
educandos, principalmente quando são utilizadas dinâmicas lúdicas para ilustrar o assunto proposto e
também quando atividade envolve temas que estão associados diretamente a sua faixa etária ou mesmo à
realidade em que vivem. 

Palavras chave: Cidadania; esporte; desenvolvimento. 



CÓDIGO: HS0566 
TÍTULO: A SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DA AVENIDA JOSÉ MATIAS PEREIRA NO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ- RN. 
ALUNO: LUCIMARA ALVES DE AZEVEDO (050.035.964-48) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 
CO-AUTOR: RAQUEL CASSIANA DE OLIVEIRA SILVA 
CO-AUTOR: MICARLA EMANOELLA DE ARAUJO 

Resumo:  
 
        A pesquisa realizada na Avenida José Matias Pereira, no município de Santana do Seridó-RN, tem 
como relevância a analise de problemas socioeconômicos existentes nesta área para verificar se está
ocorrendo o processo de segregação sócio-espacial nesta localidade. Os problemas lá existentes refletem na 
sociedade santanense a ponto de prejudicar sua estrutura sócio-espacial. Tendo em vista que os problemas 
verificados nesta avenida são variados como: alcoolismo, violência, gravidez na adolescência, prostituição,
entre outros. O estudo visa responder a questão: será que, mesmo em uma cidade de pequeno porte e pouco
desenvolvida tanto em aspectos espaciais, quanto funcionais pode ocorrer o processo de segregação sócio-
espacial? Para tanto, o trabalho analisa dados coletados através de visitas in locus, leituras documentais e
pesquisas bibliográficas tendo como base o conceito de Roberto Lobato Corrêa sobre segregação; tem como
objetivo geral analisar o surgimento e desenvolvimento da Avenida José Matias Pereira e seus problemas
socioeconômicos, como também verificar as conseqüências sociais que surgiram a partir do
desenvolvimento da mesma, traçar o perfil da população que reside nesta e tentar conhecer os motivos que
levaram ao aparecimento de tantos problemas. Como o trabalho ainda se encontra em andamento, espera-se 
em sua finalização, o surgimento de algumas propostas que amenizem os problemas existentes naquela
área, a fim de beneficiar toda a população. 

Palavras chave: Segregação, problemas socioeconômicos e sócio-espacial. 



CÓDIGO: HS0567 
TÍTULO: GÊNERO: ANALISANDO A CONDIÇÃO DE PAIS E MÃES JOVENS. 
ALUNO: JANAINA HENRIQUE DOS SANTOS (012.779.404-28) 
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (501.807.209-10) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta resultados de pesquisa envolvendo o Projeto “Ser Pai”, “Ser Mãe”, “Ser 
Jovem”, desenvolvida na Maternidade Escola Januário Cicco, em Natal RN; na qual participo como bolsista
de iniciação científica. A pesquisa envolve vinte adolescente/jovens atendidos pelo Programa de
Assistência a saúde sexual e reprodutiva da Adolescente. 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 às 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. 

Palavras chave: Gravidez na adolescência/ responsabilidades/gênero 



CÓDIGO: HS0574 
TÍTULO: DA OPONIBILIDADE DOS CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS À 
DISTRIBUIDORA CONCORRENTE NO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 
ALUNO: RAYSSA CUNHA LIMA (061.625.354-01) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        As distribuidoras de combustíveis são impedidas pela Agência Nacional de Petróleo de exercer
diretamente a atividade de revenda no varejo. Assim, criam vínculos com revendedores através dos quais
fazem o seu produto chegar ao consumidor. A revenda pode ser exercida sem a exibição da marca
comercial de qualquer distribuidora (“bandeira-branca”), ou com exibição da marca comercial de uma certa 
distribuidora, caso em que somente poderá adquirir combustíveis da empresa que ostente a marca
comercial. Neste caso, os contratos de distribuição estabelecem a exclusividade do posto revendedor em
comprar combustível apenas da distribuidora cuja bandeira ostenta. A distribuição de combustíveis é
atividade de utilidade pública, portanto, seus contratos além de regularem os fins colimados pelas partes,
têm a obrigação de respeitar os princípios constitucionais, como o de zelar pela concorrência sadia no
mercado. Diante disso, a revendedora que adquire produtos de outra distribuidora que não aquela com a
qual contratou deixa de cumprir as obrigações assumidas, violando o contrato. A distribuidora concorrente
também descumpre suas obrigações. Pois, a inobservância de tal contrato indica a conivência da
distribuidora concorrente, que pratica com tais vendas ato de concorrência desleal, abrindo para a
distribuidora prejudicada a possibilidade de acionar o revendedor pela quebra do contrato, bem como
também a distribuidora para buscar a abstenção da prática do ato lesivo e possível indenização. 

Palavras chave: Distribuidoras; Concorrência desleal; Função social do contrato 



CÓDIGO: HS0577 
TÍTULO: A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
SIMPLIFICADO CONCEDIDO A PETROBRÁS PELA LEI DO PETRÓLEO: UMA ANÁLISE 
JURÍDICA. 
ALUNO: CARLOS ANTONIO DE FRANCA JUNIOR (053.322.864-65) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 

Resumo:  
 
        Com o advento da EC n° 9 de 1995, o mercado petrolífero nacional encontrou-se diante de uma nova 
perspectiva. Dentre muitas modificações, a PETROBRÁS, sociedade de economia mista controlada pelo
governo brasileiro, que até então detinha o monopólio do exercício das atividades petrolíferas no Brasil,
buscou novos meios para enfrentar o competitivo cenário nacional. Destarte, foi concedido à estatal
procedimento licitatório simplificado para aquisição de bens e serviços, conferido pelo art. 67 da Lei do
Petróleo (Lei nº 9.478/1997). Sobre as peculiaridades do procedimento simplificado licitatório pairam
questionamentos. Doutrina e jurisprudência divergem sobre a aceitação a este método. Tornando o tema
polêmico no direito do petróleo, devido principalmente a embates entre o Supremo Tribunal Federal e o
Tribunal de Contas da União. Tentando resolver controvérsias resultantes de conflitos entre duas
importantes questões no mundo jurídico, como uso de dinheiro público submetido anteriormente a um
procedimento licitatório e a necessidade de agilidade nas atividades da PETROBRÁS, este ensaio
demonstrará a necessidade da aplicação deste procedimento simplificado à esta estatal, devido ao tipo de
atividade econômica peculiar que exige cada vez mais celeridade nas negociações. O presente trabalho visa
sobretudo uma análise aos efeitos jurídicos da utilização deste procedimento licitatório, considerando
celeumas pertinentes à sua legalidade e constitucionalidade. 

Palavras chave: Direito Administrativo. Licitação. Direito do Petróleo. PETROBRÁS. 



CÓDIGO: HS0578 
TÍTULO: O REGIME MILITAR NO BRASIL (1964-1985): O ESTUDO DA ÉTICA NO ENSINO DE 
HISTÓRIA 
ALUNO: CAMILA ALVES DA MOTA SOUZA (916.546.374-91) 
ORIENTADOR: JOAO MARIA VALENCA DE ANDRADE (282.624.414-00) 
CO-AUTOR: LAMONIARA MENDES QUERINO (011.858.284-43) 

Resumo:  
 
        Em todas as disciplinas escolares há questões éticas para serem trabalhadas como parte da formação
dos alunos. Assim, professores e escolas não podem omitir tais conteúdos que fazem parte, inclusive, da
proposta curricular oficial do nosso país, na qual a Ética se insere como um dos Temas Transversais, aquele
que objetiva propiciar a reflexão em torno de atitudes, normas, valores e prescrições. Este trabalho busca
levar propostas metodológicas de trabalho para o ensino da história aos professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, tomando como tema o estudo da Ditadura militar brasileira (1964-1985), sem que este 
se direcione apenas à memorização de datas e fatos. Assim. Pretende-se proporcionar aos docentes e 
discentes, reflexões sobre ética, valores, e atitudes de cidadania. Para isso, enfocam-se temáticas como 
direitos e deveres sociais, presença da ética nas leis vigentes no nosso país, democracia, entre outras.
Busca-se possibilitar aos professores e alunos a reflexão sobre seu próprio comportamento e sobre o
comportamento dos outros, bem como leva-los a compreender que exigir direitos é parte da cidadania, mas 
respeitar os contratos sociais é a sua contrapartida. A temática da ditadura militar vivida no Brasil de 1964 a
1985 é de grande relevância para promover a discussão sobre esses temas, uma vez que devido ao
autoritarismo vigente, aquele período foi marcado pela imposição de comportamentos de negação a muitos
dos direitos constitucionais. 

Palavras chave: Ditadura, ética, ensino, história 



CÓDIGO: HS0579 
TÍTULO: DIREITOS E SERVIÇO SOCIAL: TENDÊNCIAS TEÓRICO-POLÍTICAS 
ALUNO: LEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA (057.094.084-25) 
ORIENTADOR: SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS (382.080.593-15) 

Resumo:  
 
        O projeto de pesquisa Direitos e Serviço Social: tendências teórico-politicas tem como objetivo a 
análise da categoria direitos em sua relação com a sociabilidade vigente, considerando os elementos
teóricos que estruturam a concepção de direito e suas inflexões no debate do Serviço Social contemporâneo.
Na perspectiva de apreender como a categoria direito vem sendo abordada pelos profissionais de Serviço
Social, definimos como unidades de análise os trabalhos apresentados no ENPESS-2006 que versam sobre 
Serviço Social e Direitos e a Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres e das Minorias –
CODIMM, órgão que trabalha diretamente com a defesa dos direitos, tendo assistentes sociais como
participantes diretas desse processo, nos levando a identificar as particularidades do Serviço Social no
tratamento dado à defesa dos direitos das mulheres e das minorias, mais especificamente, às mulheres
vítimas de violência. A partir dos dados analisados sobre a CODIMM é possível perceber algumas
dificuldades na apreensão dos direitos em sua relação com a sociedade capitalista, ou seja, há desafios que
precisam ser enfrentados, dificuldades e limites que precisam ser identificados. Há, então uma série de
limitações postas ao Serviço Social para que a sua proposição de defender e fazer valer direitos seja
cumprida, havendo a necessidade de uma discussão maior acerca da temática e de abrangência de políticas
e programas que dêem sustentação às atividades propostas na instituição. 

Palavras chave: Direitos, Serviço Social, CODIMM 



CÓDIGO: HS0585 
TÍTULO: QUID EST HOMO? ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA EM TOMÁS DE AQUINO 
ALUNO: JAILSON SILVA LOPES (033.966.044-90) 
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (400.302.700-06) 

Resumo:  
 
        A Antropologia Filosófica de Tomás de Aquino é, antes de tudo, uma Antropologia Cristã. Ela tem
como objetivo o fim último do homem, um ser criado à imagem de Deus e ordenado teleologicamente para
Ele. O pensamento´de Aquino a ser trabalhado aqui, encontra-se na sua magna obra, a Suma Teológica, que 
está dividida em 38 Tratados. Dentre esses Tratados temos O Tratado do Homem. Nele, o Doutor Angélico
expõe, de forma lógica e extremamente organizada, a concepção de homem; sua natureza; sua constituição;
e consequentemente, sua finalidade ou teleologia. Toda a antropologia tomista, portanto, está fundamentada
na Revelação Especial de Deus, as Sagradas Escrituras, que vêem o homem como a coroa de toda a criação.
É por ser a imagem de Deus, ou seja, único ser no mundo dotado de racionalidade, que o homem possui
essa primazia entre toda a criação; somente ele, pode contemplar e interpretar a própria realidade da qual
faz parte. Ele carrega em sua natureza a imagem de Deus, que é a própria racionalidade, por meio da qual o
homem conhece, pela experiência, a realidade sensível e pode, por outro lado, intuir a realidade inteligível,
que tem como finalidade a contemplação de Deus, pois para este o homem foi criado e todo seu
conhecimento deve se orientar até Ele. 

Palavras chave: Palavras – Chave: Homem – Teleologia – Razão – Revelação Especial. 



CÓDIGO: HS0592 
TÍTULO: AÇÕES COOPERATIVAS E OPORTUNISMO NO DESENVOLVIMENTO DA 
CARCINICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: FRANCISCO ALEX ZUZA (056.034.234-98) 
ORIENTADOR: FERNANDO DIAS LOPES (595.507.670-00) 
CO-AUTOR: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA (058.591.254-88) 

Resumo:  
 
        A carcinicultura vem se tornando nas ultimas décadas uma das principais atividades econômicas do
nordeste brasileiro. O setor vem passando por crises constantes que dificultam o desenvolvimento da
atividade no país. Então, com o objetivo de estimular uma maior cooperação entre os atores e,
consequentemente possibilitar uma maior inovação, foi criado através de um acordo entre o setor produtivo
e os diversos grupos de pesquisa do nordeste, a RECARCINE (Rede de pesquisa em carcinicultura do
nordeste). Essa rede surgiu com o objetivo de dar um novo direcionamento e desenvolvimento à
carcinicultura no Brasil. Esse artigo trata-se de um estudo de caso sobre a estratégia que possibilitou a
criação da RECARCINE, os resultados alcançados, e finalmente, o seu impacto sobre o processo de
inovação. Os dados utilizados para a realização desse estudo foram obtidos através de entrevistas com os
diversos representantes do setor produtivo, do Estado e da universidade e outros documentos. A Rede é
uma ação importante para viabilizar a troca de informações entre os diversos atores que compõe o setor
produtivo, pesquisadores e universidade. Foram criadas oito linhas prioritárias de pesquisa, dentre elas a
questão das enfermidades, da sustentabilidade e do uso dos recursos hídricos. As linhas de pesquisa têm
conseguido bons resultados, por exemplo, a linha de pesquisa de Pernambuco produziu novas alternativas
de alimentação para o camarão, já que o custo de produção está muito centrado na ração. 

Palavras chave: Inovação, cooperação, carcinicultura. 



CÓDIGO: HS0593 
TÍTULO: A DEFICIÊNCIA VISUAL E O PINHOLE: A IMAGEM POR MEIO DAS COISAS 
ALUNO: DANILO AUGUSTO DE SOUZA GUANABARA (047.762.434-07) 
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES (406.923.454-34) 

Resumo:  
 
        Pinhole, do inglês, buraco de alfinete é a designação do procedimento fotográfico cuja câmera não
dispõe de lentes. Um furo é o que proporciona a formação da imagem em um recipiente vedado à luz - a 
câmera artesanal. Que diálogos podem ser construídos entre o pinhole e crianças com deficiência visual, em
situações de construção do ato fotográfico? Como a palavra e o tato podem mediar o processo de
construção do aparelho, do registro e da revelação das imagens no contexto da fotografia de pinhole? Essas
questões norteiam a proposta de “A deficiência visual e o pinhole: a imagem por meio das coisas”, inserida 
na pesquisa Cegueira e fotografia: revelando caminhos de ensino-aprendizagem, coordenada pelo Prof. Dr. 
Jefferson F. Alves. Tendo como parceiro o Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do RN (IERC), o
estudo centra-se em uma turma do ensino fundamental e tem por objetivos investigar o processo fotográfico
de crianças com deficiência visual, mediado pelo pinhole; propor atividades pedagógicas que contemplem o
processo de construção dos aparelhos (pinhole), o registro fotográfico e a revelação das imagens; bem
como, analisar as possibilidades pedagógicas do pinhole no processo expressivo e comunicativo das
crianças com deficiência visual. Esse esforço investigativo assume como fundamento a acepção de olhar
como um processo multisensorial e portanto, não restrito à visão, bem como a perspectiva de inclusão
visual a partir da autonomia expressiva dos não-videntes. 

Palavras chave: Fotografia - Pinhole - Deficiência Visual 



CÓDIGO: HS0595 
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS ARQUITETOS NOS PROJETOS DE 
MELHORIA DAS HABITAÇÕES DOS ASSENTAMENTOS COORDENADOS PELO MST NO RN 
ALUNO: SARAH DE ANDRADE E ANDRADE (067.468.954-24) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

Resumo:  
 
        Este trabalho relaciona-se às atividades desenvolvidas junto ao Projeto de Pesquisa ”Habitats em 
Movimento: Possibilidades e limitações da metodologia de autogestão da construção dos assentamentos
coordenados pelo MST e na melhoria de suas habitações” e do Projeto de Extensão “Habitat e Cidadania: 
Projetos de construção e reforma das habitações dos assentamentos rurais do MST”, desenvolvidos pelo 
Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat – GERAH, do Departamento de Arquitetura da UFRN, 
sob a coordenação da Profa. Dra. Amadja Henrique Borges. Nosso acompanhamento das atividades do
GERAH junto à intervenção no Assentamento Rosário, no Município de Ceará Mirim, contribuiu com o
desenvolvimento de um trabalho que segue a metodologia do Grupo para novos habitats em assentamentos
consolidados e envolve a participação de militantes, técnicos e moradores no levantamento das habitações,
passando pelas etapas de: entrevistas com os moradores; levantamento das condições das moradias;
tabulação dos dados de entrevistas e levantamentos e sua digitalização e encaminhamento aos arquitetos
para desenvolvimento dos projetos de melhoria. Assim, tendo a pesquisa como ponto inicial, este trabalho
visa avaliar as necessidades dos moradores quanto às melhorias de suas habitações, as indicações técnicas e
os limites orçamentários do financiamento da CAIXA aos assentamentos, colaborando com o corpo técnico
e científico na adaptação de suas ações à frente do trabalho de assessoria ao Movimento. 

Palavras chave: Assentamentos, MST e Habitação. 



CÓDIGO: HS0597 
TÍTULO: A CADEIRA: UM ÍCONE DA VELHICE EM UM CONTO DE NEWTON NAVARRO 
ALUNO: STEFANNYA SILVEIRA DE MACEDO (059.777.254-18) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (021.231.374-64) 

Resumo:  
 
        Newton Navarro Bilro nasceu em 1928, em Natal, Rio Grande do Norte, foi jornalista, orador, teve
uma animadora inserção na vida teatral da cidade, como ator e como dramaturgo, além disso, foi artista
plástico de grande talento, poeta, cronista e contista. Diante da vasta produção de Navarro o que nos
interessa aqui, especificamente, são os contos. Em 1961, foi realizado o lançamento do seu primeiro livro
de contos, O solitário vento de verão, de desde já mostra sua habilidade com o gênero. Os mortos são
estrangeiros, seu livro mais denso foi publicado em 1970. Nesta comunicação enfocaremos o conto “A 
cadeira na sombra” desta obra. A narrativa nos revela através da voz do narrador protagonista um
sentimento saudosista em torno da figura da Avó (“veludo escondido na pele enrugada”), está é envolvida 
por um afeto materno que indica ao mesmo tempo ternura e respeito. Assim, após sua morte a cadeira que a
acompanhara durante toda a sua estadia na casa do filho passa a representa a própria Avó. A partir disso
temos como intuito mostrar através das marcas da voz do narrador e da metonímia da avó (cadeira), como
se constrói essa figura feminina no meio social em que está inserida a narrativa e quais os simbolismos
centrados na cadeira. Para o estudo dessa obra nos baseamos nas leituras de: CORDIVIOLA (2004, 2006),
COUTINHO (1980), GOTLIB (1988), LUCAS (1985) e NAVARRO (2003). 

Palavras chave: Newton Navarro, regionalismo e saudosismo 



CÓDIGO: HS0600 
TÍTULO: “SOU PRETO DE INHÔ” A POSSE DE ESCRAVOS NO CAICÓ (1880-1900) 
ALUNO: MILLER ALAN CABRAL DE ARAUJO (065.353.614-38) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (406.743.474-04) 

Resumo:  
 
        Este projeto tem como um dos objetivos, lançar um novo olhar sobre o negro como não somente um
ser usado como peça fundamental na formação econômica do Brasil, mas sim, abrir novos espaços através
de outras investigações tendo por base a história sócio – cultural e também o estudo do cotidiano, das 
experiências das relações sociais, analisando os mesmos em termos culturais convergindo para um novo
processo de reconhecimento das tradições e dos sistemas de valores do negro, institucionalizados ou
não.Tomando como objeto de estudo a estrutura da posse de escravos no Seridó no regime escravista,
(1880-1900). Em virtude de haver fontes documentais de extrema valia na referida cidade, utilizaremos dos
inventários post mortem daquela época, tentaremos então reconstruir através de indícios como se dava as
relações desses homens de cor antes e depois da “abolição da escravatura”. Como relevância social, o 
estudo das estruturas das posses de escravos e sua participação no processo de transição da escravidão para
um abolicionismo obscuro, de alguma forma identifica - se e constrói a relevância da identidade negra, essa 
antagônica aos interesses de uma sociedade tradicionalista, buscando a partir daí valorizar a figura dos
homens de cor e suas tradições africanas. 

Palavras chave: História Social - posse de escravos 



CÓDIGO: HS0608 
TÍTULO: MEMÓRIA E HISTÓRIA ORAL 
ALUNO: SEBASTIAO GENICARLOS DOS SANTOS (049.790.654-65) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA (565.570.944-
91) 

Resumo:  
 
        A AMÉRICA LATINA VISTA EM CARICATURAS NOS ESTADOS UNIDOS O estudo das
relações que envolvem Estados Unidos e a América Latina, tem sido desenvolvido por diversos
historiadores, dentro e fora do Brasil, no entanto, sabendo que são incontáveis as possibilodades de
abordagens historiográficas, este trabalho, trilha um caminho ainda não muito vislumbrado pelos
historiadores, fazendo uma análise, por meio de caricaturas veiculadas em jornais dos Estados Unidos e, da
visão que vem, ao longo do tempo, sendo cosntruída no seio da sociedade norte-americana com relação aos 
latinos. nesta perspectiva, as caricaturas deixam de ser entendidas como mero instrumento ilustrativo e de
cunho humorístico, e passam a ser vistas como algo que contribui para a criação, testificação e difusão de
um dado momento e contexto históricos. Para a realização desta pesquisa além da coleta e análise de um
conjunto de caricaturas, foi feita a leitura de uma séria de um conjunto de referenciais bibliográficos. 
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CÓDIGO: HS0610 
TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL? 
ALUNO: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (058.458.654-09) 
ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA (298.980.054-91) 
CO-AUTOR: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (068.919.594-03) 

Resumo:  
 
        Para o Direito, a noção políticas públicas surge a partir da análise da configuração prestacional do
Estado. Segundo Comparato (1997, p.19), houve apenas a substituição da lei pela política pública,
mantendo-se a mesma separação entre declaração, execução e controle. Nesse sentido, objetiva-se 
questionar a possibilidade do controle judicial das políticas públicas, apresentando as teorias existentes
sobre o tema, bem como um paralelo entre os argumentos favoráveis e desfavoráveis a esse instrumento.
Para isso, utiliza-se de pesquisa bibliográfica acerca do tema, trabalhando com a literatura jurídica e
jurisprudência atual. 
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CÓDIGO: HS0611 
TÍTULO: DA OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NOS CASOS DE EVICÇÃO 
ALUNO: CAMILA MONALIZA FRANCO COSTA (060.705.354-21) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem por objetivo uma análise comparativa entre os comandos legais acerca da
obrigatoriedade da denunciação da lide em caso de evicção e os julgados do STJ e STF. Foi utilizada nessa
abordagem uma interpretação critica dos dispositivos legais relacionados alem de investigação na doutrina
e jurisprudência. Ocorre a evicção quando o adquirente vem a perder a coisa, no todo ou em parte, em
virtude de sentença judicial que reconhece a outrem direito anterior sobre ela. Da conjugação dos arts. 456,
CC e 70, I, CPC se chega à conclusão de que o evicto (adquirente) que quiser ter seu direito à evicção
concedida deverá denunciar à lide ao alienante em ação movida pelo evictor contra si. A denunciação da
lide é uma intervenção pela qual autor ou réu chamam a juízo terceira pessoa, que seja garante do seu
direito, a fim de resguardá-lo no caso de serem vencidos na demanda em que se encontram. Do confronto
entre a legislação e a jurisprudência percebe-se que a não-denunciação da lide não acarreta a perda da 
pretensão regressiva, mas apenas ficará o réu, que poderia denunciar e não o fez, privado, por via
regressiva, da obtenção imediata do titulo executivo conta o obrigado, podendo a parte de propor ação
autônoma contra quem o lesou eventualmente. 
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CÓDIGO: HS0616 
TÍTULO: MEMÓRIA E LITERATURA COMO FONTES PARA O ESTUDO DE HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO. 
ALUNO: ROUSEJACLEY P DE ARAUJO SILVA (047.585.734-84) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (294.972.804-91) 

Resumo:  
 
        O Projeto intitulado “A história da educação pela via da Memória e da Literatura”, trata-se de uma 
pesquisa em fase de conclusão que em seu decorrer desenvolveu um trabalho de coleta, organização e
sistematização das fontes referentes à História da Educação no Seridó. O seu objetivo voltou-se para a 
reconstituição da história da educação da região através da memória e de documentos que retratam/ relatam
a trajetória de vida de professores que exerceram a função no decorrer do século XX. Para sua realização,
utilizou-se da metodologia da história oral tendo como aporte teórico as discussões sobre história, memória
e educação. Como resultado da pesquisa tem-se a captação e catalogação de livros, fotografias e cartilhas, 
registro biográfico de professores do Seridó; efetivação de entrevistas concedidas por ex-professores e 
populares; montagem de uma exposição permanente e edição de um catálogo biográfico de professores que
se destacaram na educação seridoense. 
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CÓDIGO: HS0618 
TÍTULO: LEMBRANÇAS E RECORDAÇÕES DA FORMAÇÃO EDUCACIONAL DO HOMEM 
SERIDOENSE. 
ALUNO: MICHELE SOARES LOPES (061.604.944-73) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (188.485.164-91) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo principal registrar a memória individual e coletiva, vivida por
personagens da zona rural seridoense que presenciaram de modo peculiar a timidez e a simplicidade das
incipientes escolas informais voltadas para o aprendizado da leitura e da escrita. Visto que, no século XX
algumas cidades da região geográfica do Seridó, encontravam no apoio destes profissionais não
qualificados um incentivo pedagógico para contorna as lacunas da rede pública educacional e estimular o
desenvolvimento institucional da educação básica destes centros. Para a realização da pesquisa utilizamos
como abordagem metodológica fontes orais, pesquisas bibliográficas e jornais da época. 
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CÓDIGO: HS0620 
TÍTULO: VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COM SUPERVENIENTE INTERDIÇÃO DE UMA 
DAS PARTES. 
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Resumo:  
 
        O Negócio Jurídico, corolário direto da autonomia da vontade, constitui-se, dessa forma, um dos mais 
importantes institutos do Direito Civil. Após todo o procedimento deste ato jurídico, pode haver de uma das
partes tornar-se incapaz, tendo, assim, sua capacidade jurídica interditada. É a partir daí no que esse
trabalho empenhar-se-á, em como se deve proceder: haverá anulação do negócio? Ou este continuará a
produzir efeitos válidos? Há, nesse caso, um defeito no negócio jurídico? Quais princípios devem ser
observados? Após pesquisas em Jurisprudência, Direito Comparado e Doutrina, foi posível concluir que
não se deve arbitrariamente decretar a invalidade desse tão célebre ato jurídico. Isso porque as exigências
da boa fé objetiva e da função social do contrato são indicativas de uma tutela incisiva do ato jurídico
perfeito, como consagrado na Constituição Federal de 1988. Assim, para sanar eventuais incongruências
hermenêuticas quanto à possibilidade de validação ou não do negócio jurídico, deve-se aplicar ao caso 
concreto o princípio da proporcionalidade, tutor nobre do máximo alcance da Justiça. 
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Resumo:  
 
        A cadeia econômica de fornecimento no sistema nacional de abastecimento de combustíveis, para a
operacionalização do comércio de combustíveis e seus derivados, inclui a triangulação refino, formulação
ou importação, distribuição e revenda. Compõe-na, pois, atividades de utilidade pública, com fins aos 
interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos, ao fornecimento de combustíveis
em todo o território nacional, e à livre concorrência. Todavia, a realidade evidencia práticas desacertadas
em relação aos ditames legais e regulatórios aplicáveis às atividades de distribuição de combustíveis e
revenda varejista. A atuação de agentes econômicos que visam vantagens tributárias não convencionais e
benefícios econômicos a todo o custo e forma de ação, tem afrontado diretamente a funcionalidade
atribuída ao sistema nacional de abastecimento de combustíveis, quando do uso de meios como a sonegação
fiscal, a adulteração dos combustíveis, as contestações à legislação tributária e à regulamentação da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, entre outros, inviabilizando a 
competição que se dá no setor downstream. Faz-se, portanto, necessária a intervenção estatal por meio de
ações que dirimam as arestas das distorções deflagradas desde a abertura do mercado de combustíveis,
dando contornos mais apropriados e menos suscetíveis a contestações judiciais à legislação pátria que trata
da indústria do petróleo, mormente do setor downstream. 
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TÍTULO: A EFICÁCIA JURÍDICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITO 
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Resumo:  
 
        Diante do contexto de intensificação das relações internacionais, a incorporação de tratados jurídicos
pelo ordenamento interno dos Estados faz-se cada vez mais freqüente e contribui para uma relativização das
soberanias nacionais. No Brasil, por exemplo, ela resiste em estado de latência e com status de força
fundante (art. 1º, I, CF/88). Contudo, é também na Carta Política que se verifica o princípio da cooperação
internacional (art. 4º, IX). Ainda em solo nacional, a o art. 5º, §3º (EC/45) consagrou a supremacia dos 
tratados internacionais, dos quais o país seja signatário, referentes a direitos do homem, inclusive, o direito
ao meio ambiente saudável. Tal fato implica em que, existindo antinomia entre normas constitucionais e
normas constitucionais internacionais, como o direito ao meio ambiente, cabe ao intérprete realizar a
ponderação dos bens envolvidos, visando sacrificar de forma mínima os direitos em conflito sem olvidar o
princípio da unidade constitucional. Assim constatou-se, por meio de um estudo exploratório e 
bibliográfico, a prevalência do direito ambiental em face das regras constitucionais não consignadas na
legislação internacional, bem como a convergência dos constituintes de 1988 com a positivação da proteção
ao meio ambiente (art. 225). 
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ORIENTADOR: FATIMA MARTINS LOPES (600.938.707-87) 

Resumo:  
 
        O conjunto documental Livros de Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal (século XVII a
XIX) constitui uma importante fonte para o estudo da vida cotidiana no espaço público da cidade do Natal,
visto que os oficiais da Câmara, em suas reuniões, discutiam as necessidades e problemas da vida urbana no
que se refere às relações políticas, econômicas e sociais. Nesta documentação, encontram-se registros sobre 
as mulheres que não se limitavam apenas ao espaço de seus lares, dessa forma, transgrediam as normas
estabelecidas pelo Estado e pela Igreja, evidenciando, assim, a existência de “outras” mulheres coloniais. 
Este trabalho, portanto, tem como objetivo demonstrar a importância desses documentos oficiais como
fontes para estudos sobre as mulheres no período colonial do Brasil. 
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Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é compreender a aplicação dos princípios constitucionais no processo
administrativo disciplinar. Mais especificamente investigou-se: a) o conceito e objetivos do processo 
administrativo; b) as fases do processo administrativo disciplinar; c) a constitucionalização dos princípios
processuais administrativos, destacando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiência. O processo é o instrumento para positivação do poder, meio pelo qual a
jurisdição opera, ou seja, a certeza de que a segurança jurídica, reclamada pelo indivíduo, terá uma correta
aplicação dos valores e princípios de justiça absorvidos pelo sistema jurídico de determinada sociedade. O
estudo foi realizado, por meio de levantamento bibliográfico e documental, tomando-se como contexto o 
direito pátrio, dando ênfase a abordagem doutrinária e jurisprudencial do tema. A análise da pesquisa revela
como se dá a efetivação dos princípios constitucionais no processo administrativo disciplinar, sendo
imprescindível a observância do princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
além dos princípios que regem a Administração Pública. Do trabalho conclui-se que a inobservância desses 
princípios gera irregularidade no procedimento, ensejando, inclusive, a nulidade do processo administrativo
disciplinar e que a punição não é o objetivo final e necessário, sendo, portanto, instrumento de resposta da
Administração Pública ao infrator. 
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Resumo:  
 
        O direito à ampla defesa, corolário das liberdades individuais, se mostra, então, um dos maiores
avanços sociais e jurídicos estabelecidos na Constituição de 1988. Este princípio, todavia, nem sempre é
utilizado com boa fé pelos litigantes, que, muitas vezes, com manipulação do andamento processual,
destroem a, também principiológica, celeridade processual. Procrastinação visando à prescrição. Este
trabalho, analisando objetivamente o tema, alcançou sua edificação com base na pesquisa em
Jurisprudência, Doutrina e aplicações próprias a casos concretos; os quais permitiram oferecer arcabouço
sólido para sua possível solução: observação da boa fé nos recursos perquiridos, relevância testemunhal e
observação à jurisprudência vinculada; se conformam como profícuas e resolutivas formas para sanar tal
problemática tão comum na máquina judicial pátria. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho tem a finalidade de abordar como as tendências mundiais para o ensino superior
influenciaram ao Ensino Superior Europeu, o que pode ser evidenciado na Declaração de Bolonha (assinada
por vinte e nove países europeus em junho de 1999). Entendemos como principal objetivo dessa declaração
a promoção da compatibilidade entre os sistemas de ensino da União Européia, proporcionando o aumento
da competitividade, mobilidade e empregabilidade do Ensino Superior europeu. Desde sua assinatura, ficou
estabelecida a criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior, até 2010. Para uma melhor compreensão
da temática, é válido salientar que, nos últimos 50 anos, um novo ideário tem dado margem a mudanças
significativas no âmbito político e econômico da sociedade em nível mundial —o neoliberalismo— como 
resposta à crise capitalista que se instaurava. Entre essas mudanças se encontra a redução do papel do
Estado, isto é, uma diminuição gradativa dos investimentos na área social, tais como saúde, previdência e
educação, trazendo reflexos diretos para o ensino superior. Para discutir o tema proposto com maior
profundidade foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental. E a partir desse suporte
teórico, concluímos que as tendências do ensino superior europeu, abordadas no Tratado de Bolonha,
podem ser admitidas como alternativa para a adequação do ensino superior em nível internacional às
exigências do capital mundial e da globalização. 
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Resumo:  
 
        Pouco lembrada no cotidiano economicamente rentável da indústria do petróleo, a água, um recurso
natural deveras importante para o nosso dia-a-dia, também se mostra extraída dos poços exploratórios de
petróleo e gás. Nessas ocasiões, seu uso é mais um fator de preocupação para as empresas tuteladas pela
Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural (ANP) mesmo após o abandono de um poço. O que não se
sabe é que há uma severa regulamentação sobre os poços produtores de água, sendo vedado a uma empresa
gasífera ceder, autonomamente, o seu poço outrora produtor do recurso “gás” para que outra pessoa física 
ou jurídica venha a utilizá-lo para o fim de extrair o recurso “água”. Calcando-se nas leis nacionais, 
percebeu-se que, por menos prosaico que possa parecer, tal fato ocorreu em mais de cem poços dos estados
do Rio Grande do Norte e do Ceará, sendo uma clara afronta à Lei 9.478/97, na medida em que esta
assevera que o contrato para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural não se
estende a nenhum outro recurso natural. No caso em tela, sendo a água a ser objeto de exploração por
outrem – em vista do abandono do poço –, concluiu-se que deve a empresa concessionária: 1) Por força 
legal, comunicar primeiramente à ANP a intenção de fazê-lo; 2) Comunicar ao órgão estatal responsável 
(no âmbito federal, a Agência Nacional de Águas); 3) Ter em vista que só o ente público pode fazer
concessões de seus bens, sendo tal prática, a priori, vedada aos particulares. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo mostrar a aplicação da simulação computacional no suporte às
decisões projetuais arquitetônicas, com relação à ventilação natural nas edificações. O estudo da ventilação
natural no ambiente construído vem sendo realizado através de programas de simulação computacional de
fluidos (CFD), como o Phoenics, software de características mais genéricas que tem viabilizado as análises
do desenho urbano, porém apresenta limitações para estudos na escala do edifício. Recentemente foi
introduzido pelo Laboratório de Conforto Ambiental (LABCON-DARQ) um programa de CFD específico 
para análise do escoamento do vento no interior de edificações, o TAS, para contornar as limitações
constatadas com o uso do Phoenics. Este programa simula o desempenho térmico da edificação e a
ventilação interna, sendo considerado mais eficiente no que diz respeito aos critérios de tempo de
aprendizagem, flexibilidade de modelagem, tempo de convergência dos resultados e potencial de uso dos
resultados. Pretende-se mostrar as vantagens e limitações na aplicação do TAS, a exemplo de sua
acessibilidade para arquitetos, apresentando o uso de CFD pelo laboratório em trabalhos, dissertações e
pareceres técnicos, para a análise da ventilação natural em edificações. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho explora o uso de programas computacionais de conforto ambiental e de eficiência
energética no ensino de arquitetura e na difusão das informações técnicas e tecnologias recentes. Estes
programas são ferramentas de auxílio à projetação, com alto potencial de análise do desempenho térmico e
energético de edificações. Eles têm sido introduzidos pelo Laboratório de Conforto Ambiental no
Departamento de Arquitetura da UFRN desde 2003, através de um convênio com a Eletrobrás. Os
resultados obtidos compreendem recomendações, análises de comportamentos e exemplificações, os quais
foram selecionadas e introduzidas nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos na disciplina de Conforto
Ambiental integrados as disciplinas de Projeto, Planejamento Urbano e Paisagismo. Como desdobramento,
também foi desenvolvido um curso de atualização aos alunos da pós-graduação e professores, destacando 
os programas SketchUp 6, Ecotect 5.2 e Suntool, que envolvem as áreas de modelação 3D e estudos de
simulação de conforto térmico, sombreamento e luminoso. 

Palavras chave: conforto ambiental, projeto de Arquitetura, programas computacionais 



CÓDIGO: HS0644 
TÍTULO: O MANDATO DE INJUNÇÃO, A AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR 
OMISSÃO E A GARANTIA DE EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
ALUNO: THAISSA LAUAR LEITE (048.751.964-74) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 
CO-AUTOR: TALITA VARELA DE MEDEIROS (064.095.244-55) 
CO-AUTOR: TIAGO BATISTA DOS SANTOS (007.365.254-75) 
CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE 

Resumo:  
 
        A Constituição Federal de 1988 (CF) trouxe direitos e garantias fundamentais que contribuíram para a
edificação de uma sociedade mais digna. Não obstante, alguns de seus dispositivos carecem de eficácia por
omissões legislativas, levando à criação de dois instrumentos para supri-las: o mandato de segurança e a 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A pesquisa teve base na CF e no Direito Constitucional.
A inconstitucionalidade por omissão ocorre quando se deixa de fazer algo exigido constitucionalmente.
Para tanto, existe uma ação que fará valer o texto constitucional: a ação de inconstitucionalidade por
omissão. Esta só poderá ser proposta pelos legitimados na CF. Quando um direito ou garantia fundamental
prevista deixa de se efetivar por falta de lei específica, outro instrumento é acionado: o mandato de
injunção. Tem essa faculdade quem tiver seus direitos inviabilizados, sem legitimação específica. A
pesquisa se conclui respaldando e exaltando a importância de tais instrumentos para a garantia da eficácia
dos dispositivos constitucionais. Apesar da semelhança, faz-se mister ressaltar suas diferenças. Enquanto a 
ação de inconstitucionalidade por omissão é de garantia da constituição, seja um direito ou não, o mandato
de injunção é uma ação constitucional individual, que garante interesses particulares. Isso dá sentido aos
seus efeitos: da primeira, erga omnes, e da segunda, inter parts. 
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Resumo:  
 
        O mundo globalizado traz sempre desafios para os que nele interagem. O Brasil, inserido nesse
panorama, deve sempre buscar alternativas para promover um crescimento amplo, benéfico para todos os
indivíduos do país. Crescimento este impulsionado pelas fontes de energia. Então, O Brasil deve promover
a ampliação da sua Matriz Energética, estimulando novas fontes de energia e fontes ainda incipientes, para
que não fique excessivamente dependente de uma única fonte de energia. Nesse contexto se insere o Gás
Natural. Fonte de energia usada em larga escala por todo o planeta, inclusive pelos nossos vizinhos, ela
apenas engatinha em solo brasileiro, tendo porém, um amplo terreno para o seu estabelecimento como uma
importante fonte energética no país. Para que ocorram investimentos na indústria do Gás Natural no Brasil,
é preciso que haja bastante clareza para o mercado, principalmente no âmbito jurídico. Devido aos altos
valores envolvidos na indústria de Petróleo e Gás Natural, é preciso que haja segurança jurídica, para que
os investidores promovam o crescimento do setor no país. Assim, é necessário delinear claramente as
competências concernentes à ANP, agência federal, e as respectivas agências estaduais, no âmbito do Gás
Natural. 
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Resumo:  
 
        Nos últimos anos o fenômeno da internet tem evidenciado uma nova forma de organização social:a
sociedade virtual. Mais que mero meio de se ‘conectar’ ao mundo, a internet passou a ser a maior expressão 
de inclusão social, considerando que o internauta tem ao alcance do teclado praticamente todos os
benefícios que uma sociedade contemporânea oferece. Deste modo, a internet assume importância
fundamental enquanto instrumento de acesso à justiça. Por conseguinte, o presente estudo tem como escopo
localizar na ordem fundamental, pressupostos jurídicos que possibilitem a argumentação razoável para o
reconhecimento da fundamentalidade do direito virtual, bem como a verificação dos pressupostos teóricos
oriundos da teoria dos direitos fundamentais, justificantes do acionamento do poder constituinte derivado
reformador. Inserindo-se no contexto da multiplicação dos direitos, e tendo em vista que o direito é um
produto da sociedade que tem como fim primordial estabelecer a justiça enquanto virtude, constata-se que o 
direito virtual é um direito transindividual, difuso e meta-individual, na medida em que é do interesse de 
‘todos’ indistintamente e, em seu conteúdo, se verifica a existência de outros direitos que plasmados o 
compõem. Através de um estudo exploratório-bibliográfico, conclui-se que toda negação dessas 
expectativas compromete a governabilidade dos que de fato exercem o poder do Estado. Urge, portanto,
creditar fundamentalidade expressa ao direito de acesso à internet. 
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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,
para os alunos do 2º período do Curso de Pedagogia/ UFRN. Nessa atividade foram registrados diferentes 
momentos de leitura, com o objetivo de desvendar como se deu a formação desses alunos como leitores,
que aspectos influenciaram, unindo os fragmentos de lembranças, capazes de ser resgatados, na tentativa de
explicar sua história e apreço pelo mundo da leitura. Desse modo, os nossos caminhos na busca do
letramento são revisitados. Para este trabalho construí o texto intitulado Meu mundo paralelo resultado da
referida atividade, que significou um momento de crescimento acadêmico, bem como pessoal, uma vez que
participar dessa me motivou a continuar explorando o mundo do conhecimento letrado. 
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TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES RESSOCIALIZADORES QUANTO 
A REINTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE INFRATOR 
ALUNO: PABLO GEORGES CICERO FRAGA LEURQUIN (073.895.134-03) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

Resumo:  
 
        A partir do século XIX a justiça criminal assume, além das funções de punir e intimidar, uma nova
perspectiva que se baseia na regeneração do criminoso, no intuito de fazê-lo ser capaz de se relacionar de 
forma saudável com os demais membros da sociedade. Podemos identificar a função ressocializadora do
direito penal positivada na Costituição Federal Brasileira de 1988. Contrapondo esse “dever-ser” exposto, 
no Brasil o propósito de reintegração do individuo a sociedade não tem sido plenamente concretizado. As
causas dessa falha são muitas, mas podemos indicar a falta de capacitação técnica e acadêmica como sendo
motivadora da descrença dos agentes que trabalham em contato direto com os regenerandos. Para
comprovar a importância da capacitação dos agentes ressocializadores a pesquisa se dará através de
consulta bibliográfica a livros relacionados a Direito Penal, assim como da análise constitucional e por fim,
da interpretação de artigos científicos relacionados ao tema. Tomando ciência da gravidade que o problema
representa nos dias atuais, se faz necessário focar a preocupação na reintegração do adolescente desviante,
visto sua maior capacidade de recuperação devido estar ainda, em processo de formação de personalidade.
Diante essa situação, é imprescindível procurar soluções eficazes para a reintegração social se dê de forma
mais eficaz, partindo do questionamento das competências devidas do “ser ressocializador”. 
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TÍTULO: DINÂMICA IMOBILIÁRIA E MUDANÇA NO USO DO SOLO NO CONJUNTO PONTA 
NEGRA 
ALUNO: FELIPE FERNANDES DE ARAUJO (061.234.724-96) 
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (215.011.224-87) 

Resumo:  
 
        O conjunto habitacional de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, construído em 1978, destaca-se das 
demais áreas da cidade em função das significativas mudanças que nele ocorreram devido ao avanço, mais
tarde, do turismo. Essa área caracteriza-se por possuir uma localização privilegiada, com grande beleza 
natural, destacando-se a praia de Ponta Negra e o “Morro do Careca”. Estes representam um atrativo para 
os investimentos de capital, pois a vista panorâmica confere àqueles que detêm terrenos no local a
possibilidade de extrair uma renda de monopólio, visto que há ali elementos paisagísticos singulares. Nesse
contexto, muitos investimentos foram realizados, como a implementação de infra-estruturas de saneamento, 
drenagem, pavimentação e iluminação de ruas etc., por meio do PRODETUR/NE, desde o final da década
de 1990. O objetivo desse trabalho é identificar e analisar a dinâmica que envolve a mudança no uso do
solo no conjunto Ponta Negra, decorrente da ação de agentes imobiliários, fomentada pela atividade
turística, com a substituição de residências por comércios e prestadoras de serviços voltados,
essencialmente, à demanda turística como bares, casas de câmbio, locadoras de carros etc., tendo como
conseqüência uma forte pressão imobiliária no conjunto, que se reflete nos altos preços dos imóveis. 
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TÍTULO: A FLEXIBILIZAÇÃO DA DOGMÁTICA JURÍDICA CONTRATUAL, EM DECORRÊNCIA 
DA ADOÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho visa demonstrar os aspectos históricos do Instituto denominado Teoria da
Imprevisão, nova roupagem conferida à antiga cláusula rebus sic stantibus (contractus qui habent tractum
sucessivum et dependentiam de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur). Através da análise de sua base
teórica, tem o escopo de analisar seus fundamentos basilares no decorrer de sua evolução, demonstrando
também sua feição no direito pátrio. Partindo de tal paradigma, pretende esmiuçar seus pressupostos de
aplicabilidade a partir do advento do Código Civil de 2002, explanando os requisitos essenciais expostos
em tal diploma legal. Por fim, em apertada síntese, a flexibilização da dogmática jurídica contratual ocorre
pela relativização da força obrigatória dos contratos, estando em absoluta consonância com os princípios
norteadores do novo Código Civil, pois tem o mérito de ser um instituto com valores de sociabilidade, entre
outros, já que a positivação da teoria da imprevisão nas relações civis, ocorre em consonância com o que já
preconizava a doutrina e jurisprudência mais abalizada. 
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CÓDIGO: HS0661 
TÍTULO: O ESPAÇO REPRESENTADO NA POESIA DE ZILA MAMEDE 
ALUNO: GRACINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (053.397.414-35) 
ORIENTADOR: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (009.058.644-17) 

Resumo:  
 
        A presente pesquisa intitulada O Espaço representado na poesia de Zila Mamede analisa o livro
Navegos: A Herança (2003), que se constitui a partir de uma reunião das seguintes obras: "Rosa de
Pedra" (1953), "Salinas" (1958), "O Arado" (1959), "Exercício da Palavra" (1975), "A Herança" (1984).
Nesta pesquisa objetivamos investigar como o Espaço é representado pela poetisa. Zila Mamede, nasceu em
1928 na cidade de Nova Palmeira, mas ainda criança vai morar na cidade de Currais Novos (RN), adotando
assim o solo norte-rio-grandense como fonte de inspiração e espaço impregnado de subjetividades 
impressos nos seus poemas. A poetisa ocupou vários espaços, e as marcas deles, ou seja, suas
representações permeiam os poemas de forma explícita e implícita, seja quando volta ao passado em busca
da infância; seja quando passeia pelo presente e provável futuro. Assim o presente trabalho faz uma
cartografia de como os espaços aparecem na poesia de Mamede e para isso entendemos o espaço, não como
apenas como um cenário, mas como repleto de cores, cheiros e representações subjetivas. 
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TÍTULO: SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO: CASO DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS DE 
NATAL 
ALUNO: JANETE ANDRADE DE LIMA (058.645.474-84) 
ORIENTADOR: MONICA MARQUES CARVALHO (953.793.634-15) 
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO GALDINO DE ARAUJO (063.381.474-17) 
CO-AUTOR: YLDENEY SILVA DOMINGOS (050.085.794-60) 

Resumo:  
 
        Apresenta o resultado de estudos feitos sobre os softwares de automação nas bibliotecas universitárias
de Natal/RN. O fenômeno da Globalização trouxe consigo uma gama de vantagens e algumas desvantagens
para a sociedade que a usufrui. Novas terminologias para essa nova Era foram criadas como sociedade da
informação, dentre outras nomenclaturas. Para atender as necessidades dessa nova Era, foram
desenvolvidas as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s), que ocasionaram muitas facilidades
para o homem. Na biblioteca não poderia deixar de ser diferente, as TIC´s favoreceram a organização das
informações, como também o surgimento dos sistemas de automação desenvolvidos para facilitar e agilizar
os serviços das bibliotecas, como também promover a comunicação entre os usuários e o bibliotecário. Tem
como objetivo preencher uma lacuna existente na literatura acadêmica, uma vez que o assunto sistemas de
automação de bibliotecas universitárias do município de Natal, não foi alvo de uma pesquisa anteriormente.
O procedimento metodológico utilizado na elaboração foi à técnica de pesquisa, utilizando-se de dados, 
históricos, além de levantamentos bibliográficos do assunto. Mostra os aspectos positivos e negativos dos
sistemas através da ótica dos profissionais que manipulam tais sistemas. Com isso chegou-se ao resultado 
que os sistemas de automação utilizados nas bibliotecas universitárias de Natal/RN são de fundamental
importância e utilidade para aqueles que os utilizam. 
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TÍTULO: O USO DA ÁGUA COMO INSUMO PRODUTIVO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: 
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ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        Há algumas décadas a água tem sido alvo de discussões que ultrapassam fronteiras alcançando um
enfoque global, a própria Constituição brasileira alterou o regime democratizando os recursos hídricos, na
medida em que os retirou das mãos dos particulares conduzindo-os a situação de bem estatal submetido à 
função social. A forma desigual como está distribuída associada ao medo de uma futura escassez é razão
para tanta preocupação, portanto, deixar que interesses econômicos superem as necessidades humanas faz a
sociedade mundial pensar em trabalhos que tragam uma maior consciência ambiental e um melhor
aproveitamento desses recursos, porém muitas são as dificuldades para a implementação de um controle
eficaz fundando em normas mais impositivas. O setor do petróleo é um dos que faz grande uso da água
como insumo em sua cadeia produtiva, no entanto mesmo com o destaque mundial que possui, não pode
deixar de lado as questões ambientais. Assim, frente a esse contexto, torna-se necessário uma análise da 
regulação do uso da água dentro da indústria do petróleo, somado a um estudo sobre a possibilidade
jurídica, de regulação e fiscalização por parte da Agência Nacional de Petróleo no controle ao bom uso da
água. Sob um enfoque constitucional ver a possibilidade de instauração de um convênio entre a ANP e a
Agência Nacional de Águas, com o fim de fixarem bases legais para a imposição de uma ordem
controladora mais eficaz. 
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CÓDIGO: HS0670 
TÍTULO: O USO DA ARBITRAGEM NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS DA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL. 
ALUNO: SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (033.796.274-02) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        A arbitragem trata-se de um instituto pela qual as partes envolvidas em um litígio judicial confiam a
uma terceira pessoa, independente e imparcial, o Árbitro, o julgamento de direitos transigíveis. Por
constituir uma forma de resolução de conflitos em que a decisão é mais célere em relação ao rito processual
usado pela jurisdição estatal, é utilizado amplamente por empresas da área do petróleo e gás natural. No
entanto, um dos problemas envolvidos é não admitir recurso em uma instância superior, o que se trata, para
alguns, do desrespeito ao direito constitucional da ampla defesa e acesso ao poder judiciário. A proposta do
presente trabalho é saber se o instituto da arbitragem cumpre com as demandas da indústria do petróleo e
gás natural e esclarecer as vantagens e desvantagens para a atividade, sobretudo em uma era globalizada . 
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CÓDIGO: HS0672 
TÍTULO: PARALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS 
DE JAZIDAS: O DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR. 
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ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho busca analisar as peculiaridades concernentes ao processo desapropriatório quando
este recair sobre áreas de jazidas petrolíferas, sobretudo diante da existência de contrato de concessão de
pesquisa e lavra de petróleo, tendo em vista a relevância estratégica do setor energético para o País. Este
ensaio ainda visa demonstrar os direitos de terceiros que por ventura sejam prejudicados pela
desapropriação, realçando o caso dos concessionários que terão sua produção comprometida, e que,
consequentemente, deverão ser compensados pelos danos sofridos. A concessão é algo apreciável
economicamente, a partir deste contrato o concessionário poderá explorar as reservas petrolíferas, podendo
dispor daquela parcela já prospectada. Uma vez na superfície o petróleo passa a propriedade do
concessionário, que o negociará, auferindo lucro a partir de sua comercialização. Qualquer ato da
Administração que obste o exercício de tal direito, adquirido através do contrato, gerará sua obrigação em
reparar os danos sofridos, não só por que houve inadimplência contratual por parte do Estado, mas também
pela responsabilidade objetiva que a Constituição federal, em seu art. 37, §6°, destina aos Atos do Poder
Público. Havendo desapropriação de áreas de jazidas, sendo comprometida a produção petrolífera, caberá
indenização ao concessionário da lavra, não pela jazida existente no subsolo, uma vez que se trata de
propriedade da União, mas pelo contrato de concessão. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho versa sobre o uso abusivo de algemas por parte dos policiais, problemática esta
causada pela falta de adequada disciplina jurídica sobre o assunto – embora tenha a Lei de Execução Penal 
previsto seu regramento (artigo 199) – o que permite uma maior flexibilidade nos atos da Administração e o
cometimento de arbitrariedades. No Brasil, quanto ao uso de algemas, são comuns abusos por parte dos
agentes públicos nos momentos das ações policiais. Há, nessas situações, o constrangimento ilegal quando
o algemado é exposto à população e à mídia, os quais prontamente antecipam o julgamento do algemado,
mesmo não tendo este iniciado o contraditório. É claro o desrespeito aos pacientes que são submetidos à
execração e pública nos espetáculos televisivos, os quais são encobertos, todavia, por abusos de autoridades
que, devido à falta de regulamentação, não são punidos. A arbitrariedade em comento põe abaixo, ademais,
o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém deve ser tratado como culpado antes do
trânsito em julgado da sentença. Entretanto, como uma forma de tentar sanar tal problemática, transita no
Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº. 5.494/05 com critérios objetivos sobre o uso de algemas. Face o 
esposado, percebe-se a necessidade da haver no ordenamento jurídico dispositivos que delineiem o uso das
algemas, as quais devem ser sim utilizadas, mas de modo razoável, adequando-se o policial, de maneira 
ponderada, a cada caso concreto. 
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Resumo:  
 
        Ao tratar da organização dos municípios, a Constituição Federal expressamente firmou a competência
do Tribunal de Justiça para julgar delitos cometidos por prefeitos. Contudo, questão tormentosa surge
quando é necessário fixar a competência jurisdicional a propósito de infrações penais cometidas por
prefeito em Estado Federado diverso daquele no qual sito o município que governa. Tal se dá porque, em
regra, a competência é estabelecida pelo lugar da infração. Considerando o aparente conflito entre a fixação
da competência em razão do lugar e a por prerrogativa de função, a leitura do supracitado preceito
constitucional dá azo a pelo menos três interpretações: o prefeito será julgado sempre pelo Tribunal de
Justiça a que está jurisdicionado o município onde exerce mandato; o julgamento de chefe do poder
executivo municipal se dará perante um dos Tribunais de Justiça da federação, a depender do local em
cometido o delito; ou se perpetrar delito fora do Estado em que se localiza o município cujo executivo
chefia, o prefeito submeter-se-á a julgamento perante o juiz singular. Analisando as lições da doutrina e
decisões judiciais é possível dessumir que, independentemente do ponto do território brasileiro em que
cometer ilícito penal, o prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça em cujo território de jurisdição estiver
situado o município para o qual foi eleito. 
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TÍTULO: O CURSO DE PEDAGOGIA E OS TRÂMITES DE IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 
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Resumo:  
 
        A formação do novo projeto político pedagógico do curso de Pedagogia do CERES (PPP), pauta - se 
em pilares fundamentais como forma de repensar a formação educativa de seus discentes e visibilizar uma
contribuição engajada entre a relação teoria – prática, refletindo e conscientizando – se para as exigências 
que permeiam seu exercício profissional não apenas em âmbitos escolares, mas também em instituições não
– escolares. Articula – se desta forma, saber acadêmico, pesquisa e prática educativa no desenvolvimento
de um trabalho consolidado em bases humano – educativa e democrática – cidadã. A nova estrutura 
curricular é constituída por disciplinas que possam ser trabalhadas de forma interdisciplinar,
comprometidos social e politicamente com a educação, formação e prática educativa de seus alunos, futuros
pedagogos. Este trabalho pretende investigar a formação deste novo profissional multifacetado, bem como
acompanhar seu ingresso em instituições escolares e não – escolares em um contexto aonde um novo 
sujeito educativo vem configurando os quadros da pedagogia, revolucionando seu território e fazendo – o 
repensar suas bases estruturantes de formação quanto ao aparato teórico e sua tradição histórica como
também na sua práxis educativa e escolar. Para isso, utilizaremos métodos quantitativos e qualitativos como
a observação direta, questionários e análise de outros materiais produzidos nos lugares de formação
(UFRN) e de atuação do pedagogo. 
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Resumo:  
 
        Os estudos urbanos têm focalizado, sobremaneira, as grandes cidades, evidenciando uma certa lacuna
no que se refere àquelas de pequeno porte. No Brasil, embora predominem as pequenas cidades, é notável a
carência de pesquisas que tratem desse tema. Neste sentido, a proposta do projeto de pesquisa Perfil sócio-
espacial das pequenas cidades do RN alia-se a vertente que deseja estudar as pequenas cidades, com o 
objetivo de compreender a dinâmica que as envolvem internamente, como e de que sobrevivem e qual o
perfil espacial que apresentam. Este projeto, em sua primeira versão, contempla 10 das menores cidades do
Seridó potiguar, segundo as estatísticas da população urbana. Partindo deste elenco de cidades, estão sendo
analisados os perfis urbanos, com base em características populacionais e econômicas, formas de
organização da sociedade civil, cotidiano e configuração citadina. Investigar a pequena cidade torna-se 
importante na medida em que lança luzes sobre o universo contido neste cenário urbano, ainda timidamente
contemplado pelos estudos científicos. Considerando que o tecido urbano do Rio Grande do Norte é
marcado pela predominância das cidades de pequeno porte, estudar o perfil sócio-espacial das mesmas é 
desvendar a trama social que enreda as vivências nestes lugares, é compreender o processo de construção
do território. 
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Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar o ideário reformista/nacionalista da Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler/RN, um dos principais movimentos de cultura e educação popular existentes no
nordeste brasileiro, no início da década de 1960 do século XX, e sua relação com o que entendemos sobre
romantismo político. O período que antecedeu o golpe civil-militar, no Brasil de 1964, se caracterizou por 
um amplo processo de mobilizações culturais, sociais, protestos e reivindicações políticas. Logo, surgiram
no país movimentos cujos propósitos se baseavam na idéia de conhecer para libertar, na tentativa de
desfazer o quadro de injustiça social vigente. Esse processo veio, portanto, influenciar o campo da
educação, a exemplo do surgimento da Campanha no Rio Grande do Norte. A pesquisa teve como
principais instrumentos de trabalho, fontes documentais escritas, tais como, textos produzidos pelo
movimento e por intelectuais a ele vinculados, artigos de jornais, discursos, cartilhas de alfabetização,
depoimentos e entrevistas. De acordo com a leitura analítica de tais fontes, podemos afirmar a existência de
notórias características românticas no ideário da Campanha, dentre elas: nostalgia; sensação de perda; busca
do caráter nacional e do espírito do povo, visando construir um futuro emancipado da injusta realidade
social presente. 
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Resumo:  
 
        Dos conhecimentos ligados as linguagens cênicas, a iluminação, poderia ser caracterizada como um
dos elementos de estruturação da cena. Um olhar direcionado ao nosso passado recente, nos possibilita
perceber como seu uso vem sendo implementado de forma mais consciente na representação cênica,
reforçando a importância deste elemento para comunicação no teatro, dança, mímica, circo, ópera, teatro de
animação, performance, shows musicais, entre outros. Esse trabalho tem por objetivo investigar aspectos
ligados a iluminação cênica no estado do Rio Grande do Norte, através de um levantamento dos
antecedentes históricos que caracterizaram seu uso, aplicação e desenvolvimento técnico. Esse
levantamento concentra-se principalmente em relatos orais de profissionais ligados ao ramo de espetáluos
no RN, de modo que o cruzamento de falas e a análise de recorrências e regularidades possibilite traçar um
perfil histórico dessa atividade no estado. 

Palavras chave: Iluminação - Espaço - Interdisciplinaridade. 



CÓDIGO: HS0704 
TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS ACERCA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE GASODUTOS EM ÁREA URBANA 
ALUNO: LUCAS VALE DE ARAUJO (053.479.254-50) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        A licença ambiental apresenta-se como um imprescindível instrumento no sentido de harmonizar
crescimento econômico-social e proteção ao meio ambiente. Por conseguinte, meio a hodierna conjuntura 
brasileira, caracterizada por políticas de diversificação de nossa matriz energética, o licenciamento
ambiental relacionado às fontes de energia alternativas mostra-se ainda mais importante, principalmente no 
tocante ao gás natural, combustível que tem adquirido posicionamento de destaque no cenário nacional. Em
relação aos sistemas de distribuição do referido energético em centros urbanos, atenção especial deve ser
dedicada, haja vista os significativos impactos, positivos e negativos, que a instalação e operação desses
dutos ocasionam ao meio em que são inseridos. Nesse diapasão, a principal função do licenciamento
ambiental é precaver e prevenir que eventuais danos ocorram, sem que, por outro lado, se torne um entrave
ao crescimento econômico do país. Assim, visando contribuir com o desenvolvimento da malha de
distribuição de gás natural nas cidades, o trabalho terá como objetivo analisar, sob a ótica de nosso
ordenamento jurídico, as várias etapas referentes ao procedimento do licenciamento ambiental para a
instalação e operação de gasodutos em área urbana. Buscar-se-á, portanto, sistematizar o estudo referente a 
essa atividade, de modo a dar maior inteligibilidade ao conjunto de normas que regulam o setor, a fim de se
obter uma racionalização do uso do subsolo para tal escopo. 

Palavras chave: licenciamento ambiental; gasodutos; centros urbanos 



CÓDIGO: HS0705 
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS: UMA ANÁLISE 
DA RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR PELA FRAUDE AO CONSUMIDOR 
ALUNO: SAMUEL MAX GABBAY (056.009.934-71) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DUQUE (016.207.718-10) 

Resumo:  
 
        A Lei nº. 9.847/1999 dispõe sobre as atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis
tratada pela Lei nº. 9.478/1997, estabelecendo sanções administrativas e outras providências. Dentre essas
providências encontramos um dispositivo digno de análise que atribui ao fornecedor de combustível uma
responsabilização solidária pelos vícios de qualidade ou quantidade encontrados, criando uma
responsabilidade objetiva e utilizando-se da Teoria do Risco Integral.O objetivo do presente trabalho é 
analisar a Responsabilidade Civil do distribuidor de combustível sob seu aspecto constitucional e unicidade
com sistema jurídico vigente, dando especial enfoque à responsabilização na fraude contra o consumidor. O
trabalho apresenta como desafio a divergência doutrinária quanto à utilização da responsabilidade objetiva,
havendo quem defenda que a mesma só pode ser utilizada quando há o respaldo constitucional e devido a
tal somente o Estado poderia padecer desta responsabilização. Procurar-se-á comprovar por meio de uma 
análise teórica e prática que esta tese não mais subsiste, todavia, concomitantemente, será demonstrando a
inadequação ao responsabilizar objetivamente o distribuidor, seja por uma questão de Unicidade e
coerência do sistema jurídico pátrio ou de justiça. Com isso, espera-se comprovar uma inadequação na Lei 
9.847/1999 ao se atribuir uma responsabilização ao distribuidor de combustível independente da existência
de culpa. 

Palavras chave: Distribuidor de Combustível. Responsabilidade Civil. Fraude. 



CÓDIGO: HS0706 
TÍTULO: O PAPEL DA ANP COMO AGENTE INTERVENTOR NO DOMÍNIO ECONÔMICO 
ALUNO: DANIEL RAMOS DANTAS (054.318.634-28) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        A remodelação das funções estatais garantiu que órgãos especiais passassem a gerir setores específicos
de forma ágil, imparcial, com certa distancia entre o poder legislativo e o executivo, de maneira pragmática
e profissional. Por conta da pequena experiência brasileira, o modelo de gestão independente, técnica e
autônoma, tem um longo caminho de consolidação. O modelo da ANP é frequentemente criticado por
setores que ameaçam a continuidade efetiva desse regime. O reforço as atuais garantias, a efetivação das
questões latentes e, por fim, a inclusão de novas garantias levarão o mercado petrolífero a um novo
patamar. A segurança jurídica e um ambiente propício, fértil aos ávidos investimentos, garantirão a melhor
exploração das potencialidades petrolíferas. Esse setor requer volumosos investimentos, somas
condicionadas à uma boa legislação e um clima de respeito e receptividade aos recursos almejados. Traçar,
seja por maior delimitação ou por um melhor detalhamento operacional da agência como interventora
econômica, representada pelos seus diretores, é acima de tudo dar respaldo a um modelo eficiente. O
presente trabalho objetiva delimitar a atuação legal da ANP, suas atribuições e suas funções como
interventora econômica. Uma maior clareza legal trará maior autoridade, bem como um respaldo que
garantirá maior independência. Com isso o mercado petrolífero, torna-se mais estável e receptivo a 
investimentos. 

Palavras chave: ANP; Domínio Econômico; Agências Reguladoras 



CÓDIGO: HS0707 
TÍTULO: MAU USO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA TV BRASILEIRA 
ALUNO: KAMILA MIRANDA SENA (014.357.004-81) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

Resumo:  
 
        O princípio da liberdade de expressão é um direito fundamental e inalienável, inerente a todas as
pessoas, portanto,um requisito indispensável para a própria existência das sociedades democráticas.Deve
ser protegido pela constituição de uma democracia, porém, não é absoluto, não podendo ser usado para
justificar a violência, a difamação, a calúnia, a subversão ou a obscenidade.Infelizmente, a maioria das
emissoras de televisão confundem a liberdade de expressar pensamentos e opiniões com a libertinagem de
expressar imoralidades e palavrões em qualquer tempo e lugar. No Brasil, a ausência de uma fiscalização
governamental vem gerando comportamentos mais irresponsáveis das empresas de comunicação.Visando
altos ganhos financeiros, a mídia nacional vem vulgarizando e estimulando o prazer inconseqüente, a
imoralidade, a mentira, a infidelidade conjugal e a nudez.Fatos que vêm acontecendo porque esse mercado
é o único que não possui órgãos públicos para fiscalizar suas atividades, acabando por induzir os
adolescentes ao uso de drogas, à depravação sexual, à violência, à roubos e assaltos, como vistos nos
noticiários.Nessa perspectiva, o trabalho tem o escopo de explanar a respeito do mau uso da liberdade de
expressão na tv brasileira, bem como conscientizar que o ideal é buscar o equilíbrio, ou seja, defender a
liberdade de expressão e ao mesmo tempo impedir o discurso que incita à violência, à intimidação ou à
subversão. 

Palavras chave: Democracia.Liberdade de expressão. Responsabilidade 



CÓDIGO: HS0709 
TÍTULO: ASPECTOS REGULATÓRIOS DO BIODIESEL E SUA IMPLANTAÇÃO NA MATRIZ 
ENERGÉTICA NACIONAL 
ALUNO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DUQUE (016.207.718-10) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 
CO-AUTOR: SAMUEL MAX GABBAY (056.009.934-71) 

Resumo:  
 
        No atual contexto, a política energética nacional tem passado por mudanças relevantes. Com a crise
mundial do petróleo numa perspectiva de escassez e as pressões políticas em torno do aquecimento global,
a política energética tem-se esforçado cada vez mais para promover o uso de energias renováveis,
especialmente no setor automotivo. Esta mudança de postura traz novas configurações à matriz energética
nacional e reposiciona o Brasil como fornecedor de energia para o mundo. Como destaques destas políticas
estão às iniciativas de obtenção de uma matriz de combustíveis limpa e renovável a partir do biodiesel.
Diante desta situação, é objetivo do presente trabalho analisar os mecanismos disponíveis no quadro da
política energética nacional para a introdução de energias renováveis no setor de combustíveis por meio do
programa do biodiesel, uma análise dos aspectos regulatórios do Biodiesel e de que forma este combustível
natural vem sendo implementado na matriz energética nacional. Neste sentido, o presente trabalho analisa
arcabouço jurídico que subsidia a política energética nacional e os mecanismos de introdução de energias
renováveis no setor automotivo. Na segunda parte analisam-se as normas que configuram o programa 
nacional do biodiesel e seu papel no conjunto global das medidas jurídicas componentes da política
energética nacional. 

Palavras chave: Política Energética Nacional, Biodiesel, Legislação. 



CÓDIGO: HS0713 
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL: ANAMNESE E DIAGNÓSTICO PRECÁRIOS E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. 
ALUNO: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES (053.897.444-38) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA (051.386.034-77) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar a responsabilidade dos profissionais da área da saúde no que diz
respeito à anamnese e ao diagnóstico. Mais especificamente pesquisou-se: a) a importância de um 
diagnóstico diferencial e detalhado; b) a relevância da anamnese no conhecimento do médico das condições
reais do paciente e conseqüente qualidade do tratamento; c) a responsabilização civil não apenas como
forma de ressarcimento dos danos causados, mas também como forma de evitar danos vindouros. Para a
realização do trabalho foram entrevistados 10 profissionais desta área (dentistas, psicólogos, enfermeiros,
fisioterapeutas, médicos, dentre outros), além de extensa pesquisa sobre o tema em foco. A análise dos
dados revelou que esses profissionais vislumbram a importância de se cercarem de cuidados a fim de
impedir a ocorrência de danos que poderiam ser evitados aos paciente e conseqüentes casos de
responsabilidade cível, todavia, não têm conhecimentos plenos de como podem se resguardar juridicamente
na sua atividade. O trabalho conclui que há uma carência de conhecimentos jurídicos sobre o tema neste
ramo, o que nos mostra a clarividente necessidade de uma maior orientação jurídica no âmbito acadêmico
para esses profissionais. 

Palavras chave: Responsabilidade Civil, anmnese, diagnóstico, dano 



CÓDIGO: HS0716 
TÍTULO: O EXERCÍCIO DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E O CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
ALUNO: PAULA KAROLINNE DE BRITO BEZERRA (061.318.364-93) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 
CO-AUTOR: THAISSA LAUAR LEITE (048.751.964-74) 
CO-AUTOR: ANDRE NAVARRO DE LIMA GUIMARAES (086.996.347-30) 
CO-AUTOR: FERNANDO MARLOS LUCENA DE AQUINO (056.045.624-75) 

Resumo:  
 
        A construção de nossa constituição positivou os valores e preceitos morais em voga na realidade social
do período da redemocratização, 1988, no qual se buscou, em tese, aproximar os anseios dos cidadãos e as
decisões tomadas pelos seus representantes. Para garantir o respeito aos direitos fundamentais, far-se-á 
necessário entendermos que há critérios de controle constitucional: o difuso e o concentrado, sendo o
primeiro ativado em casos concretos para salvaguardar os direitos sociais, civis e políticos em questão
através de via de exceção e que o efeito deste é inter partes e ex tunc, visto que ao se julgar inconstitucional
para o caso, não faz coisa julgada em relação ao texto impugnado. Este vem a ser aplicado novamente, até
que se faça uso dos mecanismos de controle concentrado, que requerem maior burocracia: ação direta de
inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, de competência restrita ao STF e
legitimada se acionada pelas pessoas dispostas no Art. 103. Destarte, enfrentamos hoje uma estabilização
da democracia e uma discussão quanto ao acesso da população à propositura de inconstitucionalidades,
além de certa discrepância entre os princípios consagrados e as interpretações arroladas pelos nossos
tribunais. 

Palavras chave: DIREITOS FUNDAMENTAIS, CONTROLE DIFUSO E CONTROLE 
CONCENTRADO 



CÓDIGO: HS0717 
TÍTULO: CARTOGRAFIA URBANA DE CAICÓ: UM CENÁRIO DE MUDANÇAS (1960-2007) 
ALUNO: JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA (082.184.944-13) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (522.884.044-34) 

Resumo:  
 
        Caicó, assim como algumas das maiores cidades potiguares, sofreu um grande impacto em sua
cartografia urbana, principalmente após a década de 60, com o final da crise do algodão no seridó potiguar.
Após esse período começam a surgir instituições e indústrias que impulsionaram a chegada de novos
habitantes para a cidade; visto sob este aspecto, foi necessária a construção de bairros e conjuntos
habitacionais para que esse novo contingente de pessoas pudesse se fixar no município, isso implicou
consideravelmente no aumento de área urbana. Esse trabalho objetiva ressaltar de forma descritivo-
demostrativa essas mudanças espaciais que ocorreram neste pequeno recorte temporal, os impactos
causados por elas e as modificações no cotidiano de seus habitantes. Para compreender essa dinâmica
espacial recorremos principalmente a uma obra: “Desvendando a cidade” de Ione Rodrigues Diniz Morais 
(1999) que explora essa dinâmica espacial da cidade de Caicó. Para explicar a natureza desse fenômeno
utilizamos conceitos trabalhados por Milton Santos em sua obra “Técnica espaço tempo” (1998). Os 
resultados demonstram que a cidade duplicou em área urbana nesse período,e isso se deve principalmente
ao surgimento da universidade e o crescimento das pequenas industrias, que acabaram por tornar Caicó um
centro de comércio local e conseqüentemente impondo sua influência sobre toda região do Seridó norte-rio-
grandense. 

Palavras chave: Caicó;cartografia;tranformação 



CÓDIGO: HS0719 
TÍTULO: CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. 
ALUNO: GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA (051.386.034-77) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES (053.897.444-38) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar o alcance da responsabilidade civil pertinente ao crescente número
de casos envolvendo danos ao meio ambiente, especialmente à poluição de rios, lagoas e lençóis freáticos
na grande Natal. Mais especificamente pesquisou-se: a) o grau de poluição (quantificação do dano) 
existente na bacia hidrográfica da região; b) a responsabilização das empresas lançadoras de dejetos aos
rios; c) a responsabilização dos órgãos públicos pela omissão na fiscalização, bem como pela omissão em
proporcionar um destino e tratamento adequados para os dejetos urbanos; d) a população como sujeito
passivo da lesão?; e) indenização pelos danos causados. Para a realização do trabalho foram entrevistados
empresários locais, promotores do meio ambiente, secretários ligados à área, IBAMA e IDEMA; consulta
jurisprudencial, além de pesquisa doutrinária sobre o assunto. A análise dos dados revelou que muito pouco
se faz para preservar essas reservas hídricas: as empresas não cumprem as determinações ambientais e as
autoridades públicas têm uma fiscalização precária, além de pouco investir na área de tratamento do esgoto.
O trabalho conclui que tanto as entidades privadas quanto as públicas são passíveis de responsabilização à
lesões ambientais, seja por uma conduta passiva ou omissiva, sendo imperativa a necessidade de políticas
voltadas para a proteção ambiental dos recursos hídricos em foco. 

Palavras chave: responsabilidade civil,meio ambiente,bacia hidrográfica,indenização 



CÓDIGO: HS0728 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TREINAMENTO: O CASO DO SUPORTE 
TÉCNICO DA DIGINET/DIGIZAP. 
ALUNO: JOAO PAULO DAMASIO SALES (009.744.664-50) 
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA MACHADO DE MEDEIROS (067.673.111-20) 
CO-AUTOR: THAÍS CHACON DOS SANTOS (060.323.984-63) 
CO-AUTOR: SHIRLAYNE GRAZIELLE DA SILVA SENA (007.838.404-46) 
CO-AUTOR: JEFFERSON DANTAS FREIRE DE MORAIS (011.644.414-26) 

Resumo:  
 
        No atual mundo globalizado, um dos setores de maior necessidade de mudanças rápidas é o segmento
da tecnologia. Por isso, a Diginet/Digizap, empresa provedora de internet na cidade de Natal/RN, tem
concedido uma atenção especial ao treinamento de pessoal, por ser uma das principais etapas na efetivação
do programa proposto pela empresa. A presente pesquisa objetiva a avaliação dos resultados destes
treinamentos implantados, direcionados aos técnicos do suporte da empresa. As razões que levaram à
realização da mesma referem-se às necessidades de obtenção dos níveis de conhecimento absorvidos por
cada indivíduo, integrante da equipe técnica, assim como, o reflexo destes ensinamentos no desempenho do
setor, em relação às estratégias da organização. Foi realizada uma pesquisa exploratória descritiva,
levantamento bibliográfico e aplicação de questionário estruturado junto aos 20 colaboradores do setor de
suporte da empresa. Acredita-se que os dados aqui presentes, servirão de embasamento e instrumento de
desenvolvimento no programa de treinamento implementado pela empresa, de forma a aperfeiçoá-lo e 
incrementá-lo. Por meio dos resultados apresentados, observa-se o grau elevado de satisfação e aprendizado 
por parte dos funcionários, concomitante às sugestões dadas por eles. Dessa forma, conclui-se que o 
treinamento ocupa lugar de relevância e sucesso na busca do padrão de qualidade no atendimento e nível de
conhecimento tecnológico, atendendo às necessidades dos clientes. 

Palavras chave: Avaliação, Treinamento, Aprendizado. 



CÓDIGO: HS0734 
TÍTULO: ESBOÇOS DE UMA ÉTICA DO VIRTUAL 
ALUNO: ANTONIO LAZARO VIEIRA BARBOSA JUNIOR (062.718.504-56) 
ORIENTADOR: RUBEN GUEDES NUNES (011.498.574-04) 

Resumo:  
 
        Nos últimos vinte anos, o avanço da informática trouxe melhoras significativas na vida do ser humano,
bem como problemas que demandam solução. Entre eles, figura o das relações humanas através da Internet,
veículo de aulas de educação a distância e de roubos milionários. Partindo da concepção de ética em Peter
Singer como tentativa de pensar o que devemos fazer, e do conceito de virtual empregado por Pierre Lévy,
busco, neste artigo, construir noções gerais de uma ética aplicada à informática, centrando-me no problema 
da Internet. Embora tais parâmetros dependam tanto dos usuários da rede e das evoluções pelas quais ela
passa, e apesar da existência de preconceitos malfundados ou com motivos pessimistas (na filosofia da
informação, por exemplo, o pensador francês Paul Virilio faz críticas veementes à tecnologia em geral e à
informática em particular, prevendo um panorama desolador do futuro humano), a perspectiva que adoto
aqui é otimista, uma vez que o desaparecimento da Internet só é possível com o desaparecimento do ser
humano. Além disso, os ganhos adquiridos com ela são grandes demais para serem desperdiçados e existem
indivíduos que se preocupam em aproveitar e difundi-los ao máximo, ao mesmo tempo em que se esforçam 
por minimizar as inconsistências e efeitos nocivos, tanto dos preconceitos a que aludi acima, como do mal-
uso da rede mundial de computadores." 

Palavras chave: ética aplicada, filosofia da informação 



CÓDIGO: HS0736 
TÍTULO: ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO 
ALUNO: NEDJA LIMA DE LUCENA (012.517.764-00) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 

Resumo:  
 
        À luz da Lingüística Funcional norte-americana, o presente trabalho visa estabelecer relações entre 
sintaxe, semântica e pragmática no estudo da estrutura argumental dos verbos de ação-processo. Baseados 
em dados reais de fala e escrita, observamos que a estrutura argumental não é rígida, mas flexível, e que os
verbos determinam a escolha dos seus argumentos. 

Palavras chave: verbos de ação-processo, argumentos, transitividade. 



CÓDIGO: HS0737 
TÍTULO: ANÁLISE E PROGNÓSTICO DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS TEMPERATURA DO AR E 
UMIDADE RELATIVA DO AR NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILVA (037.131.384-86) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

Resumo:  
 
        De modo geral, faz-se relação direta em se tratando do trato das variáveis climáticas – a exemplo à: 
precipitação, umidade do ar, temperatura do ar, pressão atmosférica, entre outras – com ciências como a 
Geografia, que a utiliza na área de Climatologia, e a Meteorologia, que a emprega em áreas diversificadas
como a já citada Climatologia, a Agrometeorologia e a Biometeorologia. Todavia, no momento científico
atual, observa-se o crescimento tanto da necessidade quanto da demanda por conhecimentos e trabalhos 
utilizando-se as variáveis climáticas. Com isso, percebe-se hoje o uso freqüente de tais conhecimentos em 
campos das Ciências Médicas e Biológicas, Ecologia, Geologia, Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo, Estatística... Deste modo, a partir dessa contemporânea conjuntura e da observância das
deficiências e insuficiências do sistema de coleta de dados no RN, torna-se notório os motivos que 
nortearam e respaldam esta pesquisa. Para tanto, em se tratando de material e métodos empregados, foram
empregados: coletas de dados frente a instituições afins; utilização do método de estimação estatística, a
partir de técnicas de regressão para a variável umidade relativa do ar; o software “Estima T” para a variável 
temperatura do ar; software Microsoft Office Excell 2003 na tabulação dos dados. Com isso, pôde-se 
modelar as variáveis de temperatura do ar e a umidade relativa do ar para os 167 municípios do Rio Grande
do Norte de acordo com sua sazonalidade climática. 

Palavras chave: Variáveis climáticas, estimação estatística, dados climatológicos. 



CÓDIGO: HS0744 
TÍTULO: DISPENSA DE LICITAÇÃO: EXCEÇÃO OU REGRA? 
ALUNO: ALEXANDRE CESAR DINIZ MORAIS LIMA (057.196.884-80) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 
CO-AUTOR: LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ (068.694.714-28) 

Resumo:  
 
        A licitação é um procedimento administrativo, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Carta Magna
brasileira, que deve ser seguido obrigatoriamente pela Administração Pública, de modo que a Lei 8.666/93
estabelece, explicitamente, quais as entidades que devem realizá-la. A referida lei trata, exaustivamente, das 
hipóteses em que o gestor público, no exercício da função administrativa, poderá dispensar a realização do
procedimento licitatório, tendo em vista algumas situações excepcionais, conforme preconiza o seu artigo
24. No entanto, analisando o contexto atual, percebe-se que a Administração Pública vem adotando tais 
procedimentos de dispensa de forma exacerbada, com o intuito de burlar a legislação. Foi constatado,
através de pesquisas jurisprudenciais na base de dados do Tribunal de Contas da União, que este artifício
vem sendo punido reiteradamente, apesar de seu uso ser crescente. No entanto, cumpre destacar que as
referidas hipóteses de dispensa devem ser interpretadas restritivamente, de modo que a não realização da
licitação é a exceção, não a regra. Desse modo, a preservação do interesse público, com a respectiva
proteção do erário, somente estará garantida com a utilização excepcional da dispensa da licitação, bem
como com uma atuação efetiva das Cortes de Contas e do Poder Judiciário na aplicação de punições
rigorosas aos transgressores da lei. 

Palavras chave: licitação, dispesa, exceção 



CÓDIGO: HS0746 
TÍTULO: LABORATÓRIO DE ORÇAMENTO EMPRESARIAL E SOCIAL 
ALUNO: FABIENNE CAMARA LOPES (049.786.234-48) 
ORIENTADOR: GABRIEL MARTINS DE ARAUJO FILHO (423.127.364-20) 

Resumo:  
 
        Os objetivos da utilização de laboratório na disciplina de Orçamento Empresarial são: Desenvolver
nos alunos a habilidade de realizar previsões orçamentárias;Possibilitar aos aprendizes a aplicação prática
dos conteúdos ministrados, através de ferramentas eletrônicas de previsão orçamentária; Capacitar o
monitor em técnicas de ensino presencial e à distância (via internet), bem como no acompanhamento e
controle de turmas de graduação; Oferecer ao corpo discente a oportunidade de operar com casos reais;
Promover a cooperação entre professor e aluno; Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de
finanças empresariais e sociais; Complementar as atividades práticas exigidas no projeto político-
pedagógico do curso de Administração. 

Palavras chave: Laboratório, Orçamento, aprendizagem 



CÓDIGO: HS0749 
TÍTULO: DESCRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS ATRAVÉS DA TRANSAÇÃO PENAL NO RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (055.103.734-23) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

Resumo:  
 
        A ressocialização é um dos fins da pena, conforme o sistema penal brasileiro. A não-existência da 
pena de morte ou prisão de caráter perpétuo significa que os apenados, após determinado tempo, retornarão
ao convívio social. Infelizmente, o nosso sistema prisional não educa e transforma o apenado para que, uma
vez retornado à sociedade, não mais delinqua. Comprova-o o alto índice de reincidência visto no Brasil, que 
chega a mais de 60%. Observado que a prisão brasileira é inepta a produzir os efeitos a que se propõe (o
que também inclui a retributividade e a prevenção), faz-se necessário descriminalizar condutas, tanto por 
obra dos legisladores quanto por ação dos juízes, por meio, entre outros, da transação penal. Esta deve ser
aplicada a pessoas envolvidas crimes com menor potencial agressivo, fazendo que não seja presa e continue
com o status de réu primário, o que não dificultará a sua vivência social, contrário ao que ocorre com os
egressos das prisões. Desta forma, não há aumento da população carcerária, e observa-se uma aplicação 
econômica e proporcional do dever-poder de punir do Estado, que deve ser subsidiário - em que a prisão, 
inserida neste sistema usado apenas excepcionalmente, é a pena mais grave e violenta. Para a feitura do
presente trabalho, baseamo-nos em lições da doutrina e da jurisprudência penal pátrios, bem como da
legislação, pesquisas numéricas e obras bibliográficas de caráter sociológico, bem como dados acerca da
transação penal no RN. 

Palavras chave: Transação Penal. Ressocialização. Descriminalização. 



CÓDIGO: HS0751 
TÍTULO: RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE CONFLITOS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: A 
ARBITRAGEM E SEUS REFLEXOS NAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
ALUNO: EDNALDO PATRICIO DA SILVA (063.835.164-26) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        O cenário atual da indústria de petróleo e gás natural no Brasil aponta para a continuidade do
crescimento vislumbrado na última década. Ocorre que uma das formas encontradas para a manutenção dos
investimentos nesse segmento industrial, sobretudo de infra-estrutura, se dá através da realização de 
parcerias entre o setor público e o privado. A união de forças entre entes dessa natureza, por sua vez,
recebeu a denominação de Parcerias Público-Privadas (PPP’s). Em outra vertente, observa-se que a solução 
de conflitos promovida pelo Estado se mostra demasiadamente morosa, prejudicando, assim, os interesses
dos litigantes. Como alternativa a lenta e ineficaz prestação jurisdicional estatal, emerge o procedimento
arbitral, cujos elementos preponderantes são a celeridade e a economicidade. Nesse sentido, o presente
trabalho tem como objetivo primordial analisar a possibilidade de utilização do juízo arbitral para
solucionar litígios e controvérsias oriundos de relações jurídicas de natureza contratual formadas entre
atores da iniciativa privada e atores públicos, mormente aquelas divergências verificadas na indústria
petrolífera e gaseífera nacional. Como arcabouço legislativo para o desenvolvimento dessa pesquisa nos
valeremos da Lei Federal das PPP’s, assim como da Lei de Arbitragem e da Lei do Petróleo, 
respectivamente, 10.079/2004, 9.307/1996 e 9.478/1997. 

Palavras chave: Arbitragem; Indústria do Petróleo; Parcerias Público-Privadas. 



CÓDIGO: HS0753 
TÍTULO: ASPECTOS JURÍDICOS E SOCIAIS SOBRE A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA 
LAICIDADE COMO BASE PARA A PROIBIÇÃO DO USO DE INSÍGNIAS RELIGIOSAS NAS 
ESCOLAS FRANCESAS. 
ALUNO: CARLOS AUGUSTO XAVIER (028.517.404-58) 
ORIENTADOR: TASSOS LYCURGO GALVAO NUNES (000.723.874-67) 

Resumo:  
 
        Os direitos fundamentais podem configurar-se como legítima preocupação política e moral na defesa
de uma específica estrutura institucional – reconhecida frente ao poder político estatal – que alberga direitos 
inerentes ao ser humano, relativos, sobretudo, à liberdade e à dignidade. A República Francesa – berço da 
reivindicação do ideário de liberdade, igualdade e fraternidade – promulgou, em 2004, a lei nº 2004-288, 
posteriormente incorporada ao Código de Educação, que dita a proibição do uso de insígnias religiosas de
expressão manifestamente ostensiva em estabelecimentos públicos de ensino básico. Para bem compreender
a disposição desta lei no ordenamento jurídico francês e seus efeitos sociais, foram analisados o Relatório
STASI sobre a aplicação do Princípio da Laicidade na República Francesa, a Constituição e o Código da
Educação da República Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, todos no que concernem às liberdades de crença, culto e expressão. Não
obstante as reiteradas solicitações junto aos Tribunais Administrativos e às Cortes de Apelo para a anulação
das determinações que desvinculam os alunos de suas escolas pelo uso de insígnias religiosas, as decisões
têm tomado por base, a contrário senso, a manutenção da proibição como via de respeito ao direito
resguardado pelo Estado que assegura ao cidadão possuir ou não uma crença religiosa. 

Palavras chave: princípio da laicidade, liberdade religiosa, república francesa 



CÓDIGO: HS0754 
TÍTULO: ETNONUTRIÇÃO: A ARTE DO “SABER FAZER” SERTANEJO 
ALUNO: JUCICLEA MEDEIROS DE AZEVEDO (007.612.924-11) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 

Resumo:  
 
        As ações humanas vinculam-se ao espaço, seja ele vivido ou imaginado. A Geografia Cultural faz a 
leitura deste, a partir de relações entre vários elementos, que por vezes associam os signos, a arte e a
cultura. Esta corrente aportada na fenomenologia permite conhecer a cultura da sociedade sertaneja através
das suas lembranças e percepções, como também decodificar as simbologias que marcam este espaço e não
se apagaram no tempo. A culinária como uma combinação perfeita de ingredientes, sabores, receitas
escritas e gestos deram um “sabor” emblemático a identidade regional. A compreensão da arte culinária, no
período de 1953 ao limiar do século XXI, parte dos registros gravados na memória das pessoas, dos
impressos em receitas e práticas cotidianas. “As artes de fazer” nos auxilia na abordagem deste trabalho 
para explicar a culinária sertaneja como uma arte, uma atividade simples, concedida à mulher que vai
influenciar na construção identitária do lugar. Apoiada em autores como Michel de Certeau, Paul Claval,
Yi-Fu Tuan e Ione Rodrigues D. Morais, analisamos alguns cadernos de receitas de pessoas do sertão do
Seridó. Para ampliar nossa análise realizamos entrevistas, a fim de compreendermos a importância do “ato 
de nutrir” no comportamento cultural, como também, verificar as transformações ocorridas no tempo,
estejam elas relacionadas às técnicas, aos utensílios domésticos, a posição da mulher na sociedade e a
lingüística utilizada nas receitas escritas. 

Palavras chave: Geografia Cultural, arte e culinária. 



CÓDIGO: HS0762 
TÍTULO: RELIGIOSIDADE NA CIDADE: A UMBANDA NA ZONA NORTE DE NATAL. 
ALUNO: MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA QUEIROZ (036.325.234-79) 
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (074.539.064-15) 

Resumo:  
 
        Na Umbanda e no Candomblé: concepções de Exu na religião afro-brasileira em Natal/RN A 
comunicação pretende mostrar alguns elementos referentes ao projeto “Religiosidade na Cidade”. A partir 
da catalogação dos terreiros da Zona Norte, começamos a freqüentar os cultos semanais e posteriormente,
os rituais festivos, definindo o Exu como objeto de reflexão. Os dados empíricos coletados durante o
trabalho de campo delinearam a existência de duas noções sobre Exu: uma considera-o como divindade, 
Orixá responsável pelo caminho dos outros deuses na reprodução e continuidade do universo. A outra
noção, reelaborada a partir desta, associou o Exu ao mal, concebendo-o não como Orixá, mas como 
categoria de espíritos atrasados que precisam ser controlados e doutrinados no propósito de evoluírem
espiritualmente. Proponho refletir sobre estas concepções elaboradas tanto no plano intelectual como no
imaginário religioso, ressaltando que estas noções coexistem difusamente nos terreiros de Natal/RN. 

Palavras chave: Religião; Umbanda; Candomblé. 



CÓDIGO: HS0763 
TÍTULO: O USO DE DISFARCES COMO FORMA DE ASCENSÃO SOCIAL EM PIGMALEÃO E A 
MEGERA DOMADA 
ALUNO: CHRISTIELEN DIAS DA SILVA (047.810.424-30) 
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (343.025.574-00) 

Resumo:  
 
        Pigmaleão (1916), de Bernard Shaw e A megera domada (1593), de William Shakespeare, são duas
peças bastante conhecidas e que possuem vários traços em comum. De acordo com a teoria de Harold
Bloom, essas similaridades existentes nas duas obras são evidências de que Shaw sofre de uma angústia
criativa com relação à comédia de Shakespeare, tentando ultrapassar seu antecessor e assim conseguir um
lugar de destaque no cânone. Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar um desses aspectos semelhantes,
que seria o uso de disfarces pelas personagens como forma de ascensão social. Na Megera, o funileiro Sly é
convencido de que é um lorde por ter muitos bens materiais à sua disposição, como roupas, servos, comidas
e bebidas. Em Pigmaleão, Eliza é uma florista que se passa por uma dama numa festa da embaixada não
apenas por estar vestida como uma, mas por seu comportamento e principalmente por seu inglês
perfeitamente correto. Enquanto no caso de Sly de Shakespeare a ascensão de um pobre bêbado à
aristocracia inglesa é apenas uma peça pregada por um lorde desocupado, em Shaw todo o esforço que
Eliza faz para aprender a falar corretamente é verdadeiro e permanente. Ela triunfa na aristocracia por seu
talento nato e por sua linguagem. Neste aspecto, pode-se afirmar que Shaw ultrapassou seu antecessor. 

Palavras chave: disfarces, Pigmaleão, A Megera Domada, angústia criativa 



CÓDIGO: HS0764 
TÍTULO: PROCESSO DE ADOÇÃO: BUROCRACIA OU PROTEÇÃO AO ADOTADO? 
ALUNO: DJALMA ANDRADE DA SILVA NETO (056.502.744-10) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 
CO-AUTOR: FERNANDO HENRIQUE LINHARES (064.831.474-06) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa perscrutar o processo de adoção no Brasil, mediante análise crítica das fases
que revestem este processo no país, com o desiderato de investigar se o formalismo exigido para a
segurança do instituto não o tornaria deveras tortuoso e moroso. Parte da Doutrina, bem como os reclamos
provenientes da Sociedade ressaltam o aspecto burocrático do vigente processo de adoção, criticam o que
chamam de formalismo exacerbado; ao passo que, antipodamente, existe outra parte da Doutrina
justificando a existência das fases procedimentais a fim de assegurar proteção à figura do adotado.
Esclarecedor para o proposto é a comparação do processo de adoção brasileiro com o caminho percorrido
para a adoção nos países desenvolvidos, no que concerne a pontos relevantes, tais como: fases, prazos,
requisitos, etc. O estudo do Direito Comparado pode apontar satisfatoriamente a eficácia do processo pátrio
para aliar a devida proteção ao adotado com a efetividade necessária à prática da adoção. Ao se falar em
efetividade do processo de adoção, necessário se faz discutir as propostas apresentadas para conferir
celeridade, sem, contudo, deixar de ponderar eventuais prejuízos ao valor da proteção. 

Palavras chave: Processo de adoção, Burocracia, Proteção ao adotado. 



CÓDIGO: HS0765 
TÍTULO: PERFIL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM SOFTWARE LIVRE NA ADMINISTRAÇÃO: 
UMA PESQUISA NOS RESUMOS DO BANCO DE TESES DA CAPES DE 2001 A 2006 
ALUNO: BRUNA MIYUKI KASUYA DE OLIVEIRA (064.767.034-80) 
ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS (241.403.923-04) 

Resumo:  
 
        O software livre (SL) aos poucos vem galgando seu espaço na sociedade da informação. Grandes
organizações como a IBM, o Banco do Brasil, Sun, Oracle, Embrapa, Carrefour, metrô de São Paulo,
aderiram a plataforma aberta e estão entre os casos bem sucedidos. No Brasil, o atual governo declarou em
vários documentos seu apoio a essa nova tecnologia. Assim, diante desse cenário onde o SL é uma
constante, esse trabalho possui como objetivo traçar o perfil da produção científica em Software Livre na
administração. Para isso, a pesquisa foi realizada on line no banco de teses da CAPES, utilizando-se dos 
procedimentos metodológicos de pesquisa exploratória, documental, censitária e transversal. A partir de
2001, o software livre passou a fazer parte do banco de dados da produção científica no Brasil. Desde
então, o número de teses/dissertações com esse tema, tem aumentado nos programas de pós-graduação 
brasileiros. A maioria dos trabalhos produzidos referem-se às ferramentas do tipo aplicativo de SL com 
aplicação na área da computação, e estão distribuídos de maneira não homogênea entre as cinco regiões do
país. Na administração, particularmente, as instituições que mais desenvolveram trabalhos nessa área foram
a USP e a UFSC, enfocando principalmente temática da implantação/impactos do Software Livre. 

Palavras chave: software livre, administração, pesquisas, Capes, Brasil. 



CÓDIGO: HS0769 
TÍTULO: O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO. 
ALUNO: LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ (068.694.714-28) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE CESAR DINIZ MORAIS LIMA (057.196.884-80) 

Resumo:  
 
        A Constituição é, no dizer do eminente Paulo Bonavides, “o conjunto de normas pertinentes à 
organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos
direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais". Não pode, portanto, ser tida por mero protocolo
de boas intenções, que sucumba frente às inclinações despóticas dos eventuais ocupantes do poder, ou uma
“folha de papel”, consoante averbou o ilustre Ferdinand Lassale. Não sem razão, a própria Carta Política
trouxe em seu bojo todo um rol de instrumentos jurídicos destinados a assegurar a fiel observância às suas
disposições. Desse modo, houve por bem o legislador constituinte originário atribuir aos magistrados e ao
Supremo Tribunal Federal, em especial, a guarda da Lex Magna. Permitiu, assim, que os interessados
questionassem a constitucionalidade de lei por via da exceção no controle difuso, isto é, aquele efetuado por
qualquer interessado. Possibilitou, ainda, o recurso extraordinário, a ser proposto no STF quando a decisão
judicial contrariar os ditames constitucionais. E, por último, mas não menos importante, foi concebido o
chamado controle concentrado de constitucionalidade em suas diversas modalidades - ADIN, ADECON, 
ADIN Interventiva, ADIN Por Omissão, ADPF -, cuja competência exclusiva cabe ao STF. Enfim, não é
difícil perceber que o Sistema Constitucional Brasileiro construiu uma série de mecanismos com o fito de
proteger os seus valores mais caros. 

Palavras chave: Direito Constitucional. Controle de Constitucionalidade. 



CÓDIGO: HS0770 
TÍTULO: DECODIFICAÇÃO DIVERGENTE: A IMPORTÂNCIA DA DOGMÁTICA 
HERMENÊUTICA PARA A DETERMINAÇÃO DO SENTIDO DA NORMA 
ALUNO: SIMONE MAGALHAES BRAGA (062.703.384-92) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

Resumo:  
 
        O problema da interpretação dos códigos normativos tem sido matéria de vasta abordagem na
doutrina. Essa discussão tem sido enfrentada por autores que numa perspectiva dogmática abordam a
questão da rigidez dos códigos. A busca pela Interpretação verdadeira das normas jurídicas abriria espaço
para outras interpretações divergentes, contribuindo para a relativização da rigidez dos códigos, por vezes
assentada numa ideologia de sentido unívoco. Nesse sentido, este trabalho tem como escopo investigar a
importância da dogmática hermenêutica para a determinação do sentido da norma jurídica, destacando a
relevância daquela para o correto entendimento do significado dos textos normativos, colocando as regras
diante dos dados atuais de um problema e influenciando na tomada de decisão diante de um conflito.A
metodologia empregada consiste em um estudo bibliográfico, compreendendo a doutrina. Conclui-se que a 
hermenêutica jurídica é fundamental para o entendimento do sentido normativo. Esta, vista sob uma óptica
tridimensional, possui diferentes valores resultando em inúmeras formas de abordagens, a saber, múltiplas
interpretações. É nesse ponto que a hermenêutica se vê impulsionada a determinar o significado normativo,
tendo em vista a decibilidade de um conflito. Para tanto, utiliza os sempre atuais métodos de interpretação:
o gramatical e lógico-sistemático, o histórico-sociológico e o teleológico-axiológico. Verifica-se ainda que 
a interpretação se destaca por ser construtiva. 

Palavras chave: Hermenêutica. Interpretação divergente. Significado normativo. 



CÓDIGO: HS0771 
TÍTULO: O PROFESSOR COMO CAUSADOR DE INDISCIPLINA 
ALUNO: SUERDA DEUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (012.368.584-25) 
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (253.487.879-49) 

Resumo:  
 
        De maneira geral, quando se aborda a tema da indisciplina na escola, o aluno é logo indicado como
sendo o único sujeito responsável e o maior causador de conflitos no cotidiano escolar. No entanto, muitos
dos fatores que contribuem para o mau comportamento do estudante podem ser provocados pelo próprio
docente, assim como também pela instituição educativa. O objetivo deste trabalho foi o de conhecer alguns
dos pressupostos que podem provocar a indisciplina dentro da escola, e dessa maneira, poder refletir sobre
o professor em especial como sendo ele ou a instituição educacional responsáveis pelo problema da
indisciplina. A metodologia deste estudo introdutório constituiu-se na revisão bibliográfica (AQUINO, 
CHARLOT, CANIVEZ, ESTRELA, FERREIRA, GOTZENS, POSTIC, SPRINTHALL), nas quais os
autores abordam as temáticas sobre violência na escola, a disciplina e a indisciplina. Como resultados, o
que se espera é que se pense sobre a participação do professor na indisciplina na sala de aula, para que
possa conceber uma melhoria no relacionamento do docente com o seu aluno. E, igualmente, se possa
compreender a agressividade dentro da instituição escolar. 

Palavras chave: 1. Indisciplina. 2. Socialização escolar. 3. Agressividade e educação. 



CÓDIGO: HS0776 
TÍTULO: O RISCO DO ESTADO DE EXCEÇÃO COMO RESPOSTA AOS GRAVES PROBLEMAS 
SOCIAIS 
ALUNO: HELENE SIMONETTI BULLIO (000.706.084-07) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: NATALIA DE SENA ALVES (057.617.204-93) 
CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DE OLIVEIRA (068.502.824-09) 

Resumo:  
 
        O Estado de exceção se configura como um dispositivo legal previsto nos mais diversos ordenamentos
jurídicos. Ele surge com o intuito de manter a ordem social e de obter uma segurança jurídica em situações
emergenciais. Contudo, pode-se perceber nas experiências ao longo da história que a implantação de um
Estado de exceção divergiu dos seus propósitos originais, nos quais havia uma preocupação com a
promoção e garantia dos direitos fundamentais, dentre eles o direito ao devido processo legal; porém tal
possibilidade acabou sendo usada, muitas vezes, como forma de se instaurar e perpetuar um poder
arbitrário. Tal estudo é traçado a partir da análise das diretrizes da Constituição Federal, de artigos
científicos, bem como de alguns filmes e livros para-didáticos que retratam de alguma forma a realidade 
vivida nos países que decidiram por adotar esta possibilidade em algum momento histórico. Este trabalho,
portanto, tem por escopo suscitar a percepção de que o uso de um aparato legal também pode acarretar em
malefícios sociais, pelo fato de que, diversas vezes, não é utilizado para seu devido fim. Nesse diapasão,
podemos observar que o Estado de Exceção, ao ser utilizado de forma indevida e abusiva, não semeia
qualquer chance de defesa, tendo em vista que prevalece o interesse de salvaguardar o poder estatal nas
situações de grave comoção social, nas quais se buscam culpados a qualquer preço, no afã de conter os
anseios da sociedade que exige uma resposta à situação vivida. 

Palavras chave: Garantias Fundamentais. Estado de Exceção. Arbitrariedades do Estado. 



CÓDIGO: HS0777 
TÍTULO: A NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: A FORÇA DA PROPORCIONALIDADE
ALUNO: PEDRO AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA (068.273.124-29) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: NASTIA VASSILI NUNES (524.710.712-87) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é observar pormenorizadamente a utilização do princípio da ponderação no
Poder Judiciário Brasileiro, dando ênfase a tópicos como os conflitos entre regras, colisões entre princípios
constitucionais e na aplicação deste princípio na jurisprudência nacional, revelando que a ponderação entre
princípios constitucionais é uma das tarefas mais penosas e importantes para assegurar uma ordem
constitucional coesa. Tal estudo é traçado a partir do exame das diretrizes da Constituição Federal, de
artigos científicos e de uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal Federal. Nesse diapasão,
podemos observar que a questão da ponderação de bens ou princípio da razoabilidade ocorre geralmente em
conflitos de direitos fundamentais. Nota-se assim que em casos de choques de princípios constitucionais, há
a prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Por fim, o presente
trabalho conclui que o princípio da proporcionalidade, se aplicado com prudência, pode representar um
importante meio de controle, funcionando como limite para o autoritarismo de alguns poderes e garantindo
liberdades individuais. 

Palavras chave: Princípio da proporcionalidade. Hermenêutica. Ponderação de bens 



CÓDIGO: HS0780 
TÍTULO: ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS SONHOS DOS ASSENTADOS DO MST: O ANTES E O 
AGORA. 
ALUNO: SACHA SENGER (065.680.854-30) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

Resumo:  
 
        Este trabalho está relacionado às atividades de pesquisação recém-iniciadas como voluntária de 
pesquisa e bolsista PROEX do Projeto Habitat e Cidadania: Projetos de construção e reforma das
habitações dos assentamentos rurais do MST, junto ao Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat –
GERAH/DARQ/UFRN, sob a coordenação da Profa. Amadja Henrique Borges. Trata-se de uma análise 
comparativa entre dois momentos da realidade de assentados norte-riograndenses. Em 1999 (BORGES, 
2002), esses assentados viviam em casas cujos modelos eram padronizados pelo Incra. Com a possibilidade
de novos recursos para a melhoria de suas habitações, em 2007, eles têm, novamente, a oportunidade de
rever ou reafirmar seus sonhos. Com os projetos realizados ou coordenados pelo do GERAH, a diferença
está não só na melhoria das moradias, mas também na mudança de percepção da concepção de seus
projetos, como agentes ativos do processo de autogestão. Como resultado preliminar deste estudo
comparativo, tem-se que o grau de satisfação e exigências desses trabalhadores mudou: enquanto os
primeiros não tinham muitas perspectivas, pouco percebendo das possibilidades de mudança no padrão
estabelecido, os atuais assentados possuem maiores expectativas. Portanto, o trabalho a ser apresentado
realizará uma análise dessas mudanças, após a participação da UFRN no processo de planejamento e de
autogestão da construção de vários assentamentos coordenados pelo MST no RN entre 2003-2007. 

Palavras chave: autogestão, construção e melhorias de habitações, assentamentos do MST 



CÓDIGO: HS0781 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCINALIDADE: DIREITO FUNDAMENTAL À 
PROVA X O DIREITO A NÃO-EFICÁCIA DAS PROVAS ILÍCITAS. 
ALUNO: SIMONE CYNTHIA SILVA DE MENDONCA (052.896.544-10) 
ORIENTADOR: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR (107.520.054-72) 
CO-AUTOR: CAMILA GOMES CAMARA (048.657.994-86) 

Resumo:  
 
        Analisar-se-á a prova como um instituto jurídico eminentemente processual cujo fim precípuo é o
convencimento do juiz ao alcance da decisão mais justa dentro do que pode ser considerada a verdade dos
fatos. Neste cotejo, será observado que a atual Constituição Federal assegura no rol dos Direitos
Fundamentais o direito à Prova, este conferido através do desdobramento das garantias processuais da ação,
tais como o devido processo legal (art. 5º, LIV) e o direito ao contraditório (art. 5º, LV). Destarte, a 
problemática a ser discutida gira em torno da possibilidade de utilização do Princípio da Proporcionalidade
para admissão em juízo de provas consideradas na sua fonte como ilícitas, mas que, somente com a sua
admissão pelo juiz, será produzido elementos concretos na busca da verdade para solucão da lide. Ou seja,
será demonstrado com base na Teoria Intermediária, que o conflito entre o direito fundamental à prova
frente ao entendimento do legislador quanto a não-eficácia das provas obtidas por meios ilícitos, poderá ser 
resolvido com a aplicação do Princípio da Proporcionalidade. Pelo exposto, compreende-se que será feita 
uma reflexão sobre os limites ao Direito Fundamental da liberdade probatória e a necessidade hodierna de
se ponderar valores e interesses, assim como, interpretar a norma jurídica adequadamente ao caso concreto,
a fim de se obter elementos reais para atingir uma solução justa sobre a situação apresentada. 

Palavras chave: Proporcionalidade; Prova 



CÓDIGO: HS0783 
TÍTULO: TRANSFORMANDO SONHOS: ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA DO HABITAT DO 
CAMPO ÀS EXIGÊNCIAS DO AGENTE FINANCIADOR: ASSENTAMENTO QUILOMBO DOS 
PALMARES EM MACAÍBA-RN. 
ALUNO: LORENA COSTA PINHEIRO (065.497.154-40) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (123.811.954-91) 

Resumo:  
 
        Este trabalho refere-se às atividades recém-iniciadas junto ao projeto de pesquisa “O desenho do 
possível na construção de uma referência”, desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Reforma Agrária e
Habitat – GERAH, do Departamento de Arquitetura da UFRN, sob a coordenação da Profa. Dra. Amadja
Henrique Borges. Neste projeto tenciona-se analisar as possibilidades de adaptação da metodologia do 
GERAH às exigências da CAIXA, de forma a colaborar com o aperfeiçoamento dos projetos destinados aos
participantes dos movimentos do campo, trazendo-lhes novas perspectivas de melhoria de vida. Estas 
possibilidades surgiram com a expectativa de complementação dos recursos do INCRA para melhoria das
habitações de antigos assentamentos e construção de novos, em 2006. Após meses de conflitos entre os
principais agentes – UFRN, MST (lideranças e bases), INCRA, Ministério das Cidades e a CAIXA, o
projeto do Assentamento Quilombo dos Palmares, pôde ser o primeiro protocolado dentro das exigências
deste último. O exame das planilhas da CAIXA e as elaboradas pelo Grupo em experiências anteriores,
proporcionam a análise das possibilidades financeiras de acordo com a autogestão e com as necessidades de
melhoria das habitações. Espera-se que a articulação entre o trabalho projetual ao trabalho de orçamento e 
responsabilidade técnica da obra possa subsidiar a formulação de novos parâmetros destinados,
especificamente, à habitação do campo e proporcionar uma nova perspectiva aos seus moradores. 

Palavras chave: HABITAT DO CAMPO, FINANCIAMENTO DA CASA, CONFLITOS, 
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CÓDIGO: HS0784 
TÍTULO: O BALANCED SCORECARD COMO UMA MEDIDA DE DESEMPENHO: O CASO DE 
UMA EMPRESA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
ALUNO: LIDIANE DE MEDEIROS LUCENA (053.126.744-00) 
ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (056.893.924-72) 
CO-AUTOR: CARLA FERNANDA DE LIMA (907.647.143-68) 
CO-AUTOR: ANETTE SANTIAGO PEREIRA (045.400.654-32) 

Resumo:  
 
        A competitividade atual está fazendo com que as empresas voltem mais seu foco para a qualidade,
para tanto são necessários utilizar indicadores eficientes e eficazes para auxiliar a empresa na sua tomada de
decisão. Uma das propostas de sistema de Indicadores de desempenho encontrada na literatura é o Balanced
Scorecard (BSC) que é uma ferramenta para a gestão da estratégia, na qual todos os seus objetivos e
indicadores servem para colocar a estratégia no centro dos processos gerenciais, permitindo, assim, uma
análise do desempenho da missão e uma visão equilibrada com o desenvolvimento da organização. Como
proposta de um modelo foi utilizada uma empresa de pequeno porte, do ramo de arquitetura e engenharia.
A pesquisa exploratória descritiva ocorreu através da técnica de observação participante, na qual a
pesquisadora utilizou seis meses de estágio como base para a proposição do modelo. O trabalho teve como
objetivo propor um desenho através do sistema de indicadores de desempenho, utilizando as quatro
perspectivas do BSC, financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizado e crescimento. Foram
propostos a missão, a visão e os valores estratégicos da empresa. Na implementação do modelo definiu-se 
os objetivos e seus respectivos indicadores para cada perspectiva, o que propiciou o levantamento dos
instrumentos para a coleta de dados necessários para a implementação do Balanced Scorecard na empresa. 

Palavras chave: Estratégia. Indicadores de Desempenho e Qualidade. Balanced Scorecard. 



CÓDIGO: HS0793 
TÍTULO: O PENSAMENTO ANTITÉTICO EM FREUD 
ALUNO: FLAVIO FERNANDES FONTES (067.468.124-05) 
ORIENTADOR: CYNTHIA PEREIRA DE MEDEIROS (376.368.204-04) 

Resumo:  
 
        A fim de melhor compreender qual o papel do tema do conflito psíquico na teoria de Freud,
investigamos a presença e o significado dos pares de opostos em sua obra. A utilização freqüente de
antagonismos, como consciente/inconsciente, prazer/desprazer, dentre outros, é designada de pensamento
antitético, e uma lista de exemplos é elaborada para comprovar que essa é uma característica marcante do
pensamento de Freud. As conseqüências desse ponto de vista são discutidas, chegando-se à conclusão de 
que os pares de opostos são uma parte importante da concepção de sujeito no campo psicanalítico e tem
relevância para o entendimento do que é saúde e doença psíquica. 

Palavras chave: Freud; conflito; antítese; dualismo; oposição 



CÓDIGO: HS0797 
TÍTULO: MEMÓRIAS DA DITADURA MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: TULIO GABRIEL DANTAS CORTES (068.032.894-78) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA (565.570.944-
91) 

Resumo:  
 
        No período decorrido do projeto de pesquisa foram realizadas as atividades que constavam de contatos
iniciais: foram contatados os senhores Francisco Assis de Lima que era policial militar na época do período
estudado, Monsenhor Raimundo Sérvulo da Silva que atuoucomo pároco da cidade de Parelhas - RN e 
senhora Jurandir Cardoso que era funcionária do Movimento de Educação de Base, ambos com mais de 50
anos e que tiveram experiências profissionais no período da Ditadura Militar no Brasil, mais precisamente
no Rio Grande do Norte. Após o contato inicial foram marcadas as entrevistas do Sr. Francisco de Lima e
Monsenhor Raimundo Sérvulo da Silva, ocorrendo em datas distintas. As entrevistas foram realizadas
conforme as expectativas, pois cada um dos entrevistados relatou momentos únicos que constavam de
lembranças fraguimentárias da memória que foram reconstruídas. Posteriormente, as entrevistas passaram
por um processo de transcrição, fazendo valer registro da memória. 

Palavras chave: Ditadura Militar, Rio Grande do Norte, Repressão 



CÓDIGO: HS0798 
TÍTULO: ESPAÇO E ESCRITA, HISTÓRIA E FICÇÃO NAS OBRAS DE JOSÉ BEZERRA GOMES 
ALUNO: ANA NERY SILVA DE OLIVEIRA (055.087.064-45) 
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (028.710.014-64) 

Resumo:  
 
        Este trabalho intitulado “Espaço e escrita, história e ficção nas obras de José Bezerra Gomes” é 
resultado de uma pesquisa vinculado ao projeto “História e Historiografia: o RN como um corpo escrito”
que teve como objetivo analisar a produção historiográfica potiguar através de diversas fontes. Neste
sentido, o objeto de estudo deste trabalho é a escrita e o escritor currais-novense José Bezerra Gomes 
(1911-1982) e seus romances Os Brutos (1938) e A Porta e o Vento (1974). Estas narrativas versam acerca
da economia algodoeira em meados do século XX na região do Seridó norte-rio-grandense, espaço do qual 
o autor faz parte. Tivemos como objetivos, a) perceber o contexto sócio-econômico em que estas narrativas 
estavam escritas, b) elucidar fatos acerca de um espaço e de um tempo através da fonte literária, c)
vislumbrar a participação do autor enquanto narrador/personagem de suas memórias. A metodologia
consistiu na análise historiográfica dos romances citados. E como resultados tivemos a possibilidade de
enquadrar José Bezerra Gomes enquanto construtor de uma escrita que revela faces de um tempo, de um
espaço e de uma história pessoal e coletiva em obras de ficção. 

Palavras chave: História, ficção, Seridó 



CÓDIGO: HS0800 
TÍTULO: PERFIL DAS FAMÍLIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADAS COM O 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI): RECONSTITUINDO OS 
CAMINHOS DA EXPERIÊNCIA DO PETI NA CIDADE DE NATAL/RN. 
ALUNO: DANYELLA DANTAS DUARTE (058.262.494-04) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE SA ROCHA (056.601.814-49) 
CO-AUTOR: VINICIUS HONORATO MOTA LOPES 

Resumo:  
 
        Este trabalho objetiva proceder uma análise sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI) como Política de enfrentamento à pobreza, considerados de fundamental importância para justificar
os programas de Transferência de Renda atualmente em implantação no Brasil. Nesse sentido propõe-se 
desenhar um perfil das famílias das crianças e adolescentes beneficiadas por esse programa, na cidade de
Natal/RN, junto aos núcleos da Cidade da Esperança e Brasília Teimosa. Num primeiro momento, partiu-se 
para a realização de estudo documental, a partir dos dados existentes nas instituições de estudo do PETI e
produções de autores da temática. Utilizaremos também roteiros de entrevistas, realização de reuniões
coletivas nas comunidades e atividades de pesquisa. No processo de análise dos dados utilizaremos as
fontes que servirão de importante suporte à nossa pesquisa, como: documentos, filmagens e slides, além da
ilustração com material iconográfico e fotográfico. Com referência aos resultados, a pesquisa vem
realizando os primeiros contatos com as famílias das crianças e adolescentes do Programa, encontrando-se 
na fase de elaboração dos questionários que serão aplicados junto a esses grupos. 
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CÓDIGO: HS0801 
TÍTULO: O TRABALHO DO GRUPO “ACOLHER”: CONSTRUINDO POSSIBILIDADES DE 
DIÁLOGO NO ATENDIMENTO À SAÚDE EM FELIPE CAMARÃO. 
ALUNO: SAYONARA OLIVEIRA FREITAS (057.961.454-95) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (008.708.934-32) 

Resumo:  
 
        O Programa Saúde da Família (PSF) é implantado, desde 1994, em bairros com população de baixa
renda como é o caso de Felipe Camarão em Natal/RN. Este trabalho objetiva identificar as demandas de
saúde dos usuários da Unidade Básica III, bem como os posicionamentos destes em relação aos serviços e
práticas da atenção primária. Baseada na perspectiva metodológica da Etnografia Institucional e a pesquisa
qualitativa sob a perspectiva construcionista. Para identificar essas demandas e posicionamentos, foi criado
o Grupo Acolher (formado por alunos de Psicologia), como estratégia de coleta de dados através da
observação-participante. Durante os meses de outubro a dezembro de 2006, foram realizadas visitas
semanais à Unidade, coletando dados que, posteriormente, foram sistematizados em categorias, as quais
indicam que a maioria dos usuários não conhece a proposta do PSF e tendem a se queixar da infra-estrutura, 
da demora no atendimento e da burocratização do serviço. A experiência do grupo mostrou que ao dar
oportunidade de escuta e diálogo, o usuário geralmente se posiciona mais ativo e compromissado com sua
saúde e com o fornecimento do serviço. 
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CÓDIGO: HS0802 
TÍTULO: QUALIDADE ESCOLAR E CUSTO ALUNO-ANO 
ALUNO: PRISCILA ARIANA COSTA DA SILVA (066.668.944-05) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (128.611.381-49) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa um estudo teórico sobre os conceitos de qualidade escolar e custo aluno-ano. 
A qualidade escolar é um conceito complexo, abrangente, dinâmico, reconstruído constantemente e medido
seguindo parâmetros definidos em consonância com a política educacional do contexto. Porém, podem ser
adequados conforme as especificidades da região, no caso, o Brasil que deu início às reformas educacionais
questionando a qualidade do ensino e os parâmetros de financiamento do sistema. Realiza-se pesquisa em 
instituições de ensino sobre o custo aluno-ano que subsidie as informações que são usadas para avaliar a
qualidade das escolas, utilizando as variáveis: as condições do ambiente educativo, a prática pedagógica, o
sistema de avaliação, a organização da gestão escolar, formação e condições de trabalho dos profissionais
da escola, ambiente físico escolar e o sucesso do aluno. Dessas dimensões resulta o custo aluno-ano 
considerando os recursos aplicados e o número de alunos matriculados. O tema analisado faz parte de uma
pesquisa maior no Rio Grande do Norte, sendo que no momento se realiza a discussão teórica utilizando
referencial bibliográfico e documental. Assim, relacionado aos conceitos, concluímos que em torno da
qualidade da educação e do custo aluno-ano a sua importância é relevante uma vez que os mesmos são
bastante questionados nas escolas brasileiras, embora o referencial ainda seja inconcluso por considerar os
escassos debates sobre esses conceitos. 
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CÓDIGO: HS0806 
TÍTULO: O CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 
COMO PENA ALTERNATIVA 
ALUNO: SANDRA ALINE NASCIMENTO DA NOBREGA (011.848.514-84) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

Resumo:  
 
        As penas restritivas de direito, inseridas pela reforma do Código Penal de 1984, surgiram como forma
de substituírem as penas privativas de liberdade cominadas aos crimes de menor potencial ofensivo. O art.
43 prevê como penas restritivas de direito: a prestação pecuniária; perda de bens e valores; prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas; interdição temporária de direitos; e limitação de fim de
semana. Através de pesquisa bibliográfica, da interpretação de artigos científicos e da análise de produções
cinematográficas relacionadas ao tema, pôde-se concluir que merece realce a prestação de serviços à 
comunidade. Isto porque esta medida consegue conscientizar o condenado dos problemas sociais
decorrentes do ato transgressor, inibindo a sua reincidência; oportuniza o cumprimento da pena através de
ocupação lícita, que o faz se sentir como agente de transformação social; e com convivência dentro da
sociedade, o que valoriza a personalidade e retira o estigma de ex-presidiário, ao término do cumprimento 
da pena. Diante da falência do sistema penitenciário brasileiro, induvidosa é a necessidade de medidas
sancionatórias que ao mesmo tempo reprimam e reeduquem o apenado, já que as penas reclusivas se
mostram incapazes de cumprir tal papel. Hoje, a prestação de serviços à comunidade traduz uma
possibilidade de resposta a essa questão, restando sua perfeita implementação como real desafio. 
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CÓDIGO: HS0815 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS SOCIAIS E IDEOLÓGICOS NA FORMA DE 
APROXIMAÇÃO AO USUÁRIO DENTRO DA DINÂMICA INSTITUCIONAL DO PSF (PROGRAMA 
DA SAÚDE DA FAMÍLIA) NA UNIDADE III DE FELIPE CAMARÃO (RN). 
ALUNO: ANA SILVIA DE MORAIS (278.616.998-46) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (008.708.934-32) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho objetiva analisar as imagens que profissionais e gestores do Programa de Saúde da
Família (PSF) constroem acerca do usuário do sistema, através de seus discursos. A metodologia
fundamenta-se na análise discursiva sob a vertente teórica de Mikhail Bakhtin (1895-1975) e na observação 
participante, tal como é proposta pela Etnografia Institucional (Smith, 2004 e Campbell & Gregor, 2002).
Após a seleção dos discursos referentes aos usuários do sistema, estes foram classificados pela temática
evocada: Necessidades e problemas dos usuários, Desconfianças dos usuários diante da necessidade de
adaptação ao Programa; Insatisfações dos usuários; Relações entre profissionais e Conselho Gestor.
Destaca-se, assim, as dificuldades de trabalhadores e gestores em construir relações horizontais e de diálogo
com os usuários, em função das estruturas e relações de poder vigentes no Sistema Público de Saúde,
perpassadas por grandes desigualdades sociais. 
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CÓDIGO: HS0817 
TÍTULO: COMPLETUDE E CORREÇÃO EM SISTEMAS MODAIS 
ALUNO: DAVID GOMES COSTA (046.737.754-57) 
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (222.584.504-20) 

Resumo:  
 
        Os teoremas de correção e completude de sistemas lógicos garantem respectivamente que toda
sentença da linguagem demonstrada nos sistemas é também válida na estrutura dos modelos desses
sistemas, e que toda sentença da linguagem válida na estrutura desses modelos é também demonstrada nos
sistemas respectivos. Na lógica modal um novo componente na formação das estruturas (a relação de
acessibilidade) causa algumas mudanças na demonstração desses teoremas. Aparecem tipos diferentes de
modelos para tipos diferentes de sistemas, esses tipos de modelos são as chamadas “classes de modelos”. 
Neste trabalho será apresentado um esquema de uma prova de correção e completude para o sistema da
lógica modal conhecido como T. 
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CÓDIGO: HS0823 
TÍTULO: ANÁLISE DE CUSTOS PARA TOMADA DE DECISÃO 
ALUNO: GILSON PEREIRA DA SILVA (041.414.794-46) 
ORIENTADOR: MARCIA JOSIENNE MONTEIRO CHACON (303.704.854-91) 

Resumo:  
 
        No presente artigo são abordadas as importâncias de se proceder a uma análise, pormenorizada, sobre
custos, para que se possa reunir àqueles que sejam relevantes a tomada de decisão em relação a fatos que
venham a ocorrer no curso normal das atividades mercadológicas. No atual panorama global de mercado,
progride ou alavanca o que tem maior potencial de tomar decisões de forma precisa e urgente. São descritos
ferramentas essenciais a adequada decisão, a saber: a) os custos relevantes para tomada da decisão; b) a
análise dos custos fixos e, c) a avaliação dos potenciais de produção apresentadas pela entidade. Para a
realização da pesquisa foi consultada fontes já publicadas sobre o assunto, ou seja, mediante documentos já
elaborados sobre o tema. O estudo conclui que, é determinante, na tomada de decisão, ter o controle dos
custos relevantes para ter resposta rápida aos custos-benefícios do negócio no instante da ação. Com isso, 
adotar um sistema de custeio que se enquadre no perfil da empresa é fundamental para o sucesso da
entidade. 

Palavras chave: 1 Custos Relevantes; 2 Gerenciamento de custos; 3 Tomada de Decisão. 



CÓDIGO: HS0825 
TÍTULO: O TRABALHO DA ESCRITA ALIADO AS QUESTÕES AMBIENTAIS 
ALUNO: SIOMARA DA SILVA OLIVEIRA (009.054.054-98) 
ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho consiste na importância de relacionar a escrita a temas atuais, sendo esse o meio
ambiente; A relação entre os educandos e a escrita é trabalhada nas escolas de maneira descontextualizadas
e desvinculadas aos temas que fazem parte do cotidiano destas. O meio ambiente é trabalhado atualmente
devido aos resultados negativos que estamos colhendo atualmente; As necessidades encontradas nos
bairros, principalmente dessas crianças de Nova Descoberta fez com que surgissem interesses em melhoras
e a possibilidade de trabalhos e solicitações por meio de órgãos necessários que contribuam para o bem
estar dessas crianças. Com o desenvolvimento da escrita, as crianças se sentem motivadas a solicitar
soluções para as questões ambientais, como também discutir sobre os problemas que hoje estão sendo
polêmicos , efeito estufa, camada de ozônio, entre outros. As atividades hoje trabalhadas consistem em um
desenvolvimento do cognitivo do aluno, aliado a sua responsabilidade social e ao seu desenvolvimento.
Portanto podemos verificar que o trabalho realizado com as crianças está interligado com o seu
desenvolvimento das relações sociais, globalizadas e coerentes as ações do cotidiano de cada uma,
tornando-as capazes de serem cidadãs críticas e capacita-las para se responsabilizar por atitudes de valores 
de interesse para uma sociedade como um todo. 

Palavras chave: LEITURA E MEIO AMBIENTE 



CÓDIGO: HS0826 
TÍTULO: CRIMES MULTITUDINÁRIOS E CONCURSO DE PESSOAS 
ALUNO: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES (066.677.494-33) 
ORIENTADOR: NELISSE DE FREITAS JOSINO (030.272.764-76) 
CO-AUTOR: VINICIUS FERNANDES COSTA MAIA (013.998.504-23) 

Resumo:  
 
        Já faz parte de um passado distante do Direito Penal a punição dos infratores pela própria vítima, ou,
de modo mais abrangente, pela população. Da vingança privada, passando pelas guerras de sangue
germânicas, o Direito Penal evoluiu rumo à punição dos agentes unicamente pelo Estado, detentor do ius
puniendi. Contudo, por vezes a sociedade resolve “fazer justiça com as próprias mãos”. Não são incomuns 
linchamentos públicos de infratores, situações nas quais uma multidão, enfurecida, pode levar o infrator até
mesmo à morte. Cabe, nesse sentido, perscrutar algumas das conseqüências jurídicas desses que são
chamados crimes multitudinários. Sobretudo, busca-se averiguar a possibilidade de haver concurso de 
pessoas em tais crimes. Para esse intento, fez-se aporte de análise de material bibliográfico, bem como de 
larga jurisprudência, e, por fim, da interpretação dos textos legais. Exsurgiu que a tendência é pela
inadmissibilidade de concurso de pessoas nessas infrações. O principal argumento é que nesses casos
normalmente não há vínculo psicológico entre as partes. E, sabe-se, para que se configure concurso de 
agentes é necessário o liame subjetivo entre os agentes. Entretanto, há doutrinadores que vêem esse vínculo
como um pressuposto dos crimes multitudinários, motivo pelo qual admitem o concurso. Acredita-se, 
porém, que a melhor opção é a primeira, até porque a admissão poderá levar a situações absurdas, como a
própria responsabilização objetiva do participante. 

Palavras chave: crimes multitudinários; concurso de pessoas; liame subjetivo. 



CÓDIGO: HS0827 
TÍTULO: A CRISE ÉTICA NA ADVOCACIA: A UNIVERSIDADE TEM CULPA? O RESGATE 
ÉTICO ATRAVÉS DE NOVOS PARADIGMAS NA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
ALUNO: RODOLFO FERNANDES DE PONTES (052.707.144-77) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34) 

Resumo:  
 
        O exercício profissional da advocacia só se desenvolve eficazmente quando o advogado se pauta em
sólidos fundamentos éticos, quando a busca e a efetivação da justiça é seu estímulo e objetivo. Um
exercício profissional ético que se direcione pelos valores da justiça é construído desde os bancos
universitários. Enfatiza-se no presente artigo a discussão incisiva da relação direta da crise ética na
advocacia e o ensino jurídico realizado pelas instituições de ensino superior, em decorrência da mudança de
paradigmas, numa mutação que tem como foco central o resgate ético através da renovação na aplicação do
conhecimento, perpassando por breves conceituações do exercício da advocacia e da necessidade da
deontologia jurídica. 

Palavras chave: Crise ética na advocacia. Ensino jurídico. Deontologia jurídica 



CÓDIGO: HS0829 
TÍTULO: O RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOSSEXUAL 
ALUNO: LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA (065.768.584-42) 
ORIENTADOR: FABIO BEZERRA DOS SANTOS (625.659.905-53) 

Resumo:  
 
        O trabalho ora submetido tem por escopo analisar, à luz da Constituição Brasileira vigente e dos
preceitos fundamentais nela elencados, o reconhecimento da união homoafetiva como entidade de caráter
familiar. Além disso, mostrará as antinomias normativas e jurisprudenciais relacionadas a este tema,
acabando por propor soluções para estes desentendimentos. 

Palavras chave: homossexual união reconhecimento constitucionalidade 



CÓDIGO: HS0830 
TÍTULO: IMPACTOS DA GESTÃO DE PESSOAS PARA CANDIDATOS DISPOSTOS EM "E-
AMBIENT" - AMBIENTE VIRTUAL ELETRÔNICO PARA R&S 
ALUNO: ELIZEU DOS SANTOS ALVES (061.806.834-17) 
ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (056.893.924-72) 
CO-AUTOR: FRANKLIN MEDEIROS GALVAO JUNIOR (056.574.454-22) 
CO-AUTOR: ANDESSON AMARO CAVALCANTI 

Resumo:  
 
        Este trabalho de pesquisa tem por finalidade fazer uma discussão a respeito do E-Recruitment – o 
processo de recrutamento e seleção através da Internet – suas formas de gerenciamento, importância 
relativa, ganhos atribuídos e principais limitações, desde sua implementação pelos Departamentos de
Recursos Humanos das organizações, tanto para empresas quanto para candidatos. Para tal, foram
pesquisados sites de corporações na Internet que trabalham com o segmento em questão e de empresas de
Consultorias em Recursos Humanos e agências de emprego, artigos acadêmicos, bibliografias e conteúdos
documentais publicados em editoriais. É visível a redução significativa dos custos e da burocracia exaustiva
de se fazer recrutamento e seleção na forma tradicional, no entanto, ainda há restrições institucionais nesse
segmento, submetendo os candidatos à devida ociosidade, visto à inexistência de uma lei que defenda seus
direitos, coibindo em frustrações para os mesmos. Ao mesmo tempo, as empresas podem contar com uma
vasta disponibilidade de informações acerca de novos talentos, com expressivo número de currículos
enviados por interessados – resultado do acesso facilitado à informação com o avanço e a utilização da
tecnologia da informação no referido processo –, sobrecarregando, por sua vez, sua base de dados. 

Palavras chave: Recrutamento e Seleção. Internet. Recursos Humanos. 



CÓDIGO: HS0837 
TÍTULO: SANTA NARRATIVA: ORALIDADE E MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
CULTURAL DE UM POVO 
ALUNO: ALBERY LUCIO DA SILVA (897.699.964-91) 
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (379.498.024-72) 

Resumo:  
 
        Este trabalho objetiva revelar práticas de oralidade firmadoras da identidade cultural no município de
Florânia/RN. No entremeado mundo das narrativas orais destacamos o culto à Santa Menina – um vulto 
mítico religioso canonizado pelo povo e negado pela Igreja – que institucionalizou Nossa Senhora das 
Graças nos arquétipos sociais da população católica do município. A memória entra neste trabalho como
meio para as interpretações à luz da Oralidade. Ela se apresenta como o momento de teatralização, no qual
os personagens desenvolvem o entremeado de relações, perpetuando-se muitas vezes como mitos e imagens 
que fazem lembrar o lugar. Os depoimentos registrados apontam para a construção da identidade cultural,
no âmbito do imaginário popular, com raízes na tradição oral, passada pelas sucessivas gerações. Decorre
daí a força da palavra que subverte a ordem estabelecida para imprimir um outro curso à história. 

Palavras chave: Oralidade; Memória; Identidade Cultural 



CÓDIGO: HS0840 
TÍTULO: MEMÓRIA E HISTÓRIA SOCIAL NA OBRA POÉTICA DE MIA COUTO 
ALUNO: LAYZE DANYELLE GOMES PEREIRA (067.574.014-28) 
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (651.585.984-87) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho é fruto da pesquisa, ainda em andamento: “Memória, história, e utopia na literatura 
africana de expressão portuguesa: a ficção do moçambicano Mia Couto”. Tem por finalidade investigar a 
obra poética Raiz de Orvalho e Outros Poemas (1999), buscando compreender como aspectos relacionados
à memória e à história social de Moçambique se disseminam no fazer literário de Mia Couto, nome literário
de Antônio Emílio Leite Couto, um dos maiores expoentes da literatura africana de expressão portuguesa
contemporânea. Nascido em Beira (Moçambique) em 1955, publicou diversas obras, dentre as quais,
destacam-se: Cada Homem é uma Raça (1990), Raiz de Orvalho e Outros Poemas (1999), O Último Vôo
do Flamingo (2000). Para a análise em questão, toma-se como referencial teórico as reflexões 
sistematizadas por Ecléa Bosi (1994) em seu livro Memória e Sociedade: lembranças de velhos, e por
Márcio Seligmann-Silva (2003) em seu ensaio “Reflexões sobre a Memória, a História e o Esquecimento”. 

Palavras chave: literatura, memória, historia social 



CÓDIGO: HS0843 
TÍTULO: MEMORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: THAISA MARA SILVA DE MENDONCA (055.432.974-32) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (282.142.184-20) 
CO-AUTOR: ISA PAULA ZACARIAS RIBEIRO (008.368.924-96) 

Resumo:  
 
        O Projeto de Pesquisa Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Norte é uma parceria entre
Ministério Público e UFRN. O trabalho que vem sendo realizado pela equipe de implantação do Memorial
tem como foco dois pontos principais: a pesquisa documental, necessária para a construção do histórico da
Instituição, que vem sendo realizada no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte( IHGRN),
Jornal A República e Arquivo Público estadual e as entrevistas, utilizando-se do método de História Oral, 
com membros e servidores ativos e inativos da Instituição. A meta final do Projeto é a feitura do Memorial
do Ministério Público, espaço ao qual pretendemos dar uma dinamicidade, proporcionando atividades que
estejam ligadas ao seu objetivo principal: informar às pessoas de como colocar em vigor sua cidadania,
levando à sociedade o conhecimento das práticas do Ministério Público. O Memorial será, ao mesmo tempo
um espaço de diálogo e reflexão sobre a trajetória da Instituição dentro do Estado. 

Palavras chave: Ministério Público, Memorial, Memória 



CÓDIGO: HS0845 
TÍTULO: O SISTEMA SESMARIAL E A APROPRIAÇÃO DE TERRAS NA CAPITANIA DO RIO 
GRANDE 
ALUNO: ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA (052.741.574-08) 
ORIENTADOR: DENISE MATTOS MONTEIRO (031.897.348-01) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como tema o sistema sesmarial e a apropriação de terras na capitania do Rio Grande
do Norte, na área específica da Ribeira do Apodi, no período compreendido entre 1654, quando da expulsão
dos holandeses e ocupação portuguesa do interior, e 1822, data da extinção do sistema sesmarial. O projeto
tem por objetivo a realização da coleta e sistematização de dados sobre a concessão de sesmarias no Apodi
a partir da análise das cartas de doações de sesmarias. Para isso foram coletados dados como:a época do
requerimento/concessão, o nome da sesmaria, a localização, limites e tamanho das terras; nome, morada e
ocupação do requerente/concessionário; justificativa da requisição, e menções à compra e venda de terras;
visando, assim, estudar de que forma se deu o processo de apropriação de terras no atual estado do Rio
Grande do Norte e quais atividades econômicas acompanharam os colonos durante o processo de
colonização. 

Palavras chave: Terra, sesmaria, ribeira, Apodi, gado. 



CÓDIGO: HS0851 
TÍTULO: ADOLESCÊNCIA: O QUE PENSAM OS ADOLESCENTES? 
ALUNO: MICHELLY AYANA DE MOURA COSTA (065.134.284-83) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI (040.979.473-
20) 
CO-AUTOR: DAMARES SALDANHA TOSCANO DE SOUZA GOMES (069.043.704-83) 
CO-AUTOR: MARIANA NOGUEIRA PEREIRA (012.403.594-97) 
CO-AUTOR: CAMILLA TATIANNE DE SA CARNEIRO ALVES (056.099.434-69) 

Resumo:  
 
        A adolescência é uma fase de transição na qual o indivíduo deixa de ser criança, mas ainda não
alcançou a adultez, caracterizando-se por várias mudanças físicas e psicológicas determinantes para a
construção identitária. Esta pesquisa procurou responder a seguinte questão: o que os adolescentes pensam
sobre a adolescência? Buscamos verificar como os sujeitos abordavam a construção do “eu” e percebiam a 
crise de identidade na adolescência. A metodologia é de base qualitativa e interpretativista. O corpus está
constituído por registros escritos, obtidos através de duas dinâmicas de grupo desenvolvidas com 13
adolescentes entre 15 e 17 anos de idade, residentes na Zona Leste de Natal, que participavam de um
programa municipal de assistência social. Com as análises dos dados identificamos diversos aspectos do
pensamento e da vida do adolescente: a) a importância da família; b) a maneira de encarar o futuro; c) como
eles se definiam; d) a representação da adolescência. Sendo assim, concluímos que os jovens na faixa etária
estudada passam por uma etapa de crise identitária. Os valores, comportamentos e atitudes são por eles
percebidos de maneira difusa. O que nos leva a inferir que os altos índices obtidos quanto à importância do
apoio de familiares, amigos e da sociedade em geral representam para esses adolescentes uma ajuda
significativa na travessia dessa fase e de seus conflitos, com maior aproveitamento e naturalidade para a
afirmação de sua identidade em plena construção. 

Palavras chave: Adolescência – Construção da identidade – Crise identitária 



CÓDIGO: HS0853 
TÍTULO: O RH DO TERCEIRO SETOR 
ALUNO: MAGNUS RONNIE DE SOUSA SATURNO (057.055.914-62) 
ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (056.893.924-72) 
CO-AUTOR: LUISE KATARINE MARTINS OLIVEIRA (056.547.084-14) 
CO-AUTOR: CAMILA TEIXEIRA RIBEIRO (065.783.564-10) 

Resumo:  
 
        Da crise e reestruturação do capital no último quarto do século XX, junto com a política neoliberal
surge o chamado “terceiro setor” responsável pela mediação entre: o público e o privado, por desenvolver
as funções sociais que outrora eram do Estado. Essa nova forma de organização despertou o interesse dos
autores em analisar como se desenvolve a gestão de pessoas numa instituição filantrópica. A organização
escolhida foi o Hospital Infantil Varela Santiago, que é uma referência no Estado do Rio Grande do Norte,
com 120 leitos destinados aos serviços de atenção à saúde da criança. O objetivo do trabalho consiste em
identificar as práticas relativas aos seguintes aspectos: sistemas de gestão de pessoas, educação e
desenvolvimento, qualidade de vida e responsabilidade socioambiental. Trata-se de um estudo de caso, cujo 
levantamento das informações foi feito através da realização de entrevista com a gerente de recursos
humanos da organização. Os dados foram analisados qualitativamente. A organização diagnosticada, no
tocante ao sistema de gestão das pessoas apresenta um perfil padrão ao que se segue no mundo das
organizações, exceto no diz respeito aos benefícios oferecidos, pois ainda são precárias as formas de
beneficio limitando-se a alimentação, outro ponto é a falta de avaliação de desempenho dos funcionários. 

Palavras chave: Terceiro setor, organização, recursos humanos, colaboradores. 



CÓDIGO: HS0854 
TÍTULO: OS LIMITES DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INQUÉRITO POLICIAL. 
ALUNO: JONATHAN FIGUEIREDO MACEDO DE LIMA (053.869.294-45) 
ORIENTADOR: LARISSA LOPES MATOS (010.578.364-19) 
CO-AUTOR: ANTONIO MARINHO DA ROCHA NETO (055.881.244-99) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa elucidar a questão referente a participação do Ministério Público no inquérito
policial à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. Serão abordados também outros
aspectos de considerável relevância para o deslinde da questão como, por exemplo, aspectos funcionais dos
cargos de Promotor de Justiça e Delegado de polícia, bem como de política criminal cuja repercussão na
face prática do inquérito policial implicam na própria forma formação e utilidade da peça investigatória.
Dessa maneira, o presente se mostra apto a fazer o corpo jurídico acadêmico se debruçar e refletir sobre
esse tema que tem sido cada vez mais latente nos estudos da doutrina processual penal, se constituindo da
seguinte maneira: a) Conceito de inquérito policial b) O Ministério Público e sua atuação na persecução
penal c) Há limites para a atuação do Ministério Público na peça inquisitória? Até onde eles podem chegar?
d) conclusão. 

Palavras chave: Ministério Público, Inquérito Policial, Persecução Penal, Limites. 



CÓDIGO: HS0859 
TÍTULO: BREVE ANÁLISE ACERCA DAS INOVAÇÕES NO CAMPO DOS DIREITOS MATERIAL 
E PROCESSUAL PENAL BRASILEIROS, TRAZIDAS PELOS ARTIGOS 41 E 42 DA LEI MARIA DA 
PENHA 
ALUNO: SILVIA FERNANDES MONTE TORRES (049.965.134-03) 
ORIENTADOR: XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO (358.451.204-20) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: O presente trabalho consiste em analisar os artigos 41 e 42 da lei n. 11.360 de 2006,
os quais trouxeram mudanças importantes nos direitos penal e processual penal brasileiros, no sentido de
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, através de seu art. 41, tirou
da alçada dos Juizados Especiais Criminais, a violência contra a mulher. Já o art. 42 do mesmo diploma
legislativo acrescentou o inciso IV ao art. 313 do Código de Processo Penal. Este dispositivo trata dos
pressupostos de cabimento de prisão preventiva e agora passa a aceitá-la nos crimes dolosos se o crime 
envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência. OBJETIVOS: Analisar as mudanças trazidas pelos
dispositivos em comento, verificando-se os avanços e alertando-se para eventuais abusos do julgador 
quando da aplicação prática dos mesmos. METODOLOGIA: Foi utilizado o método descritivo, através de
pesquisa bibliográfica, procedendo-se à análise de autores, além do acesso a artigos disponíveis na Internet.
RESULTADOS: Chegou-se ao entendimento de que a lei em questão trouxe importantes ferramentas (em
especial as analisadas no bojo do presente trabalho) capazes efetivamente de evitar a impunidade até então
vigente, que estimulava os agressores a continuarem cometendo crimes de violência doméstica e familiar
contra a mulher. 

Palavras chave: Mudanças legislativas, Coibição, Violência Contra a Mulher 



CÓDIGO: HS0860 
TÍTULO: O PERFIL E O PAPEL DOS GESTORES ESCOLARES NORTE-RIO-GRANDENSES 
ALUNO: JACIANE DOS SANTOS POLICARPO FERNANDES (000.709.734-40) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 

Resumo:  
 
        Esse estudo apresenta o papel dos gestores escolares que atuam na rede pública do Rio Grande do
Norte. A pesquisa de cunho quantitativo realizada por meio da aplicação de um questionário junto aos
gestores escolares de alguns municípios do estado, que participam do Curso de Especialização a Distância
em Gestão Escolar, promovido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em convênio com a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com a Secretaria da Educação da Cultura e do
Desporto do RN (SECD) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). Para
dimensionar o papel dos gestores escolar pretendemos mapear sua formação e sua prática, compreendendo
sobre tudo as posições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9394/96 no que concerne ao
caráter articulador dos gestores escolares referente às ações no âmbito da escola. 

Palavras chave: Perfil dos Gestores – Formação Docente – Gestores do RN 



CÓDIGO: HS0861 
TÍTULO: A SALA DE AULA: UM OLHAR REFLEXIVO 
ALUNO: RAIMUNDA VALQUIRIA DE CARVALHO SANTOS (057.915.464-59) 
ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (106.473.254-20) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa relatar as experiências vivenciadas durante um período de observação em uma
sala de aula do 2° ano do ensino médio da disciplina de Língua Portuguesa, desenvolvido no Instituto
Vivaldo Pereira, localizado na cidade de Currais Novos-RN. Buscamos investigar qual a tendência 
pedagógica predominante nessa sala, a faixa etária da turma, a metodologia aplicada, além de analisar a
relação entre professor/aluno e aluno/aluno no ambiente escolar. De acordo com as observações
verificamos que a professora adota uma tendência pedagógica que visa desenvolver as capacidades
intelectuais dos alunos, denominada Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. Essa perspectiva segundo 
Veiga (1991) tem por objetivo trabalhar no sentido de ir além dos métodos e técnicas, procurando associar
escola-sociedade, teoria-prática, conteúdo-forma, técnico-político, ensino-pesquisa e professor-aluno. Os 
alunos tinham uma faixa etária de 15 a 20 anos, eram participativos e havia uma boa interação na sala tanto
por parte da professora quanto pelos alunos. A metodologia aplicada na turma é voltada para a exposição e
reflexão sobre os conteúdos estudados. Nesse sentido o papel da professora é de coordenadora das
atividades, tornando o aluno um ser “ativo” na sala de aula. 

Palavras chave: Experiência, tendência pedagógica, ambiente escolar. 



CÓDIGO: HS0862 
TÍTULO: COLEÇÃO DE RENDAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO – MCC/UFRN 
ALUNO: ERIKA LUCIANA M L DE MEDEIROS (008.494.824-88) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (199.209.464-00) 
CO-AUTOR: JAILMA DA SILVA MEDEIROS SANTOS (672.333.844-87) 

Resumo:  
 
        O trabalho trata do estudo, pesquisa e documentação da coleção museológica “Rendas/MCC”. 
Registrada em 1978, composta com amostras de bicos, bilros e matrizes (papelões de modelos). Iniciado em
março/2007, a pesquisa dá prosseguimento ao projeto Estudos de Coleções/MCC. Por se tratar de uma
pesquisa multidisciplinar, faz uso de métodos e estratégias da museologia (identificação, confronto ficha e
peças, avaliação do estado de conservação, conferência e atualização do número de registro, técnicas de
higienização e acondicionamento, documentação fotográfica e digitalização), associada à pesquisa histórica
e antropológica (inventário, análise de dados, pesquisa bibliográfica e documental, realização de
entrevistas) para contextualização e historicização desses objetos, considerados como documento histórico
(Le Goff, 1996) e cultural (Chagas, (1994). Do conjunto de 588 peças, destacam-se os papelões de autoria 
de Anna Senhorinha Soares de Araújo (1877), o que denota a relevância desse patrimônio cultural sob
guarda da UFRN. O projeto foi tema da exposição comemorativa do Dia Internacional de Museus, realizada
no MCC, maio/2007. Ao final do projeto, além de outras exposições, pretende-se a instalação de um banco 
de dados e disponibilização das informações para conhecimento de pesquisadores e do público em geral e a
publicação de um catálogo. Cumpre-se assim com a missão institucional e patrimonial próprias de um 
museu universitário. 

Palavras chave: Coleção de rendas, patrimônio cultural, memória e história 



CÓDIGO: HS0871 
TÍTULO: PAUTA DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DO BRASIL PARA OS PAÍSES DA 
UNIÃO ECONÔMICA MONETÁRIA OESTE AFRICANA NO PERÍODO DE 1996 A 2005. 
ALUNO: TOTAS ANTONIO JOAO CORREIA (014.417.674-28) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO (158.429.488-42) 

Resumo:  
 
        O presente artigo tem por finalidade explorar os dados sobre as relações comerciais entre o Brasil e a
UEMOA (União Econômica Monetária Oeste Africano) para o período 1996-2005. O principal objetivo 
consiste em verificar se o grau de concentração presente nas pautas de exportação e importação entre esses
países implica vulnerabilidades das economias da UEMOA a mudanças de produção e preços em mercados
específicos. Para medir o grau de concentração das pautas de exportação e importação, foi utilizado o índice
de - Herfindhal-Hirschman – que pode variar de 0 (ausência da concentração) a 1 (concentração total). Os
dados são coletados junto ao sistema ALICEWB.Verificou -se alto índice de concentração tanto para as 
exportações quanto para as importações, embora estas últimas apresentam uma maior concentração quando
comparada à das primeiras. Comparado estes valores com os das exportações por produto do México em
2005 são mais concentrado. Estes valores são baixos em relação aos do Brasil com os países da UEMOA. 

Palavras chave: Exportações ; Importações; Brasil; UEMOA; IHH 



CÓDIGO: HS0873 
TÍTULO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SEXO FEMININO QUE 
TRABALHAM COM ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NA CIDADE DO NATAL, 2007-2009 
ALUNO: LARA SOARES DANTAS (057.317.624-81) 
ORIENTADOR: JOAO DANTAS PEREIRA (201.761.634-68) 
CO-AUTOR: MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS (056.127.594-79) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa acontece numa articulação entre Serviço Social e Psicologia e tem como principais
objetivos:Verificar o índice de violência de gênero em mulheres que trabalham na área da sáude com
enfrentamento à violência, na cidade do Natal;fazer uma caracterização do perfil das vítimas; realizar um
levantamento dos motivos desencadeadores da violência e condições que levaram à apresentação da queixa;
verificar a incidência do fênomeno no tempo cronológico; observar se há maior incidência de agressão
dentro de uma profissão específica; discutir o paradoxo envolvido no fenômeno. Os dados serão
catalogados a partir dos registros da Delegacia da Mulher. Serão selecionados aqueles que datam de janeiro
de 2005 até janeiro de 2008. Os requesitos utilizados serão:trabalhar na área da sáude com enfrentamento à
violência e ter prestado queixa na Delegacia da Mulher em Natal–RN no período de 2005-2008. Os dados 
coletados a partir dessa fontes serão objeto de tratamento estatístico e análise da morbimortalidade por
causas externas segundo a faixa etária, escolaridade, ocupação. 

Palavras chave: Violência de Gênero, Profissionais de Saúde, Delegacia da Mulher 



CÓDIGO: HS0876 
TÍTULO: A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ALUNO: ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO (047.269.094-95) 
ORIENTADOR: IVAN LIRA DE CARVALHO (200.627.024-91) 
CO-AUTOR: RAISSA TABATA COSTA VALERIO (068.192.164-16) 

Resumo:  
 
        Quando se fala em medidas legais para combater a criminalidade, inevitavelmente vem à tona a
discussão da redução da idade penal. Existem atualmente no Congresso Nacional cerca de cinqüenta e
quatro projetos de lei com esse objetivo. Por outro lado, a sociedade clama por medidas repressivas mais
severas. Nesse diapasão, o presente trabalho colima abordar a controversa questão da redução da
maioridade penal sob o enfoque da Constituição Federal, tecendo considerações sobre sua
constitucionalidade e aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio. Almejando tal finalidade, faz-se 
imprescindível detida análise do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), diploma normativo
infraconstitucional de responsabilização juvenil alicerçado sobre os princípios do garantismo penal e que
agrega os valores do aclamado minimalismo penal, além de trazer à colação os posicionamentos adotados
pelos nossos juízes e tribunais, dedicando especial atenção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, realizando comparações com as legislações alienígenas e destacando o
posicionamento adotado pela Organização das Nações Unidas sobre o referido tema. Não pretendemos
exaurir a questão da redução da idade penal, mas apenas ofertar subsídios jurídicos para que a questão seja
tratada com a devida sapiência e racionalidade, minorando os efeitos da vil manipulação de opiniões que se
tornou comum em tempo hodierno. 

Palavras chave: Criminalidade, Redução da maioridade penal, Constituição Federal 



CÓDIGO: HS0877 
TÍTULO: ELEMENTOS DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL NO TRABALHO 
VOLUNTÁRIO: VALORES, TIPOLOGIA E ROTATIVIDADE DE PESSOAS NA PASTORAL DA 
CRIANÇA 
ALUNO: JARIO LOPES DA SILVA (060.412.704-90) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (230.540.424-72) 

Resumo:  
 
        O trabalho voluntário é identificado de forma extraordinária por envolver valores como altruísmo,
interesse íntimo em contribuir, sociabilidade, que aqui se confunde com amigabilidade, além de razões
religiosas e sentimentos de culpa, de obrigação ou de responsabilidade. Baseado nesse entendimento, o
texto traça contornos do trabalho voluntário e da rotatividade de pessoas na Pastoral da Criança. Os dados
foram coletados via questionário e analisados sob técnicas do software estatístico SPSS. A rotatividade está
correlacionada à gestão organizacional, e aspectos essencialmente internos – coordenação local, integração 
da equipe, tempo disponível e carga horária de trabalho – e menos aos desafios externos. Entretanto, 
quando é encontrado expectativas elevadas de cunho social como: Salvar vidas, melhorar a qualidade de
vida das pessoas e promover cidadania, por exemplo, exigem algo além da assistência social em demandas
pontuais, como é o caso da Pastoral. 

Palavras chave: Rotatividade, Filiação, Adesão, Expectativa, Permanência. 



CÓDIGO: HS0878 
TÍTULO: DESCONSTRUINDO UMA IMAGEM: A VERSÃO DE UM NORDESTE RECENTE E 
EMERGENTE 
ALUNO: JULIANNA KELLY SOUZA BEZERRA DE AZEVEDO (068.060.524-01) 
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (788.835.204-91) 

Resumo:  
 
        Esse trabalho tem por objetivo problematizar os discursos de reconhecimento e identificação de uma
“identidade nordestina” e expor algumas tentativas de produzir uma versão concisa de um espaço que foi
construído simbolicamente. Essa construção é um empreendimento recente datado de meandros do século
XIX e surge de uma relação conflituosa “Norte” versus “Sul”. Contrapondo-se a uma idéia de unidade 
nacional, o regionalismo alimenta essa dicotomia. Portanto, essa busca por uma singularidade atrelada à um
projeto de cristalização identitária e a necessidade de uma homogeneização dessa sociedade é recorrente até
o momento presente e marca o discurso local tanto popular quanto literário - científico. Por meio da 
desconstrução dessa versão hegemônica esse exercício de análise procura desmistificar esse recorte espacial
e sócio – cultural, tentando mostrar que não há a “identidade” e sim as “identidades nordestinas” com toda 
pluralidade e diversidade cultural que esse termo possa atingir 

Palavras chave: Identidade, hegemonia, espaço e pluralidade 



CÓDIGO: HS0879 
TÍTULO: BANCO CONVERSACIONAL DE NATAL: UMA AMOSTRA DE FALA 
REPRESENTATIVA DE DISCURSO NATURAL E ESPONTÂNEO DOS NATALENSES. 
ALUNO: LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA LIMA (828.370.404-44) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 

Resumo:  
 
        Este trabalho teve como objetivo a constituição de uma amostra de fala da cidade de Natal,
representativa de discurso natural, espontâneo, o corpus Banco Conversacional de Natal. Seguindo Chafe
(1994), postulamos 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 a constituição desse corpus, 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, outras estabelecidas pela Base de Pesquisa D&G, além da
metodologia de transcrição elaborada pela University of California, Santa Barbara. 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: HS0882 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO DO REGIME SINGULAR DE CONCESSÃO 
DIRECIONADO AO TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE GÁS NATURAL NO BRASIL E A 
SEGURANÇA JURÍDICA. 
ALUNO: HELIO VARELA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (012.513.194-16) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        A indústria de gás natural representa cerca de 8% da matriz energética nacional, sendo previsto,
segundo a Petrobrás, um aumento do consumo interno de 17% ao ano até 2010.O foco chave da temática
aqui proposta (o transporte de gás natural) atinge interesses de diversos segmentos (ANP, Petrobrás,
consumidores), dos quais apresentam diferentes posicionamentos, tornando-se complicado a escolha de 
uma vertente sincrética que agrade de forma integral cada interessado nesta atividade.Neste sentido, almeja
o presente trabalho demonstrar a importância da incorporação de uma expressiva parcela de segurança
jurídica para o desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil, defendendo, para tanto, a adoção de
um regime único de exploração dos gasodutos de transporte baseado no modelo de concessão, o qual
baseado na idéia de unicidade aqui defendida, se configuraria essencial para a ambicionada segurança
jurídica, acarretando, desta forma, em uma maior transparência ao setor, além de que sua adoção
viabilizaria a integral utilização da malha existente e a construção de novas instalações de
transporte.Significaria, assim, um mecanismo propulsor para a garantia de um cenário calcado na certeza
regulatória, fundamental para a dinamização do setor gaseifico e para a atração de novos investimentos. 

Palavras chave: Gás Natural, Concessão, Segurança Jurídica 



CÓDIGO: HS0883 
TÍTULO: “GUIAS E COMIDAS DE SANTO NOS TERREIROS DE NATAL/RN”. 
ALUNO: PEDRO HENRIQUE MENDES RIBEIRO (060.743.574-71) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (199.209.464-00) 

Resumo:  
 
        O trabalho trata do estudo dos fios-de-contas (guias) nos centros de religião afro-brasileira/RN, 
observando seus materiais, valores mítico-simbólicos sagrados e estéticos. Pesquisa de natureza
interdisciplinar faz uso de métodos e estratégias com interface na história (Bastide, 1983; Le Goff, 1992),
cultura (Verger, 1995; Lody, 2001; Cascudo, 1983) e museográfica (Chagas, 1999). Além de fontes
primárias e secundárias fazemos uso de registros fotográficos reunindo diversas fontes documentais.
Iniciada em 07/05/2007, tratamos de revisar a relação dos terreiros, sistematizada pela FJA/RN e analisar a
documentação fotográfica no MCC, referente à pesquisa etnográfica em 3 terreiros de Natal. Este trabalho
tem como finalidade encorporar a monografia de final de curso. 

Palavras chave: História da religião; Cultura afro-brasileira; Guias e comida votiva. 



CÓDIGO: HS0886 
TÍTULO: A NOVA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL RELATIVA À MAJORAÇÃO DAS 
COTAS DE PENSÃO 
ALUNO: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (061.511.004-50) 
ORIENTADOR: FRANCISCO LIVANILDO DA SILVA (538.385.214-04) 
CO-AUTOR: ADRIANA CAVALCANTI BARRETO DE PAIVA (060.194.154-30) 

Resumo:  
 
        A preocupação com os dissabores da vida tem sido, desde longa data, uma constante da humanidade
que tem se organizado para que essas atribulações sejam contornadas. Sabendo disso, percebemos que a
seguridade social constitui um dos principais instrumentos à disposição do Estado que busca atender às
necessidades básicas, reduzindo as desigualdades sociais. Nesse diapasão, nossa pesquisa buscar enfocar a
área da previdência social e, mais especificamente, a questão das cotas de pensão, alvo de sucessivas
mudanças no texto legal e muitas discussões nos tribunais do nosso país; com o objetivo maior de tornar
público tal questão visto ser de interesse de todos. Tratando-se de forma mais direta, o trabalho constitui-se 
pela seguinte linha de progressão: a)conceito do benefício pensão por morte, b)origem da questão relativa à
majoração das cotas de pensão, c)entendimento dos tribunais sobre a matéria. Esse trabalho foi realizado
embasado na Lei Orgânica da Previdência Social 3.807/60 (LOPS) que posteriormente foi modificada pelas
leis 8.213/91, 9.032/95 e 9.528/97; diferentes opiniões de expoentes na doutrina do Direito Previdenciário;
e decisões do Judiciário. Ao fim da pesquisa ficou notória a importância de se conhecer a questão, já que
ainda há um grande volume de ações pleiteando reajuste de pensões, o que ficou provado não ser de direito
daqueles(as) pensionistas, bem como a impossibilidade da retroação da lei mais benéfica no âmbito do
Direito Previdenciário. 

Palavras chave: Majoração, Cotas, Pensão, Retroação, Pensionistas 



CÓDIGO: HS0889 
TÍTULO: IRMANDADE DOS NEGROS DO ROSÁRIO: UMA PERSPECTIVA COMPREENSIVA DE 
SUA REALIDADE CULTURAL. 
ALUNO: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (014.481.544-30) 
ORIENTADOR: EDMUNDO MARCELO MENDES PEREIRA (005.634.667-07) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A Irmandade dos Negros do Rosário é uma instituição que teve suas origens no
encontro das culturas africanas e portuguesas, atualmente difundida por todo o país, com grande
concentração na região nordeste.OBJETIVO: Expor a realidade vivenciada por algumas das Irmandades do
RN, em especial no Seridó, abordando suas diferentes formas através de 3 exemplos: Parelhas, Caicó e
Jardim do Seridó.METODOLOGIA: Estudo descritivo exploratório vinculado à disciplina Introdução a
Antropologia.RESULTADOS: As comunidades pertencentes à Irmandade dos Negros do Rosário mostram
certa heterogeneidade em suas situações. De certa forma, a comunidade quilombola de Boa Vista dos
Negros sente-se beneficiada, não só por ter território próprio, mas também por ter um grande
reconhecimento dos órgãos governamentais e cidades vizinhas que valorizam a sua tradição. Este
reconhecimento não ocorre com as comunidades de Caicó e Jardim de Seridó, que tendem abandonar a
tradição por falta de cuidados das autoridades e do próprio órgão que deveria ser responsável por sua
organização. Com grande dificuldade em manter-se, essas comunidades resistem com ajuda de pequena
parte da população que contribuem com doações e ajuda financeira.CONSIDERAÇÕES FINAIS: Mesmo
encarando as diferenças existentes em cada parte das comunidades vinculadas à irmandade, a tradição que
as mantém unidas continua forte, tendo ou não parceiros culturais, elas seguem perseverantes e continuam
conservando o culto a Rosário. 

Palavras chave: Irmandade; Rosario; Boa Vista dos Negros 



CÓDIGO: HS0893 
TÍTULO: HIPÓTESES LEGAIS DE DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
ALUNO: MULLER EDUARDO DANTAS DE MEDEIROS (069.327.804-88) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 
CO-AUTOR: ANDRE DE OLIVEIRA GURGEL (059.702.244-56) 

Resumo:  
 
        A Constituição de 1988 impôs, em seu art. 37, XXI, o dever de realizar certame licitatório à
Administração Pública, sempre que esta desejar adquirir bens e contratar serviços. Constitui o referido
procedimento um desdobramento natural dos princípios da igualdade e impessoalidade, consagrados na Lex
Legum. Não sem razão, Celso Antônio Bandeira de Mello assevera que, em homenagem aos princípios
mencionados retro, a licitação seria de observância compulsória, ainda que não houvesse expressa previsão
no texto constitucional. É da mais solar evidência, no entanto, que a licitação é um meio destinado à
consecução do interesse público, não um fim em si mesmo. Consciente desta realidade, o legislador
constituinte permitiu ao legislador ordinário criar hipóteses de exclusão de licitação, as quais estão
consubstanciadas nos arts. 24 e 25 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993). Salta aos olhos o nefasto 
comportamento de maus administradores, que inadvertidamente tem se furtado às amarras impostas pelo
certame, sob o pretexto de duvidosas situações de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, havendo aí
uma evidente subversão do dispositivo constitucional, que consagrou a licitação como regra, não como
exceção. Nesse sentido, faz-se necessário salientar a importância da vigilância constante, a ser efetuada
pelo Ministério Público e pela sociedade civil organizada, de modo a impedir o descalabro financeiro e a
malversação dos recursos públicos. 

Palavras chave: Licitação, dispensa, Lei nº 8.666/1993 



CÓDIGO: HS0901 
TÍTULO: O TRABALHO DO APENADO COMO MEIO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
ALUNO: ANA KAROLINA DE OLIVEIRA GALVAO (067.791.424-50) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 
CO-AUTOR: DANIELLE CARLOS ALENCAR (068.845.404-60) 
CO-AUTOR: TONY JORGE VITORINO DA SILVA JUNIOR (061.139.034-51) 
CO-AUTOR: YURE SANDERSON TOMAZ SALDANHA MONTE (047.890.424-05) 

Resumo:  
 
        A prisão, a partir do século XVIII, foi perdendo seu papel de mera custódia e adquirindo a função de
recuperar o infrator. O trabalho é um dos alicerces para o crescimento do indivíduo como ser social, e não
pode ser encarado de forma diversa quando se trata do Sistema Penitenciário. O Brasil conta com uma
população de detentos superior a 419 mil, e deve ter como preocupação precípua a sua reintegração, para
que estes não incorram na reincidência, cometida por grande parcela de ex-presidiários. O trabalho, como 
meio de recuperação do infrator, promove a remissão da pena, autorizada pela Lei de Execução Penal (Lei
nº. 7.210/84), em seu art. 126, além da capacitação profissional e o exercício da cidadania. Foram
analisados os resultados dessa prática através de entrevistas com reeducandos e conseqüente apreciação da
viabilidade da aplicação de tal alternativa na realidade do sistema penitenciário estadual. O trabalho tem se
apresentado como estratégia satisfatória para ressocialização de apenados, restaurando-lhes a confiança e 
auto-estima, necessárias para que possam retornar ao convívio social, além de capacitá-los 
profissionalmente, retirando a ociosidade do espaço carcerário e prover-lhes remuneração, o que pode ser 
considerada uma perspectiva de vida pós-carceragem. O elevado índice de reincidência em crimes nos
mostra a privação de liberdade como medida ineficaz à ressocialização do preso, sendo necessárias,
portanto, medidas paralelas a tal privação. 

Palavras chave: Trabalho; apenado; ressocialização 



CÓDIGO: HS0902 
TÍTULO: ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: BRUNO GOMES DE ARAUJO (053.021.944-14) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 

Resumo:  
 
        Os estudos sobre o Rio Grande do Norte tem assumido, sobremaneira, uma abordagem geral. O
projeto “Estudos Regionais do Rio Grande do Norte”, tem como objetivos organizar e sistematizar em 
textos, os aspectos físicos, econômicos, políticos, sociais e culturais de sete cartografias regionais do
território potiguar, como também divulgar as informações analisadas aos diversos setores da sociedade,
através do espaço virtual http://br.geocities.com/estudosregionais. Os recursos metodológicos que
fundamentaram a pesquisa consistiram em leitura bibliográfica de fontes selecionadas da literatura regional,
extraindo-se dados secundários, analisando-os e elaborando a caracterização da região. Os resultados do
projeto culminaram com o layout, que configura o banco de dados, referente à produção de conhecimentos
geográficos sobre as regiões do Seridó, Leste Potiguar e Oeste Potiguar. Assim, almeja-se que este trabalho 
contribuia na ampliação das fontes literárias do espaço territorial do Estado. 

Palavras chave: região, Rio Grande do Norte, espaço virtual 



CÓDIGO: HS0905 
TÍTULO: LICITAÇÃO NAS ESTATAIS 
ALUNO: ANDRE DE OLIVEIRA GURGEL (059.702.244-56) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (663.544.044-53) 
CO-AUTOR: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (061.511.004-50) 

Resumo:  
 
        O Poder Público, para o desempenho de suas atividades e visando atender ao interesse da coletividade,
necessita adquirir bens e serviços de terceiros e, para isso, é obrigado a realizar contratos. Contudo, a
escolha das pessoas a serem contratadas, não poderia ficar a cargo exclusivo do administrador, pois essa
liberdade daria margem a escolhas equivocadas, ou negociações impróprias entre os gestores públicos e os
particulares, o que prejudicaria a Administração Pública e a própria sociedade. Para atenuar esses riscos,
surgiu a licitação, procedimento anterior ao contrato que permite a disputa entre interessados e a escolha da
proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Assim, foi criada a Lei nº 8.666/1993 para regulamentar 
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da
Administração Pública, e logo no art. 1º estabeleceu que as empresas estatais, sejam elas prestadoras de
serviços públicos, ou exploradoras de atividade econômica, subordinam-se ao seu regime. Todavia, com a 
Emenda Constitucional nº 19, que alterou a redação do art. 22, inciso XXVII, da Lex Mater, surgiram 
dúvidas sobre o regime licitatório suscetível de vir a ser aplicado às empresas estatais. Dessa forma, com a
referida alteração, tudo indica que as futuras regras concernentes a licitação e contratação para as empresas
estatais tendem a ser menos rígidas do que as regras presentes na Lei nº 8.666/1993. 

Palavras chave: Licitação, empresas estatais, Emenda Constitucional nº 19 



CÓDIGO: HS0910 
TÍTULO: UM ESTUDO COMPARADO DO PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO ANTES E APÓS O 
ADVENTO DA LEI Nº 6.815/80 – REQUISITOS NECESSÁRIOS E AUTORIDADES ENVOLVIDAS 
ALUNO: KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS (009.224.094-12) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 
CO-AUTOR: LUIZ FELIPE PINHEIRO NETO (067.650.534-17) 
CO-AUTOR: KARLISSON ROLIM DOS SANTOS (061.011.684-33) 

Resumo:  
 
        A naturalização é a concessão pelo Poder Executivo, ao estrangeiro que haja preenchido determinados
requisitos, dos direitos e deveres inerentes à nacionalidade brasileira, o que algumas vezes trata-se de 
faculdade e outras de imposição legal. Tal procedimento é regulado pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e substituta da Lei nº 818, de 18 de setembro de 
1949, antes reguladora da matéria. Neste trabalho objetivou-se realizar uma comparação entre as duas leis 
citadas, demonstrando como se dá o processo de naturalização brasileiro, desde o momento do
requerimento até a cerimônia solene de naturalização, quando o recém-naturalizado assumirá o 
compromisso de cumprir os deveres de todo brasileiro, enfatizando as autoridades, órgãos e poderes
envolvidos. Foram explanados os prazos e documentos exigidos aos naturalizandos, que vão desde o
requerimento com nome por extenso, passando pela a exigência de saber ler e escrever na língua
portuguesa, até a renúncia a qualquer outra nacionalidade anterior, se possível. A metodologia utilizada foi
o estudo comparativo dos textos legais, e suas implicações hermenêuticas, que regularam o referido
processo. Concluiu-se que a nova lei não realizou mudanças substanciais à anterior, atendo-se a promover 
uma atualização devida às mudanças da organização do Estado, em especial à criação e extinção de órgãos,
modificando competências e distribuindo atribuições. 

Palavras chave: direito internacional, nacionalidade, naturalização 



CÓDIGO: HS0913 
TÍTULO: PRESCRIÇÃO PENAL 
ALUNO: HILDEBERTO JUNIOR ROCHA SILVESTRE (067.437.024-47) 
ORIENTADOR: SUSANA ROCHA FRANCA DA CUNHA LIMA (936.932.904-82) 

Resumo:  
 
        No que concerne à sistemática da aplicação da pena àqueles que subvertem a ordem, percebemos
notória insatisfação da sociedade quanto aos crimes que ficam impunes em virtude da proteção conferida
pelo instituto que buscamos tratar nesse trabalho: a prescrição da pena. Para fins de conceito, podemos
definí-la como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo estabelecido em lei. Fica
adstrito, portanto, que a punibilidade não se prolonga no tempo, uma fez que a lei fixa prazos que, por sua
vez, devem ser cumpridos em obediência ao princípio da legalidade.Nesse diapasão, existem preceitos
legais que estabelecem os prazos a fim de que o Estado puna aqueles que cometerem, porventura, alguns
dos crimes tipificados em nosso código penal. Assim, tem como fundamentos o decurso do tempo, a
correção do condenado e a negligência da autoridade. Esses aspectos podem ser justificados à medida que o
autor de determinado delito não seja punido em virtude da transgressão do tempo combinada com a
morosidade atuante nas mais diversas áreas de atuação estatal. Logo, ao expor esse instituto de elevada
importância visamos ao esclarecimento acerca de situações em que não há incidência da pena sobre o
agente dos delitos e, concomitantemente, instigar as pessoas a fim de que reclamem sempre por uma
celeridade do Poder Judiciário para que os criminosos sejam punidos e não possam alegar a prescrição
como uma forma de se escusarem da condenação e como uma justificativa para a impunidade. 

Palavras chave: Crimes, Tempo, Impunidade 



CÓDIGO: HS0914 
TÍTULO: AS IMPLICAÇÕES DA SUBTRAÇÃO DA ORALIZAÇÃO NO CURSO DO TRATAMENTO 
PSICANALÍTICO 
ALUNO: DIOGENES DOMINGOS FAUSTINO (057.196.374-94) 
ORIENTADOR: CYNTHIA PEREIRA DE MEDEIROS (376.368.204-04) 

Resumo:  
 
        A fim de acompanhar a singularidade do analisante, como o próprio Freud postulava, a cada análise é
toda a psicanálise que se refaz para dar conta do sujeito em análise. Cabe a este trabalho de pesquisa saber
como a psicanálise se refaz no caso de pacientes surdos, buscando um esclarecimento de como a subtração
da fala repercute no processo de análise.. Inevitalvemente, supondo que haveria diferença em comparação à
análise de falantes. Esta pesquisa desenvolveu-se a partir do contato com trabalhos desenvolvidos dentro do
tema por outros psicanalistas. Estes salientam que mesmo não sendo o uso da língua de sinais uma
verbalização é um ato de “fala”, e como tal cumpre a função de instrumento de interlocução, capacitando o
sujeito surdo a expressar as suas vivências. Para a psicanálise, seja sob a forma de língua oral ou língua de
sinais, no caso dos surdos, a linguagem é, em si, um instrumento que se revela artificial. Ainda assim, a
língua de sinais está em uma condição particular: ainda que restrita a uma minoria inexpressiva da
sociedade, faz parte desta; e tampouco se trata de uma tradução da língua oral portuguesa para surdos.
Apesar dessas observações, não se tem outra possibilidade que não fazer uso dos questionamentos sobre a
análise em língua estrangeira para poder pensar as implicações dessa diferença no processo analítico. 

Palavras chave: tratamento psicanalítico; surdez; linguagem; fala. 



CÓDIGO: HS0916 
TÍTULO: A EFETIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
ALUNO: ANDRESSA GUIMARAES TORQUATO FERNANDES (055.103.934-59) 
ORIENTADOR: IGOR ALEXANDRE FELIPE DE MACEDO (041.037.734-13) 

Resumo:  
 
        O trabalho a ser apresentado na forma de seminário, visa fazer uma análise a respeito da efetividade da
Lei de Improbidade Administrativa e demonstrar seus efeitos no Rio Grande do Norte. Após uma
explanação sobre a Lei de Improbidade, serão demonstrados dados estatísticos informando quantos ações
de improbidade existem atualmente em tramitação na justiça estadual do Rio Grande do Norte, quantas
transitaram em julgado, quanto foi resarcido ao erário, etc. 

Palavras chave: Improbidade Administrativa 



CÓDIGO: HS0918 
TÍTULO: ANÁLISE DA LEGITIMIDADE NO PROCESSO COLETIVO E A SUA DIFERENCIAÇÃO 
EM RELAÇÃO A INSTITUTOS PROCESSUAIS ANÁLOGOS. 
ALUNO: THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES (011.715.654-02) 
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (056.779.634-53) 

Resumo:  
 
        A presente pesquisa, que se realiza no Projeto Ligas Jurídicas, analisa as diferenças entre os institutos
de legitimidade processual individual e coletiva, estabelecendo as características marcantes da legitimidade
ad causam no direito processual coletivo, ocorrendo em um momento único quando se tem a elaboração do
projeto do código brasileiro de processo coletivo. Analisa-se as diferenças marcantes entre a regra da 
legitimidade ordinária que vigora para o processo civil comum, em contrapartida com a legitimidade
extraordinária que é regra no processo coletivo. Regra que, entretanto, não vem sendo aplicado
devidamente no dia-a-dia dos operadores do direito, terminando por restringir o alcance dos benefícios do
processo coletivo. Ademais, o que é essencial para a efetivação dos direitos coletivos, faz-se a diferença da 
legitimidade extraordinária e de institutos afins, clássicos do direito processual, mas que com esta não se
confundem, como a representação, a substituição processual, o litisconsórcio e a assistência. Concluindo-se 
que a legitimidade extraordinária é essencial para que o direito processual coletivo tenha a real efetividade,
e somente com o aprofundamento dos estudos nessa área os operadores do direito poderão atuar de forma a
garantir a economia processual, a celeridade, a uniformização do posicionamento e o acesso à justiça. 

Palavras chave: Processo coletivo, legitimidade, institutos afins, direito 



CÓDIGO: HS0922 
TÍTULO: REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, CRESCIMENTO AGROPECUÁRIO E 
DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO NO RIO GRANDE DO NORTE (1990 - 2005) 
ALUNO: MARINALDO PEREIRA JUNIOR (056.180.284-09) 
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO (050.016.504-10) 

Resumo:  
 
        Apresenta um resumo das principais contribuições teóricas à formação do paradigma do
desenvolvimento endógeno e toma por base essas contribuições para analisar as transformações estruturais
na agricultura do Rio Grande do Norte e avaliar os efeitos – para frente e para trás – do surgimento e/ou 
expansão dos novos produtos agropecuários. Constata o aumento de produtividade e do emprego, bem
como da instalação de unidades agroindustriais como “efeitos para frente” e o aumento da utilização de 
insumos, máquinas e equipamentos originados da indústria como “efeitos para trás”. Mostra que as novas 
atividades agropecuárias não são exclusivas das grandes empresas agroindustriais. As unidades familiares,
agropecuárias e agroindustriais, também têm participação significativa nesse processo de mudança
estrutural. Identifica a formação de redes de articulação e parcerias que possibilitam aumento de
aprendizagem e de empoderamento dos atores envolvidos. Discute ainda o processo de persistência da
agricultura de auto-consumo ou de subsistência e o seu papel no processo de reestruturação produtiva. A 
ausência de estudos que tratem especificamente dessas mudanças estruturais no estado do Rio Grande do
Norte se constitui na principal justificativa deste trabalho. Além disto, o trabalho fornece subsídios para a
formulação de políticas de desenvolvimento rural. 

Palavras chave: desenvolvimento endógeno; agropecuária; mudanças estruturais; 



CÓDIGO: HS0933 
TÍTULO: OS AGENTES DE SAÚDE NA DINÂMICA RELACIONAL DE TRABALHO DO 
PROGRAM SAÚDE DA FAMÍLIA 
ALUNO: MARIANA CELA (073.955.754-82) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (008.708.934-32) 

Resumo:  
 
        O Programa Saúde da Família, considerado como uma estratégia de reorientação do modelo
assistencial na atenção primária a saúde, estrutura-se através da formação de equipes multiprofissinais em
unidades básicas localizadas geralmente em bairros com população de baixa renda. Além dos profissionais
da medicina, enfermagem, auxiliar de enfermagem, a equipe básica completa-se com a integração de cinco 
ou seis pessoas, no papel de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O ACS, como membro da equipe de
saúde e morador da área na qual trabalha, é considerado peça chave para “orientar famílias sobre cuidados 
com sua própria saúde e também com a saúde da comunidade” (Brasil, 1999). O trabalho é um recorte da 
pesquisa em andamento “A dinâmica da relação equipes PSF – usuários do serviço: construindo 
possibilidades de diálogo no atendimento à saúde em Felipe Camarão” e objetiva problematizar o papel do 
ACS como peça chave na dinâmica relacional dentro das equipes e entre equipes e comunidade.
Fundamentadas na Etnografia Institucional e através de pesquisa bibliográfica, observação participante,
conversas informais e entrevistas com esses trabalhadores, observa-se que apesar das diferentes atribuições 
esperadas do ACS, as tarefas deste profissional tendem a se limitar às funções muito restritas definidas pelo
próprio modelo de atendimento. Da mesma forma, as relações de desigualdade social vão ser refletidas
dentro das equipes, até pelas diferenças trabalhistas e salariais existentes. 

Palavras chave: relações de trabalho, psiclogia social, agentes de saúde, PSF 



CÓDIGO: HS0935 
TÍTULO: ARTETERAPIA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
ALUNO: BRUNO GOMES GABRIEL (074.259.924-85) 
ORIENTADOR: NISIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA (830.849.247-91) 
CO-AUTOR: SURYA DE PAULA CONSTANTINO DE OLIVEIRA (053.645.714-08) 

Resumo:  
 
        A carcinicultura, assim como qualquer outra atividade produtiva, demanda uso e/ou consumo de
recursos naturais e pode afetar adversamente o meio ambiente. Neste contexto, a adoção de práticas de
produção ambientalmente responsáveis nas fazendas de camarão, como ferramentas voltadas para a gestão
ambiental do processo operacional, é estratégica para o desenvolvimento e expansão da atividade de
maneira sustentável, agregando os requisitos da norma NBR ISO 14001:2004(uma ferramenta criada para
auxiliar empresas a identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas práticas
usuais. A norma faz com que a empresa dê uma maior atenção às questões mais relevantes de seu negócio.
A ISO 14001 exige que as empresas se comprometam com a prevenção da poluição e com melhorias
contínuas, como parte do ciclo normal de gestão empresarial) e os compromissos do Código de Conduta da
ABCC – Associação Brasileira de Criadores de Camarão. Além de melhorar o desempenho ambiental e
operacional das fazendas, a integração entre as normas contribui para a melhoria da imagem e
competitividade da carcinicultura. O trabalho se caracteriza como um estudo de caso desenvolvido numa
fazenda de camarões marinhos , localizada no município de Arez/RN. A integração das normas num
sistema único, assim como sua aplicabilidade resultaram perfeitamente viáveis, atendendo tanto a
população quanto aos empresários gerando renda e desenvolvimento sustentável sem maiores agressões ao
meio ambiente. 

Palavras chave: Gestão Ambiental, ISO 14001, Carcinicultura 



CÓDIGO: HS0941 
TÍTULO: LINGUAGEM E IDENTIDADE: A EXPRESSÃO DO HUMANO CAMBIANTE NO POEMA 
“SUPRÊME CONVULSION”, DE AUGUSTO DOS ANJOS 
ALUNO: IARA MARIA C MEDEIROS DOS SANTOS (041.252.084-25) 
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (651.585.984-87) 

Resumo:  
 
        O presente estudo parte de problematizações oriundas da pesquisa de mestrado em andamento “O 
Niilismo Utópico na Poesia de Augusto dos Anjos”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 
da Linguagem, da UFRN. Objetiva analisar o poema “Suprême Convulsion”, de Augusto dos Anjos, 
buscando elucidar o modo pelo qual, na sua trama estético-discursiva, (de)flagra o drama da vida e do 
homem. Para tanto, o estudo segue o método de análise fornecido por Antonio Candido (2006), segundo o
qual o poema, além de ser máquina de linguagem, admite uma confluência com a realidade histórica e
social. Neste sentido, investiga, na configuração lírica anjosiana, a possibilidade de uma sensível
articulação entre linguagem e identidade, através da qual se torna perceptível a expressão dialética de um
sujeito cambiante, dotado de identidades não-fixas. Verifica que a tomada de consciência da voz lírica
acerca de sua heterogeneidade só é possível a partir da recusa da realidade objetiva, historicamente
instituída a partir de mecanismos de opressão que têm na reificação humana um dos seus principais
objetivos. Dessa forma, o presente estudo permite compreender os versos de Augusto dos Anjos em sua
dimensão cultural, uma vez que agregam, em seu inventário imagístico, um movimento de tensão que se
constitui como procedimento lírico de recusa a um presente instrumentalizado, sendo, portanto, válido
dentre as discussões acerca do mundo contemporâneo e sua carga de valores constantemente revisitada. 

Palavras chave: Poesia, Identidade, Linguagem 



CÓDIGO: HS0942 
TÍTULO: A OUTORGA ONEROSA E SUA APLICAÇÃO NO ORDENAMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE NATAL 
ALUNO: MARIANA EVANGELISTA HOLANDA GOMES (064.516.424-01) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa apresentar uma análise crítica da utilização do instituto da Outorga Onerosa
do Direito de Construir (Solo Criado) com base na Constituição Federal do Brasil de 1988 e enfocando
especialmente a sua implementação no Plano Diretor do município de Natal. O instituto constitui-se no 
instrumento através do qual o interessado adquire do Poder Público autorização para construir área superior
ao coeficiente básico fixado pelo Plano Diretor do município para o lote pleiteado, mediante o pagamento
de uma contrapartida, segundo condições legais. É, portanto, um acréscimo ao direito de construir
outorgado, de forma onerosa, pelo Município até o limite máximo previsto por lei. Utilizando-se da 
metodologia teórico-conceitual o instituto será posicionado dentro da Constituição Federal e legislação
específica, e posteriormente enfocado mediante comparação entre o Plano Diretor de Natal anterior (Lei
Complementar 07/94) e as alterações vigentes (Lei Complementar 82/07). Conclui-se que o instrumento 
jurídico do Solo Criado apresenta de acordo com o ordenamento pátrio, uma forma de função social da
propriedade privada e que sua aplicação no município de Natal, segundo o previsto em lei específica, visa a
concretização do desenvolvimento urbano a partir da defesa dos interesses públicos relevantes, conforme o
prescrito no Estatuto da Cidade. 

Palavras chave: Outorga Onerosa. Função Social da Propriedade. Políticas Públicas. 



CÓDIGO: HS0944 
TÍTULO: CARTOGRAFIA TEMÁTICA DA CIDADE DE CAICÓ 
ALUNO: MARLUCE SILVINO (068.781.884-23) 
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (597.015.014-20) 
CO-AUTOR: VALCLEIA FIRMINO VERAS ALENCAR (025.090.554-02) 
CO-AUTOR: DANIELLE KELLY DE ARAUJO MAIA (059.304.554-81) 

Resumo:  
 
        Cartografia Temática da Cidade de CAICÓ-RN Nessa pesquisa foram utilizadas imagens digitais
multiespectrais de satélites de recursos da Terra e fotografias aéreas cedidas na Escala 1:2.000, e de
1:40.000. Foram empregados técnicas de aerofotointerpretação com base em estereoscopia. A cartografia
temática digital como ferramenta de mapeamento dos recursos naturais, tem como objetivo principal a
análise característica das formas de uso e ocupação dos recursos ambientais, que neste caso, identificou os
modos de uso em operação, bem como as áreas de risco e impactos ambientais decorrentes do processo de
ocupação da região do Seridó Potiguar. A região do Seridó Potiguar reproduziu na sua paisagem geográfica
diversas fragilidades ambientais, tendo maior destaque a desertificação. Além disso, essa região comportou
inúmeras atividades econômicas que se refletiram na secular criação de gado, passando pela mineração até
a recente indústria ceramista. Tais atividades têm elevado o nível de crescimento econômico da região, mas
por outro lado necessita de medidas mitigadoras para levar a estas áreas o nível desejado de
desenvolvimento. Noutra etapa desta pesquisa será de fundamental importância para o mapeamento das
formas de uso e ocupação do solo como dos recursos ambientais para remeter-se ao diagnóstico das formas 
frágeis dessa paisagem geográfica. Palavras-chave:desertificação-foto carta-Caicó- Seridó. 

Palavras chave: Palavras-chave:desertificação-foto carta-Caicó- Seridó. 



CÓDIGO: HS0948 
TÍTULO: RELIGIÃO, POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS 
ALUNO: RENATO MARINHO BRANDAO SANTOS (069.290.964-82) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (296.983.244-53) 

Resumo:  
 
        Trata da temática História, Religião e Política, particularmente da participação dos setores evangélicos
no Poder Legislativo do RN. A pesquisa se justifica na medida em que permitirá uma melhor compreensão
de que projeções o uso de valores éticos e morais, ligados a uma fé, geram no desenvolvimento de políticas
públicas. Tem como objetivo geral compreender o discurso evangélico no campo da política e objetivos
específicos identificar quem são os atores que possuem atuação nos dois referidos campos, a que igrejas e
partidos pertencem; bem como entender como atuam esses atores, tendo em vista a relação entre Política e
Religião. Utiliza como fontes bibliográficas para o entendimento dos conceitos de Religião e Política e da
relação entre esses campos, os clássicos Weber, Durkheim e Bourdieu, bem como autores contemporâneos
a exemplo de Norberto Bobbio e Adam Przeworski. Utiliza ainda recortes de jornais e revistas e de matérias
veiculadas na Internet ligadas à temática desenvolvida. 

Palavras chave: História e Política, Religião, Poder Legislativo. 



CÓDIGO: HS0949 
TÍTULO: “FRAGMENTOS DA HISTÓRIA INDÍGENA NA LAGOA DO PIATÓ" 
ALUNO: JOAO PAULO ARAUJO (066.274.424-18) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (199.209.464-00) 
CO-AUTOR: JOAO GUILHERME SANTOS DE ARAUJO LOPES (055.300.574-03) 
CO-AUTOR: JULIO CEZAR MONTEIRO GOMES 

Resumo:  
 
        O trabalho trata de uma abordagem historiográfica, tendo por recorte a história cultural (Chartier,
1990) e tem por objetivo atualizar fontes, acerca das populações indígenas que viveram nas proximidades
do rio Assú e Lagoa do Piató/RN, conhecida também como Bavatagh, pelos holandeses (Medeiros, 1984).
Além do uso de fontes primárias (documentos) e secundárias (bibliografia), artes plásticas (Eckhout, 1610-
1665) procuraremos identificar o reconhecimento pela população local de seus antecedentes indígenas,
representados pelo grupo dos Tapuias, através de relatos da memória. Como fonte bibliográfica inicial,
citamos: Taunay(1936), Cascudo(1955), Mariz e Suassuna(2001), Almeida e Pereira(2006). Visitaremos o
Instituto Histórico Geográfico para coletar informações gerais da região do Assú, usar as principais fontes e
ter um maior embasamento teórico acerca da historia do Rio Grande do Norte. Pretensão de dar ao tema
para monografia de conclusão do curso de História. 

Palavras chave: História e historiografia; Lagoa do Piató/RN; Memória e Patrimônio. 



CÓDIGO: HS0950 
TÍTULO: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
ALUNO: ANNAMARIA DA SILVA ARAUJO (064.190.934-90) 
ORIENTADOR: GIL CELIO DE CASTRO CARDOSO (220.374.542-87) 
CO-AUTOR: ALYNE MELO DA SILVA (068.948.044-00) 
CO-AUTOR: JUCILENE DO NASCIMENTO SILVA (057.240.924-92) 
CO-AUTOR: MARCEANE DE AZEVEDO SILVA (065.294.174-51) 

Resumo:  
 
        Este trabalho se propõe a mostrar que a violência conta a mulher foi constituída no decorrer do
processo histórico e na formação cultural da sociedade, evidenciando que a cultura naturaliza a submissão
da mulher ao homem. Objetivamos neste, abordar o conceito de violência contra a mulher, apresentando
seu contexto histórico, em que ela na conjuntura política, econômica e social confirma a tese da
marginalização desta por parte da sociedade. Em seguida, nos voltaremos para a classificação das diversas
formas de violência que atinge a mulher. Continuamos dando enfoque desse problema no âmbito do Brasil,
direcionando para a região nordeste, onde se tem uma construção machista. Partindo desse pensamento,
iremos evidenciar o problema no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade do
Natal.Este trabalho trouxe-nos a possibilidade de refletir sobre a problemática da violência que atinge as 
mulheres, mostrando que a mesma é concretizada em várias dimensões: moral, psicológica, física,
doméstica, familiar, institucional, patrimonial e sexual. Assim, consideramos que este trabalho trouxe-nos 
melhor compreensão e reflexão sobre a violência contra a mulher, buscando elucidar as dimensões de suas
conseqüências na vida de um ser humano. 

Palavras chave: Violência; Mulher 



CÓDIGO: HS0951 
TÍTULO: PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) E O COMPRA DIRETA LOCAL 
DA AGRICULTURA FAMILIAR (CDLAF) NO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO-RN 
ALUNO: LUCIA JANIETE DE ARAUJO (038.264.014-41) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (192.818.974-15) 

Resumo:  
 
        Este trabalho busca analisar e discutir o papel e o efeito de uma das linhas do Programa de Aquisição
de Alimentos - PAA que é Compra Direta Local da Agricultura Familiar – CDLAF no crescimento da 
renda dos agricultores familiares e no desenvolvimento local na município de Tenente Laurentino Cruz -
RN. Mais especificadamente investigou-se: a) a instituição e a finalidade do programa; b) se houve melhora
na renda das famílias; c) o modo como é gerido nesse município as ações do programa; d) se proporcionou
ao agricultor familiar um maior controle da comercialização de seus bens produzidos bem como a
independência de atravessadores. Para a realização deste trabalho foram aplicados questionários a uma
amostra de agricultores familiares, inseridos no programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar do
PAA, e entrevistados membros da EMATER-RN, Secretaria de Agricultura do município; como também
foi feita pesquisa em dados secundários. A análise dos dados obtidos revela que os atores envolvidos
consideram positivo o impacto do programa no município, como também, houve uma melhora na renda dos
agricultores, porem, não como esperada. O trabalho conclui que, ainda se faz necessário um aumento de
recursos destinados a esse programa no município, para poder atingir um numero maior de agricultores e de
fato alcançar plenamente a finalidade do programa: a sustentabilidade do agricultor familiar 

Palavras chave: Agricultura, Renda, Sustentável, Alimentos 



CÓDIGO: HS0954 
TÍTULO: A COMUNICAÇÃO DE FATO RELEVANTE NO MERCADO DE CAPITAIS 
BRASILEIRO: ASPECTOS JURÍDICOS AFETOS AO SETOR DE PETRÓLEO E GAS NATURAL 
ALUNO: RAPHAEL FABIO CAVALCANTI DOS ANJOS (061.749.134-81) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (424.135.244-87) 

Resumo:  
 
        É de largo conhecimento que a informação, ao longo da história, sempre se constituiu como meio
efetivo de poder. Entretanto, no mundo globalizado e extremamente competitivo deste terceiro milênio, a
posse da informação se mostra como verdadeiro elemento indispensável e catalisador de lucros no sistema
empresarial. É atento a essa perspectiva, que a Comissão de Valores Mobiliários através de sua Instrução de
nº. 358 do ano de 2002 buscou regulamentar a comunicação de Fato Relevante relativo às sociedades
anônimas de capital aberto com vistas a assegurar aos investidores a disponibilidade, em tempo hábil, de
forma eficiente e razoável, das informações imprescindíveis para as suas decisões de investimento, de modo
a evitar que alguns aufiram proveito pelo uso indevido do conhecimento prévio e privilegiado de
Informações Relevantes. Portanto, o presente estudo tem como escopo principal identificar qual influência
pode o domínio privilegiado da informação ter sobre a concorrência no mercado petrolífero e gaseífero
nacional, tendo em vista ser a PETROBRAS uma sociedade anônima de capital aberto; bem como mostrar
quais meios este ramo possui para inibir tal prática lesiva. 

Palavras chave: Fato Relevante; Direito Concorrencial; Indústria do Petróleo 



CÓDIGO: HS0955 
TÍTULO: O CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO É PROMOVIDO ATRAVÉS DE UM AMBIENTE 
EDUCATIVO QUE TRAGA VIDA À SALA DE AULA 
ALUNO: EVELY BARROS PAZ DE LIMA (912.607.104-59) 
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (156.274.624-34) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa promover reflexões acerca de uma prática educativa, que através do
conhecimento, torne os alunos cada vez mais autônomos e capacitados para atuarem na sociedade. Enfoca
uma experiência realizada com alunos do ensino fundamental realizado em uma escola pública municipal
do nosso estado, através de projeto “FREINET E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CLASSES
REGULARES DE ENSINO”, objetivando promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais
especiais. Tendo como instrumentos de trabalho os professores, a equipe pedagógica, os pais e
especificamente os alunos, numa promoção ensino-aprendizagem e troca de experiências mútuas. 
Experiência fundamentada nas obras básicas do pedagogo francês Celéstin Freinet e autores que discutem
sobre a inclusão. Utilizando como metodologia a observação participante, questionários, entrevistas semi-
estruturadas e a intervenção para a aplicação a de recursos alternativos para trazer às crianças uma 
aprendizagem significativa. Fundamentada na Pedagogia Freinet, tendo a criança como centralidade da
ação educativa. Executada através da cooperação, autonomia, educação para o trabalho, objetivando trazer
vida aos conteúdos programáticos e diminuir as diferenças (físicas, cognitivas e sociais) para proporcionar
uma educação inclusiva. Caracterizando a possibilidade de aplicação da Pedagogia Freinet nas salas
regulares de ensino, especificamente aquelas com a presença de alunos com necessidades educacionais
especiais. 

Palavras chave: 1. Pedagogia Freinet, 2. Recursos Alternativos, 3. Inclusão 



CÓDIGO: HS0959 
TÍTULO: RESGATE HISTÓRICO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA HISTÓRIA DO SERVIÇO 
SOCIAL NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1956-74 
ALUNO: JEANE MEDEIROS DE SOUTO (011.609.064-24) 
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (307.164.894-49) 
CO-AUTOR: ELISA CRISTIANE DE SOUZA (043.861.934-05) 
CO-AUTOR: MIRIAM DE OLIVEIRA INACIO (941.282.514-53) 

Resumo:  
 
        Co-Autores: Rita de Lourdes de Lima (Coordenadora), Elisa Cristiane de Souza (Bolsista Voluntária)
e Jeane Medeiros de Souto (Bolsista PIBIC) UM RESGATE HISTÓRICO-TEÓRICO-METOLÓGICO DO 
SERVIÇO SOCIAL EM NATAL/RN Essa pesquisa tem o objetivo de realizar um levantamento do
material existente no Setor de Documentação do Departamento de Serviço Social da UFRN, pertinente à
história do Serviço Social no RN. Através do material supracitado pretende-se reconstituir a história 
relativa ao período 1956-2004, considerando alguns eixos temáticos. Apresentaremos resultados parciais
concernentes aos períodos de 1956 à 1994. Os procedimentos metodológicos são entrevistas semi-
estruturadas com professores que ocuparam cargos de chefia e/ou coordenação do curso, ou que possam
contribuir no levantamento de informações relevantes a essa pesquisa. E ainda, a pesquisa bibliográfica
sobre o contexto histórico pesquisado e suas implicações no Departamento de Serviço Social em Natal. 

Palavras chave: PALAVRAS-CHAVES: Serviço Social, História do Serviço Social, Pesquisa. 



CÓDIGO: HS0960 
TÍTULO: PERFIL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM OPEN SOURCE, CÓDIGO ABERTO E 
PLATAFORMA ABERTA: UMA PESQUISA NOS RESUMOS DO BANCO DE TESES DA CAPES DE 
1996 A 2006. 
ALUNO: ALINE GUERRA GALVAO (064.747.384-48) 
ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS (241.403.923-04) 

Resumo:  
 
        A liberdade do software de código aberto vem sendo uma questão cada vez mais abordada no mundo
empresarial e acadêmico. À luz desse contexto, este trabalho visa traçar o perfil da produção científica em
software livre (SL), buscando identificar o crescimento e as tendências das pesquisas em SL, a partir do
levantamento de variáveis. A pesquisa é descritiva, censitária, do tipo documental, através de um protocolo
de pesquisa aplicado em 88 resumos do Banco de Teses da Capes de 1996 a 2006, a partir das expressões
exatas 'open source', 'código aberto' e 'plataforma aberta'. A análise de dados foi quantitativa, mediante a
utilização de estatísticas descritivas. Dentre outros resultados, a análise dos dados mostrou que a temática
de SL tem evoluído de forma substancial a partir do ano de 2001, o tema de pesquisa mais comum foi a de
desenvolvimento de aplicativos e ferramentas em SL, ligados às áreas de conhecimento nas áreas de
ciências exatas e tecnológicas, com aplicação maior na área da computação. No que se refere às pesquisas
que focalizam os aspectos gerenciais do SL, a temática mais abordada foi a de implementação/impactos. As
regiões sul e o sudeste do Brasil têm concentrado a produção de mais teses na área de SL, refletindo a
tendência das regiões mais desenvolvidas do país de produzir mais trabalhos relevantes em áreas de ponta
na ciência e tecnologia. 

Palavras chave: Software livre; Open Source; Capes; Pesquisa em banco de dados 



CÓDIGO: HS0964 
TÍTULO: ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA OBESIDADE 
ALUNO: EUDES ARAUJO ROCHA (053.065.974-32) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 
CO-AUTOR: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 
CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (013.595.774-59) 

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. De acordo com
diversos autores, os aspectos físicos da obesidade têm sido documentados com detalhes, contudo os
correlatos psicológicos do excesso de peso carecem ainda de mais estudos. Nesse contexto, entre as
variáveis psicossociais que carecem 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 avaliou e
comparou alguns aspectos psicológicos de pacientes obesos em tratamento para perda de peso com um
grupo composto por pessoas consideradas de peso normal. Ficaram evidenciadas algumas características de
personalidade mais introvertida, juntamente com níveis mais altos de ansiedade, quando comparados ao
grupo de normopeso. Durante a pesquisa foram utilizados testes de avaliação de personalidade, níveis de
depressão e níveis de ansiedade. 
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CÓDIGO: HS0965 
TÍTULO: "ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA...": MÚSICAS PARA CRIANÇAS, MÚSICAS 
APRECIADAS PELAS CRIANÇAS. 
ALUNO: JOANA FONTES PATINO (009.695.234-24) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (019.798.458-40) 
CO-AUTOR: CANDIDA DE SOUZA (068.535.844-57) 
CO-AUTOR: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 

Resumo:  
 
        Pensar o processo de apreciação da produção musical pela criança, a partir do aporte teórico da
psicologia sócio-histórica, significa afirmar a influência das experiências pessoais de cada um, assim como
a família e a escola, influenciando nessa apreciação, através da aceitação ou da contraposição de tal
apropriação. Estabelecemos como objeto de estudo a apreciação musical da criança com o objetivo de
investigar as vozes culturais que dialogam na construção da apreciação musical infantil. Procedimentos
metodológicos: seleção de 8 creches; contato com a creche para explicação da pesquisa; contato com as
crianças na sala de aula, a fim de facilitar o vínculo; escolha aleatória das crianças; realização da entrevista
individual. Foram entrevistadas duas crianças em cada creche, uma menina e um menino, na faixa etária de
3 a 6 anos de idade, com o auxílio de sete músicas de diversos estilos que serviam como desencadeadores
do discurso da criança. As entrevistas foram gravadas e submetidas à análise do discurso. Duas categorias
foram estabelecidas: músicas conhecidas pelas crianças e músicas não conhecidas. ]Analisamos as músicas
conhecidas. Emergiram as categorias influência da família, escola, religião e meios de comunicação, com
prevalência da influência familiar. 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: Infância, Apreciação musical, Família 



CÓDIGO: HS0969 
TÍTULO: MUDANÇAS NA CARCINICULTURA E ESTRATÉGIAS ADAPTAÇÃO AS MUDANÇAS
ALUNO: ABDON SILVA RIBEIRO DA CUNHA (058.591.254-88) 
ORIENTADOR: MARIANA BALDI (932.384.797-68) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ALEX ZUZA (056.034.234-98) 

Resumo:  
 
        A atividade da carcinicultura alcançou relevância nos últimos anos, destacando-se, o nordeste 
brasileiro. Porém, desde o inicio do ano de 2004 que o setor vem passando por sucessivos eventos que estão
levando o setor à crise. Este artigo trata-se de um estudo exploratório e tem como finalidade verificar as 
mudanças significativas do setor nos últimos cinco anos e quais são as estratégias adotadas pelas empresas
se adaptar a essas mudanças. Foram entrevistadas oito representantes do setor produtivo. As entrevistas
foram realizadas aos dirigentes responsáveis e posteriormente transcritas. A pesquisa tem demonstrado que
as principais mudanças ocorridas no setor da carcinicultura no Brasil a partir do ano 2000 até os dias atuais,
são de diversas naturezas. A entrada de novos fornecedores no mercado europeu; a queda do dólar; a ação
anti-dumping imposta pelos EUA aos países exportadores; questões de enfermidades no camarão; abandono
do mercado interno; a queda nos preços; o alto custo de produção; e a diminuição da densidade nos viveiros
fizeram com que o setor se transformasse de um mercado de demanda para um mercado de oferta. Então, as
empresas têm buscado formular estratégias para se adaptar a essas mudanças através de uma maior
profissionalização do setor; alguns decidiram se diferenciar no mercado, procurar reduzir custos, buscar
novos clientes/mercados; realizar parcerias, ainda que, de forma tímida; e fazer um produto com uma maior
qualidade. 
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CÓDIGO: HS0973 
TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA : CONTRIBUIÇÃO PARA UMA PEDAGOGIA 
RENOVADA. 
ALUNO: MAYARA BEZERRA JERONIMO DA SILVA (061.646.984-56) 
ORIENTADOR: NISIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA (830.849.247-91) 
CO-AUTOR: ANNA CAROLINA DANTAS DA SILVA (007.599.524-77) 
CO-AUTOR: NAIR LIMA DOS SANTOS (068.164.264-52) 

Resumo:  
 
        A educação para uma vida sustentável é uma pedagogia que facilita a mudança na formação ecológica
do ser humano, por ensinar os princípios básicos da ecologia – redes, ciclos, energia solar, alianças, 
diversidade, equilíbrio dinâmico – e, com eles, um profundo respeito pela natureza viva, por meio de uma
abordagem multidisciplinar baseada na paciência e na participação. Além do conhecimento ambiental, os
professores e alunos devem desenvolver competências que incluem a instrução para a sustentabilidade,
aquisição de habilidades, de valores e de visões que ajudem a por esse conhecimento em prática.
Acreditamos que a alfabetização ecológica contribui para conscientização ecológica da sociedade, para um
novo jeito de ver o mundo. Alcançar o ideal de uma sociedade ecologicamente viável, socialmente justa,
consciente e crítica é um grande desafio da educação ambiental (através da eco-alfabetização) mas 
urgentemente necessária para que uma vida futura seja viável. 
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CÓDIGO: HS0974 
TÍTULO: LEI MARIA DA PENHA VERSUS ANÁLISE SÓCIO-JURÍDICA 
ALUNO: THUILA REGO DE ARAUJO DANTAS (057.240.374-75) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (912.386.414-15) 

Resumo:  
 
        Mediante parâmetros constitucionais como o Direito à dignidade da pessoa humana, e, afirmando a
necessidade de serem respeitados os Direitos Fundamentais, o objetivo primordial deste trabalho é tratar,
mediante uma visão sócio-jurídica, a problemática da Mulher na Sociedade Atual, quanto à sua vida sexual,
enfatizando as questões correlatas à coabitação familiar. Neste sentido, será analisada a Lei nº 11.340, de 
07/08/06, conhecida como Lei Maria da Penha, a qual visa coibir a violência familiar e doméstica contra a
mulher, com fundamento constitucional no § 8º, artigo 226. Dessa forma, apesar de a mulher ser 
historicamente subjugada socialmente, a legislação atual, ilustrada pela Lei referida, e a doutrina pátria
convergem para o reconhecimento dos seus direitos. Quanto ao embasamento científico para o trabalho
acerca dos direitos consagrados à mulher, destaca-se que foi possibilitado por pesquisas doutrinárias e
legais acerca da Lei Maria da Penha, o que propiciará uma exposição clara do assunto, por meio da
necessária argüição oral que será ilustrada por um painel conciso, contendo questionamentos primordiais
sobre o tema discutido. Conclui-se, portanto, a necessidade premente de reafirmação dos direitos da mulher,
que já são reconhecidos e protegidos pelo ordenamento jurídico pátrio, e se assevera que eles foram
brilhantemente consagrados na Lei nº 11.340, responsável por conferir respaldo jurídico às mulheres, no
que concerne à proteção de sua vida doméstica e familiar. 
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CÓDIGO: HS0977 
TÍTULO: A SITUAÇÃO ATUAL DO RESPEITO E PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS NO 
BRASIL 
ALUNO: ERIKA LULA DE MEDEIROS (057.318.514-09) 
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (108.958.924-72) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem por escopo analisar os avanços em matéria de direitos humanos no âmbito nacional,
bem como conflita-los com as violações a esses direitos ainda existentes no país, de forma a verificar sua 
situação atual no Brasil. Como embasamento para a pesquisa, foram realizados levantamento bibliográfico
acerca do tema, com utilização de literatura nacional e estrangeira, bem como análise de textos normativos
e relatórios apresentados pelo governo e por organizações não-governamentais. Inicialmente foi feita uma 
abordagem geral sobre direitos humanos fundamentais, com sua evolução histórica e avanços no
constitucionalismo brasileiro. Em seguida, foram abarcados aspectos relativos à teoria geral dos direitos
fundamentais. Por fim, a problemática da eficácia é abordada, através da análise do que está positivamente
previsto e do que tem sido feito no sentido de concretizar tais normas. 
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CÓDIGO: HS0982 
TÍTULO: DIREITOS HUMANOS E VOLUNTARIADO 
ALUNO: ARIANNE CASTRO DE ARAUJO (061.289.244-17) 
ORIENTADOR: IVAN LIRA DE CARVALHO (200.627.024-91) 

Resumo:  
 
        O presente estudo tem o escopo de analisar a luta pela promoção dos direitos humanos, os quais são,
na grande maioria das vezes, negligenciados pelos guardiões do direito, restando essa batalha aos cidadões
comuns, que assumem tal responsabilidade frente ao descaso estatal. Para o estudo exposto, fez-se uma 
análise histórica no que concerne aos direitos humanos, debruçando-se acerca das incessantes lutas sociais 
para o reconhecimento dos mesmos como fundamentais e consequente inserção destes nas Constituições
dos países democráticos. Fez-se ainda, uma análise no tocante ao surgimento dos grupos voluntários,
enfatizando-se a importância e o trabalho de tais grupos na aplicação e defesa dos direitos humanos. Além
do estudo jurídico e doutrinário acerca dos direitos fundamentais, fora realizado pesquisa no tocante a
atuação diária de tais grupos volutários, bem como estudo de diferentes artigos jurídicos que correlacionam
direitos humanos e voluntariado. Concluiu-se portanto que, frente ao descaso estatal, é inevitável a atuação
do voluntariado, nos dias de hoje, para a promoção dos direitos humanos, possuindo, tal trabalho,
indiscutível relevância para a conservação do princípio basilar do ordenamento jurídico, qual seja, a
dignidade da pessoa humana. 
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CÓDIGO: HS0984 
TÍTULO: A CODEPENDÊNCIA NO CONTEXTO DO ALCOOLISMO: O PERFIL DE ESPOSAS 
CODEPENDENTES 
ALUNO: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (061.770.944-06) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (714.183.937-20) 
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 
CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (269.265.202-91) 
CO-AUTOR: LETIENE PESSOA MEDEIROS (261.458.634-04) 

Resumo:  
 
        A pesquisa investigou o perfil de esposas de alcoolistas atendidas em uma unidade de serviço
ambulatorial especializado em dependência química de um hospital universitário,em Natal-RN,Brasil,com 
o objetivo de conhecer e caracterizar este segmento da clientela atendida.O alcoolismo é um fator de
estresse multifacetado que afeta não somente o próprio indivíduo que ingere o álcool,mas quem está em seu
entorno,sendo as companheiras o principal alvo.A codependência é a doença de amar demais ao ponto de
ser negligente consigo mesma para cuidar e atender as necessidades do outro.Apresenta características
semelhantes ao alcoolismo.É progressiva,insidiosa e não tem cura.A amostra constou de 40 mulheres e os
dados foram obtidos através da aplicação de questionário estruturado.Os resultados permitiram estabelecer
uma relação de identificação entre o que diz a literatura sobre este assunto e o que foi constatado,ou
sejam,que embora elas sofram ao conviverem com alcoolistas,apresentam um desprendimento de si mesmas
para ajudá-los e modificá-los.Foi constatado,também,um elevado número de sintomas físicos e 
psicológicos,um grande sofrimento emocional e uma incapacidade de administrarem seus problemas.É
importante que se divulgue a necessidade do tratamento da esposa.Apenas 7,5% compareceram sozinhas ao
serviço,as demais chegaram acompanhadas pelo usuário porque há uma idéia de que quem bebe é quem
necessita do tratamento,num completo desconhecimento da codependência enquanto doença. 

Palavras chave: Alcoolismo; Codependência; Sofrimento biopsicossocial 



CÓDIGO: HS0986 
TÍTULO: CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ALUNO: FELIPE ARAUJO CASTRO (064.223.624-04) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (021.530.074-29) 

Resumo:  
 
        Os Direitos Sociais foram paulatinamente positivados nas constituições do pós-guerra. Entretanto sua 
eficácia tem sido mitigada, notavelmente nos países subdesenvolvidos, que apresentam suas instituições
debilitadas e encontram dificuldades para concretizar o texto consagrado em suas respectivas Constituições.
Persiste a discussão sobre a aplicação destes Direitos, se seriam meramente normas programáticas ou
gerariam direitos subjetivos e conseqüentemente a prestação positiva do Judiciário em relação a estes. A
problemática se intensifica quando se defende que competência para aplicação destes direitos é de
exclusividade do Poder Executivo, que os aplicaria através das Políticas Públicas, ações conjuntas da
Administração Pública visando o fornecimento de serviços como educação e saúde a seus administrados.
Doravante, estes planos de metas se enquadram como Atos Administrativos, e como tais, seriam de decisão
discricionária do Executivo, não cabendo, pois, ao Judiciário a intervenção nestes. Destarte, ganha força o
entendimento que o Poder Judiciário, enquanto garantidor da Lei Maior, deve sim interceder no sentindo de
garantir a universalidade destes Direitos. A presente pesquisa envereda por este entendimento, baseando-se 
nos escritos do professor Andreas Krell e na teoria do Comunitarismo, tratada pelo professor Paulo
Bonavides, fazendo um paralelo com os ensinamentos de Konrad Hesse, em seu livro intitulado “A Força 
Normativa da Constituição”. 

Palavras chave: COMUNITARISMO - FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO - POLITICAS 
PÚBLICAS 



CÓDIGO: HS0987 
TÍTULO: POVOS INDÍGENAS NO DIREITO INTERNACIONAL: UMA BREVE ANÁLISE 
ALUNO: WAGNER ARTUR DE OLIVEIRA CABRAL (047.880.064-99) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (941.968.344-34) 

Resumo:  
 
        A relevância dos chamados "povos indígenas" na agenda internacional tem sido basicamente o reflexo
de sua posição anacrônica em relação ao Direito Internacional em si. À época que as campanhas
civilizatórias desbravaram o mundo, o Direito Internacional em aplicação era limitado pela definição
eurocêntrica de Estado, levando em consideração o caráter já naturalmente estatista desta área do direito.
Selvagens e bárbaros, os "índios" foram fragmentados e deslocados, enfraquecidos em sua unidade cultural
e esquecidos dentro dos estados que foram criados em suas próprias terras. Contudo, se este panorama pode
parecer agreste e irreversível, os desenvolvimentos atuais do direito internacional podem trazer uma nova
luz ao problema. A recém-adquirida relevância dos atores não-estatais - como ONGs e OIs - trouxe atenção 
internacional à causa e aos apelos das nações e povos ancestrais, que buscam simplesmente a liberdade e
uma vida digna. 

Palavras chave: Direito internacional, povos indígenas, direitos humanos 



CÓDIGO: HS0990 
TÍTULO: TRABALHO DE LEVANTAMENTO DE DADOS: TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS E 
VIAGENS DE CAMPO 
ALUNO: ADRIANE TEIXEIRA DA SILVA (062.327.934-71) 
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA (522.909.804-04) 

Resumo:  
 
        Sob a orientação do professor/orientador Rubenilson Teixeira, tenho realizado a transcrição de
documentos do período colonial presentes no CD-ROM do “Projeto Resgate de Documentação Histórica 
Brasil/Portugal”. Estes documentos são fundamentais para o estudo dos mais variados temas referentes à 
história do Rio Grande do Norte no período colonial. Através dessa documentação, tem sido possível
encontrar informações essenciais sobre as casas de câmara e cadeia do RN e sobre os seus ocupantes, assim
como da relação do edifício com a cidade. Tenho, assim dado continuidade ao trabalho de transcrição desta
documentação que vinha sendo realizado pelo bolsista anterior Francisco L. D. Pinheiro.Através do contato
com esta documentação pude encontrar um objeto de pesquisa próprio, o estudo da figura polêmica e
controversa do capitão-mor desta capitania Lopo Joaquim de A. Henriques, um estudo ainda
embrionário.Esta pesquisa se insere na pesquisa maior, coordenada pelo professor Rubenilson Teixeira. 

Palavras chave: Transcrição, casas de câmara e cadeia, Projeto Resgate, capitão-mor 



CÓDIGO: HS0991 
TÍTULO: CURRAIS NOVOS À MODERNA: REORDENAMENTO URBANO ENTRE OS ANOS DE 
1890 E 1930 
ALUNO: WILLIAN PINHEIRO GALVAO (966.541.044-04) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (064.744.624-34) 

Resumo:  
 
        O presente estudo está vinculado à Base de Pesquisa Cultura e Educação no Seridó Norte-rio-
grandense, desenvolvida pelo CERES/DCHS da UFRN, inserindo-se no Projeto de Pesquisa Educação e 
Ordenamento Urbano: a modernidade em Currais Novos entre os anos de 1890 e 1930, que objetiva
reconstituir as práticas culturais, representações e reorganização urbana das décadas de 1890 à 1930,
através das quais foi construído um ideário de modernidade para a sociedade curraisnovense, tendo em vista
dar visibilidade aos sujeitos e as articulações presentes nessas práticas e representações. Em particular, este
estudo trabalha com a problemática dos impressos vistos como dispositivos discursivos, que, por serem
permeados de sentidos, fornecem usos, costumes, estratégias, interpretações, valores, poderes, saberes,
disputas, enfim, flagram homens em determinado tempo e lugar, em suas formas de relação, modos de
pensar e objetivos. No âmbito dessa problemática, este estudo toma como objeto de investigação a revista
Ninho das Letras e os jornais O Porvir, O Galvanópolis e o Batel por fornecerem indicadores das práticas
culturais e representações produzidas por um grupo de intelectuais defensores dos ideais de modernidade e
civilização na Currais Novos dos anos 1910 e 1930. Objetiva compreender a modernidade pensada para
essa cidade, identificando seus autores, suas idealizações, seus modos de pensar o novo e instituir
mudanças. 

Palavras chave: CURRAIS NOVOS - CIDADE - MODERNIDADE 



CÓDIGO: HS0992 
TÍTULO: A RETEXTUALIZAÇÃO EM RELATÓRIOS FINAIS PRODUZIDOS POR ALUNOS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC) 
ALUNO: MAYARA COSTA PINHEIRO (065.497.044-05) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68) 

Resumo:  
 
        Este trabalho focaliza o fenômeno da retextualização, ou seja, como o discurso de outrem é usado em
relatórios finais de alunos bolsistas de Iniciação Científica. Nossa análise se subsidia em trabalhos
realizados por Bakhtin (2004[1929], no que concerne ao discurso citado, Authier-Revuz (1990; 1998; 
2004a; 2004b) no que se refere à heterogeneidade mostrada e constitutiva; Boch e Grossmann (2002) no diz
respeito às funções do discurso de outrem e Matêncio (2004) no que se reporta a possíveis formas de
retextualização de um texto-fonte, na perspectiva enunciativo-discursiva. Enfim, nosso objetivo consiste em 
descrever como se materializam os mecanismos explícitos de retextualização, relacionando o fragmento
citado com o espaço discursivo em que a citação foi inserida, a fim de verificar se há continuidade de
sentido. No que concerne à metodologia, seguimos a abordagem qualitativa de natureza interpretativista.
Estabelecemos duas categorias para descrever os dados: citação direta e remissão a autores. Em suma, os
resultados vêm indicando que os autores dos relatórios atribuem à voz de outrem a sustentação do conteúdo
que eles estão focalizando, ou seja, a citação direta é um recurso de autoridade acerca do assunto em
estudo. No que se refere à remissão a autores, observamos que os alunos não conseguem deixar claro para o
leitor a distinção de vozes, constituindo, assim, uma única voz. 

Palavras chave: discurso de outrem; retextualização; relatório final de IC. 



CÓDIGO: HS0994 
TÍTULO: LITERATURA E SOCIEDADE 
ALUNO: ALINE LISBOA GOMES (049.522.934-24) 
ORIENTADOR: ABRAHAO COSTA ANDRADE (588.970.465-68) 

Resumo:  
 
        Este ensaio tem como tema o conto machadiano “Um Homem Célebre”. Consiste no registro de 
situações de aprendizagem que ocorreram durante o período em que foram desenvolvidos estudos
sistematizados correspondentes a vigência da Bolsa. Um dos principais fios que tecem a vasta tapeçaria do
trabalho de pensamento de Luiz Costa Lima é aquele que relaciona literatura e sociedade. Segundo uma
tradição de pensamento que se consolida em Walter Benjamin e Eric Auerbach, dentre outros, como
Lucácks e Lucien Goldman, ou Antônio Candido. Costa Lima encontra no conceito de mimeses a melhor
porta para se pensar aquela relação. Este trabalho visa estudar a relação entre literatura e sociedade a partir
do enfoque crítico de Antônio Candido e do desdobramento teórico de Luiz Costa Lima. 

Palavras chave: Literatura - Sociedade - Luiz Costa Lima - Antonio Candido 



CÓDIGO: HS0996 
TÍTULO: BIOGRAFIA HISTÓRICA SOBRE O ERUDITO POTIGUAR LUÍS DA CÂMARA 
CASCUDO 
ALUNO: ARTHUR LUIS DE OLIVEIRA TORQUATO (047.629.964-08) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (380.095.524-53) 

Resumo:  
 
        Nosso projeto trabalha dentro de uma perspectiva histórica, na qual buscamos elaborar uma biografia
histórica sobre o erudito potiguar Luís da Câmara Cascudo. Esse projeto é orientado pelo professor Dr.
Durval Muniz de Albuquerque Junior, e, meu projeto colabora com o dele no momento em que estudo uma
importante fase política da trajetória de Câmara Cascudo: a sua relação com a Ação Integralista Brasileira.
Tratando de uma discussão política, cabe a meu projeto interpretar as lacunas encontradas nas biografias de
Cascudo referentes a esse período de sua vida (primeira metade da década de 1930) e trazer a tona uma
discussão a cerca da participação e engajamento político de Luís da Câmara Cascudo, algo silenciado em
suas biografias "oficiais". 

Palavras chave: Câmara Cascudo, Integralismo, política 



CÓDIGO: HS1002 
TÍTULO: O PROGESTÃO NO RIO GRANDE NORTE: AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA 
ALUNO: DANIELLE MARQUES DE PAULA (012.827.204-06) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (189.306.895-15) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho objetiva analisar as contribuições do PROGESTÃO - Programa de Capacitação a 
Distância para Gestores Escolares - para prática gestora dos cursistas do Pólo de Natal (Macaíba, Extremoz 
e São José de Mipibu). Para sua realização utilizou-se inicialmente a pesquisa documental que teve como
finalidade evidenciar as principais diretrizes da formação de gestores na atualidade. Posteriormente, os
cursistas do Pólo de Natal foram entrevistados com o intuito de analisar as contribuições do Programa para
a prática gestora e as mudanças que ocorreram após a participação no Curso. A análise dos dados permite
evidenciar que na visão dos cursistas o Programa propiciou mudanças na prática gestora, pois passaram a
adotar uma postura mais aberta e mais flexível para desenvolver de forma mais democrática as ações no
interior da escola. Os gestores evidenciaram também que a partir do curso passaram a ter um melhor
relacionamento com os pais dos alunos, ou seja, os mesmo foram chamados para participar mais ativamente
das atividades da escola, nos conselhos, na elaboração do projeto político-pedagógico. No entanto, os 
cursistas ressaltam os limites do Programa no que se refere à necessidade de aprofundamento das temáticas.
Na concepção dos cursistas o PROGESTÃO foi um norte para que os gestores escolares assumissem
posturas mais democráticas e participativas no seu cotidiano, porém os conhecimentos transmitidos foram
insuficientes para uma mudança efetiva na prática gestora. 

Palavras chave: Prática gestora - PROGESTÃO - Gestores escolares 



CÓDIGO: HS1003 
TÍTULO: A MÍDIA IMPRESSA E AS ELEIÇÕES PARA O GOVERNO DO RIO GRANDE DO 
NORTE EM 2006 
ALUNO: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (010.513.144-02) 
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (074.278.594-72) 

Resumo:  
 
        Tendo em vista o projeto “a mídia impressa e as eleições para o governo do Rio Grande do Norte em
2006” as atividades desenvolvidas durante as fases que conformam as pesquisas deram seguimento aos
objetivos do projeto que era o registro e a análise da campanha eleitoral para o governo do Estado nos
principais veículos da mídia impressa do Rio Grande do Norte. Valendo-se de recursos metodológicos 
como conceitos (agenda setting e enquadramentos) e planilhas, bem como a coleta das informações nos
materiais indicados pelos professores orientadores atingiram-se importantes resultados que são os dados 
fundamentais de continuidade do projeto; para tanto o acompanhamento bibliográfico se fizera presente
como requisito de desenvolvimento dos trabalhos. 

Palavras chave: eleições 2006 no RN. mídia impressa. campanha eleitoral 



CÓDIGO: HS1008 
TÍTULO: NEOFOBIA E FACILITAÇÃO SOCIAL EM HUMANOS: A INFLUÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO SOBRE O CONSUMO DE ALIMENTOS NOVOS 
ALUNO: DIOGO RODRIGO BRITO A DE SOUSA (067.405.644-26) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53) 

Resumo:  
 
        A cooperação é um comportamento fundamental para a manutenção de uma ordem social,
principalmente em sociedades humanas. Dentro dessas sociedades existe uma série de mecanismos
reguladores que inibem a “trapaça” ou estimulam a cooperação. Nesse estudo, estabelecemos 3 fatores para
analisar a manifestação desses comportamentos: o sexo, o tamanho do grupo, e a presença ou não da
informação sobre o número de encontros do experimento. A experiência se deu em um jogo baseado no
esquema dos bens públicos, envolvendo 232 crianças entre 5 e 11 anos de idade da rede municipal de
ensino, que foram divididas em 16 grupos de tamanhos variáveis. As crianças tinham a opção de
compartilhar ou reter os bens, no caso barras de chocolate, sem divulgação de suas escolhas, para ao final
serem compartilhadas a multiplicação das doações entre todos. Os resultados indicaram que grupos
menores (5 a 7 jogadores) ouve uma media maior de cooperação(1,6 barras de chocolate) que nos grupos
maiores (12 ou mais jogadores, 0.9 barras). Os fatores sexo e informação sobre o número de sessões de
jogo não se manifestaram com relevância estatística, o que confronta a literatura que estabelece um viés
sexual para o comportamento cooperativo. Os resultados sugerem que, pelo fato de influenciar
modificações no ambiente (no caso o tamanho do grupo) a cooperação não é um comportamento aprendido,
apresentando um forte componente evolutivo em sua manifestação. 

Palavras chave: cooperação entre crianças, jogo dos bens públicos, diferença sexual 



CÓDIGO: HS1009 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE HARDWARE E SOFTWARE COMO 
FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DE PIANO NA ESCOLA DE MÚSICA DA UFRN 
ALUNO: DJALMA TEIXEIRA MARANHAO NETO (013.982.384-06) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (760.766.104-25) 

Resumo:  
 
        Esse projeto visa o desenvolvimento de um sistema de hardware e software que será utilizado como
uma ferramenta de apoio ao ensino de piano na Escola de Música da UFRN. Consistindo basicamente num
sistema robótico composto por duas mãos mecânicas, utilizadas para a demonstração do dedilhado, que se
comunica com um computador pessoal, onde um software de alto nível é responsável pela interface com o
usuário e utiliza técnicas de inteligência artificial para o cálculo do dedilhado pianístico a ser demonstrado.
A primeira fase do projeto focalizou sua atenção no desenvolvimento das mãos mecatrônicas, iniciando
com a construção da estrutura mecânica, concluída em períodos anteriores. Durante o último ano de
trabalho foi dada atenção ao desenvolvimento e implementação do sistema eletrônico que permite ao
hardware/software embarcado comandar as ações dos motores (que compõem as mãos mecânicas), com
base nas informações provindas da comunicação com um computador pessoal. Após a construção das
placas de circuito impresso do sistema eletrônico, foi dada atenção ao desenvolvimento do software
embarcado responsável pela lógica de controle e sincronização do sistema mecatrônico, bem como pela
comunicação com o computador. Portanto, o sistema robótico desenvolvido conta hoje com a infra-
estrutura básica de hardware necessária para execução de trechos musicais simples. 

Palavras chave: piano, inteligência artificial, sistema robótico 



CÓDIGO: HS1012 
TÍTULO: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 
ALUNO: ELIONAI BARBOSA PEREIRA (052.848.074-05) 
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN NUNEZ (007.673.994-55) 
CO-AUTOR: CHRISTIANY PAULA DE MACEDO (052.599.654-00) 

Resumo:  
 
        Esse trabalho é um estudo vinculado ao projeto: As representações dos professores (as) formadores
(as) sobre a profissão: uma questão necessária para o estudo da profissionalização Docente, coordenado
pelo Prof. Dr. Isauro Beltrán Nuñez e a Prof. Dra. Betania Leite Ramalho. Seu objetivo é Identificar as
representações de professores formadores do PROBÁSICA sobre a docência de ensino fundamental como
profissão, programa esse destinado exclusivamente a professores no efetivo exercício do magistério em
escolas do Estado do RN, vinculadas ao sistema municipal, estadual ou a organizações não-governamentais 
com as quais a UFRN estabelece convênio, com o objetivo de promover a formação em nível superior para
professores das séries iniciais, para a aquisição das novas competências. Esse programa foi criado em
resposta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, que exige que até 2008 os professores
do ensino fundamental tenham formação em nível superior. A pesquisa é caracterizada de forma descritiva.
Os instrumentos utilizados para a realização da pesquisa foram a entrevista e o teste de associação de
palavras. Os dados foram analisados no sentido de Identificar o campo lexical desses professores sobre a
profissão docente nos apontando a importância das reapresentações desses professores sobre sua atividade
profissional, para que possa renovar sua prática, já que não é possível alcançar sucesso nas Reformas
Educacionais sem conhecer o pensamento desses professores. 

Palavras chave: Representações, profissão,professores formadores 



CÓDIGO: HS1013 
TÍTULO: UM RESGATE HISTÓRICO-TEÓRICO-METOLÓGICO DO SERVIÇO SOCIAL EM 
NATAL/RN 
ALUNO: ELISA CRISTIANE DE SOUZA (043.861.934-05) 
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (307.164.894-49) 
CO-AUTOR: JEANE MEDEIROS DE SOUTO (011.609.064-24) 

Resumo:  
 
        Essa pesquisa tem o objetivo de realizar um levantamento do material existente no Setor de
Documentação do Departamento de Serviço Social da UFRN, pertinente à história do Serviço Social no
RN. Através do material supracitado pretende-se reconstituir a história relativa ao período 1956-2004, 
considerando alguns eixos temáticos. Apresentaremos resultados parciais concernentes aos períodos de
1956 à 1994. Os procedimentos metodológicos são entrevistas semi-estruturadas com professores que 
ocuparam cargos de chefia e/ou coordenação do curso, ou que possam contribuir no levantamento de
informações relevantes a essa pesquisa. E ainda, a pesquisa bibliográfica sobre o contexto histórico
pesquisado e suas implicações no Departamento de Serviço Social em Natal. 

Palavras chave: Serviço Social, História do Serviço Social, Pesquisa 



CÓDIGO: HS1016 
TÍTULO: ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO 
ALUNO: FABIANO DE CARVALHO ARAUJO (045.973.594-27) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (345.159.097-20) 

Resumo:  
 
        Estrutura Argumental é a relação que um verbo mantém com os seus argumentos, considerando dois
aspectos: (1) quantidade de argumentos, que pode variar entre zero e quatro; (2) caso dos argumentos, que
podem assumir vários papéis semânticos. Entende-se como argumento o participante nominal que é exigido 
pelo significado do verbo. Os papéis semânticos indicam o envolvimento do participante no evento
expresso pelo verbo; assim, um argumento pode funcionar como agente, paciente, experienciador, entre
outros. Este trabalho se propõe investigar os verbos classificados como de ação, analisando os seus
argumentos do ponto de vista sintático e semântico. Os dados foram coletados de textos reais de fala e
escrita. 

Palavras chave: verbos de ação, argumentos, transitividade, funcionalismo. 



CÓDIGO: HS1020 
TÍTULO: PERFIL PROFISSIONAL E PESSOAL DENTRO DO MEIO SOCIAL E ACADÊMICO 
ALUNO: FRANCISCA ARINUZA DANTAS SIZENANDO (012.579.034-11) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI CHARLON (902.165.808-97) 

Resumo:  
 
        Na tentativa de compreender o indivíduo a partir de seu mundo social e intelectual, retiramos de
fontes, como Fichas de Informações e Entrevistas, em que o aprendiz de pesquisador pensa e fala de si,
mais profundamente e mais precisamente, construindo desse modo, seu perfil profissional e pessoal dentro
do meio social e acadêmico ao qual ele está inserido. Nossa pesquisa trabalha com relatos orais transcritos
das Entrevistas feitas aos alunos pesquisadores de graduação, iniciação científica e pós-graduação em 
ciências humanas da UFRN, sob o suporte metodológico proposto pelo sociólogo francês Jean-Claude 
Kauffman (entrevista compreensiva), onde estes alunos nos relatam sobre suas histórias de vida e também
sobre suas escolhas profissionais. Além disso, contamos com a análise das Fichas de Informações
realizando o cruzamento de dados, a fim de chegarmos a uma conclusão final sobre as identidade individual
que compõe as histórias de vida desses alunos. 

Palavras chave: Aprendiz de pesquisador - histórias de vida - identidade 



CÓDIGO: HS1021 
TÍTULO: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DOS CUSTOS HOSPITALARES 
ALUNO: FRANCISCO IRANYLSON GOMES DE BRITO (060.530.434-35) 
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (102.086.235-15) 

Resumo:  
 
        Este trabalho teve como objetivo identificar na literatura pertinente o estado da alta dos custos
hospitalares, para tanto se iniciou uma pesquisa bibliográfica, que em virtude do curto espaço de tempo
ficou restrita ao Capítulo 4 do livro Administração Hospitalar – Fundamentos, Cherubin e Santos, (1997). 
Esta investigação permitiu uma visão preliminar do contexto de gestão das entidades hospitalares, o seu
desenvolvimento, demandas sociais, aperfeiçoamento e criação de profissionais, constituindo-se numa base 
teórica elementar para a continuidade dos estudos nesta área. 

Palavras chave: Hospital, Contabilidade de Custos, Administrador Hospitalar 



CÓDIGO: HS1026 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CUSTOS PARA O LABORATÓRIO 
CENTRAL DO COMPLEXO HOSPITALAR DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
ALUNO: HELIO DA COSTA CAVALCANTE FILHO (047.299.544-83) 
ORIENTADOR: ANAILSON MARCIO GOMES (305.290.424-87) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa tem como objetivo identificar os sistemas de custos existentes no Hospital Universitário
Onofre Lopes, os mecanismos de custeio usados na contabilidade do mesmo e a sua utilização na gestão do
hospital, bem como desenvolver um sistema de custos alicerçado no Custeio Baseado em Atividades (ABC)
para o seu Laboratório Central do Complexo Hospitalar de Atenção à Saúde. Assim, desenvolveu-se uma 
pesquisa bibliográfica sobre o tema para se obter o respaldo teórico necessário ao desenvolvimento desse
sistema de custeio. Posteriormente foi realizada uma comparação dos dados fornecidos pela contabilidade
do referido laboratório com a teoria estudada, visando identificar a utilização dos sistemas de custeio.
Percebeu-se que atualmente o hospital não possui um parâmetro de rateio de seus custos definido. Embora a
este setor tenha gastos mensais significativos, na ordem de R$ 126.995,81. Diante desta situação procura-se 
agora identificar as bases que possibilitem o desenvolvimento do ABC para o laboratório em questão,
buscando a confecção de informações mais relevantes e seguras para o processo de decisão do hospital. 

Palavras chave: Contabilidade de Custos, custeio ABC, Hospitais 



CÓDIGO: HS1029 
TÍTULO: ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO E DE RESTAURANTES DE 
NATAL 
ALUNO: HERBERTH LIMA DOS SANTOS (009.649.064-06) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (378.587.504-53) 

Resumo:  
 
        A análise do padrão de financiamento e fomento das atividades de turismo deve levar em consideração
a forma como o setor encontra-se estruturado no Brasil, embora não possa deixar de abordar questões mais 
gerais, como as condições macroeconômicas e regionais em curso no país. Políticas de estimulo à atividade
turística têm se tornado recorrentes nos discursos dos agentes públicos, que vêem o turismo como uma
alternativa para geração de emprego, renda e bem-estar dos seus cidadãos, chamando sempre a atenção para 
a conjugação entre regiões com alto potencial turístico e ao mesmo tempo, elevado níveis de pobreza. Esta
pesquisa tem o objetivo discutir as políticas de financiamento do turismo como condicionantes das
condições de oferta e demanda do setor e procura, assim, contribuir para a compreensão de fatores que
condicionam a trajetória de expansão do turismo no Brasil. E ainda, analisar o financiamento da oferta
turística no Brasil e no Rio Grande do Norte, com o propósito de investigar no caso deste estado se as
agências de fomento ao setor estão alterando suas estratégias para financiar investimentos de grande porte e
captar turistas de alta renda. 

Palavras chave: Financiamento, Turismo, Rio Grande do Norte 



CÓDIGO: HS1030 
TÍTULO: LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ADEQUAÇÃO INSTRUMENTAL 
ALUNO: IGARA CYNARA CABRAL DE PAIVA (060.796.854-00) 
ORIENTADOR: MARCUS ANDRE VARELA VASCONCELOS (638.035.264-34) 

Resumo:  
 
        O plano de trabalho consistiu na análise formal, harmônica, temática e motívica das sonatas para piano
dos mais importantes compositores do gênero, como Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn e W. Amadeus
Mozart. O objetivo principal foi conhecer o estilo e as diversas maneiras com as quais eles trabalharam as
mais variadas estruturas formais, texturas, harmonias e motivos. Este trabalho está vinculado a um projeto
de pesquisa cujo principal objetivo é a composição de uma sonata para piano, e desta forma, se configura
como importante ferramenta no processo de formação de conhecimento a respeito da literatura para piano
necessária ao referido projeto. 

Palavras chave: Análise Musical; Sonata para Piano; Composição; Piano 



CÓDIGO: HS1033 
TÍTULO: PRÁTICAS DE ENSINO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 
ALUNO: JAIRO DE SOUZA MOURA (054.619.384-69) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (071.063.354-87) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho diz respeito às práticas de ensino dos professores da rede pública. Através de aulas
voltadas à aplicação do conteúdo teórico estudado durante o curso de formação, pretende-se analisar a 
importância da agência no desenvolvimento da identidade docente. Assim, é também possível a análise de
fatores externos que contribuem para o bem-estar do profissional no exercício da atividade, bem como as 
motivações e frustrações com o tipo de aula que é ministrada e possíveis soluções para sanar tais
contratempos. 

Palavras chave: formação de professores, agência, identidade 



CÓDIGO: HS1040 
TÍTULO: EFEITO DA DISSOCIAÇÃO DO RITMO CIRCADIANO NA MEMÓRIA DE RATOS 
ALUNO: JORDANA DA COSTA BARBALHO (050.906.614-30) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87) 

Resumo:  
 
        O objetivo primário do nosso projeto é estudar a aprendizagem espaço-temporal em sagüis. Tal 
aprendizagem seria determinada quando os animais de uma dupla realizassem uma tarefa (acionassem um
aparato que contém um sensor infravermelho) de maneira que a comida (reforço) seria liberada para ambos.
O êxito na tarefa seria considerado quando os animais puxassem a alavanca no poleiro certo na hora certa
do dia. Após o treino inicial de condicionamento operante para manipulação do aparato, demos início aos
experimentos de aprendizagem espaço-temporal. Foi observado um baixo rendimento nos animais, 
provavelmente devido à metodologia não adequada. Visando melhorar este aspecto, bem como
experimentos futuros; realizamos discussões bibliográficas sobre aprendizagem espaço-temporal, 
cooperação e imitação em primatas. 

Palavras chave: Aprendizagem espaço-temporal, sagüis, condicionamento operante 



CÓDIGO: HS1041 
TÍTULO: CRIAÇÃO DE ESPAÇOS MULTIFUNCIONAIS E INTERDISCIPLINARES EM CIÊNCIAS 
DA NATUREZA E MATEMÁTICA. 
ALUNO: JOSE RIBEIRO VIEIRA (012.058.744-02) 
ORIENTADOR: MARCIA TEIXEIRA BARROSO (647.952.844-15) 

Resumo:  
 
        Neste trabalho, propomos inicialmente fazer um levantamento de dados com alunos e professores de
escolas do ensino médio da rede pública e privada do estado do Rio Grande Norte sobre conteúdos de
plásticos e polímeros. Com os resultados coletados observou-se a necessidade de apresentar uma nova 
proposta aos alunos e professores. Na busca de um aperfeiçoamento da nossa investigação procuramos
analisar textos didáticos nos principais livros adotados no ensino médio, além de analisarmos e sugerir
atividades experimentais para as disciplinas de química e biologia para um possível funcionamento de
laboratório de ciências servindo de suporte complementar para a aprendizagem dos alunos onde, os mesmos
poderão constatar alguns dos fenômenos envolvidos em seus cotidiano. 

Palavras chave: livros didáticos,atividades experimentais,ensino de ciências. 



CÓDIGO: HS1042 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSINO MAIS UTILIZADOS PELOS 
PROFESSORES DE CONTABILIDADE 
ALUNO: JOSE TELES DA SILVA NETO (074.235.874-78) 
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (102.086.235-15) 

Resumo:  
 
        Contabilidade é uma ciência em constante evolução, o que requer dos profissionais a adequação às
necessidades do mercado de trabalho e para tanto devem também receber uma formação acadêmica
qualificada para atender a essa necessidade. E é nessa formação que o papel do educador da área da
Contabilidade se faz essencial, proporcionando embasamento teórico e prático, por meio de metodologias
que fixem e capacitem esses estudantes para enfrentar a competição cada vez acirrada do mercado de
trabalho. É esse professor que vai ajudar na escolha de um campo de atuação que mais se enquadre nas
competências e habilidades de cada um e, principalmente, fazer desse aluno um pesquisador. O presente
trabalho objetiva identificar os métodos de ensino mais utilizados pelos professores de Contabilidade. Para
tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica que serviu de base para orientar de que forma essas
disciplinas contábeis são utilizadas e passadas para os estudantes. 

Palavras chave: Conhecimento. Metodologias. Estudantes. Educador. 



CÓDIGO: HS1049 
TÍTULO: ANALISE COMPREENSIVA DO DISCURSO POLÍTICO NA ESCOLA 
ALUNO: LALYANA CRISTINA DA SILVA (018.492.614-90) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (322.640.464-49) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa integra um projeto maior intitulado “Processo de institucionalização dos saberes 
discentes no curso de pedagogia (UFRN) da linha de pesquisa “Formação e Profissionalização Docente”. 
Sua finalidade é discutir os saberes dos alunos, estabelecendo relações entre eles e o projeto formativo do
curso de Pedagogia. O enfoque central deste está não apenas na universidade, pois ficou constatado em
pesquisa anterior que os dos dados coletados por esta não respondem que fatores seriam responsáveis pelo
sucesso ou fracasso da filiação do aluno universitário.A convivência na academia vai redimensionando a
significação dos saberes daquele aluno que fora recém-ingresso em determinado momento.Para que a 
finalidade proposta fosse alcançada,utilizamos a análise compreensiva do discurso(KAUFFMANN,1996)e
também contribuições da abordagem etinometodológica (COULON,1997).Certas perguntas dão o nosso
horizonte no intento de identificar as dificuldades sentidas pelo aluno quando tentam se adequar à epistéme 
e as formas simbólicas próprias dos alunos próprias à cultura universitária,como: que saberes os alunos de
pedagogia trazem ou ingressarem no curso?Como se dá a integração entre saberes trazidos com eles e os
adquiridos na academia? Através de um estudo a partir das análises das falas dos alunos entrevistados
buscamos perceber como se dá esse processo de ressignificações de saberes. 

Palavras chave: Formação docente, análise compreensiva, construção de saber. 



CÓDIGO: HS1053 
TÍTULO: DESCRIÇÃO DA TRAJETÓRIA DE INSERÇÃO DA PROFESSORA NEGRA NO SISTEMA 
DE ENSINO NORTE-RIO-GRANDENSE 
ALUNO: LIDIANE CARLA DOS SANTOS BORGES (054.225.644-48) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (202.072.554-15) 

Resumo:  
 
        A história da educação brasileira traz consigo um contexto de privilégio voltado à elite dominante,
deixando a maior parte da população, e entre ela a comunidade negra, a margem do processo educacional.
Ao lado disso, constata-se também, uma história da docência brasileira marcada, essencialmente, pela
presença feminina de cor branca. Nesse estudo chamamos atenção sobre o percurso profissional da
professora negra, pondo em destaque o seu aparecimento como profissional no sistema escolar e, apontando
os contornos do seu processo de formação. A partir do uso da história oral e a busca por dados históricos,
será possível analisar o papel desse sujeito frente às questões étnicas. Desta forma, o nosso interesse é de
identificar e descrever a trajetória de inserção da professora negra no sistema de ensino norte-rio-grandense, 
demarcando o período histórico em que ocorre esse fenômeno apontando os aspectos sociais e políticos que
o determinaram. 

Palavras chave: Educação; resgate histórico; professora negra 



CÓDIGO: HS1054 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA TÉCNICA DE COLORAÇÃO TB-COLOR COM O 
MÉTODO DE ZN PARA A PESQUISA BAAR 
ALUNO: LORENA DIAS ALVES (062.613.484-64) 
ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 

Resumo:  
 
        A tuberculose (TB) é uma das patologias mais conhecidas da humanidade, e sempre espera condições
favoráveis para florescer. Há milhares de anos, é uma das doenças infecciosas que mais têm matado no
mundo, sendo um desafio em várias regiões. Estima-se que 1/3 da população mundial esteja infectada pelo 
Mycobacterium tuberculosis, e que cerca de 95% dos casos e 98% dos óbitos por TB ocorram em países em
desenvolvimento. O Brasil apresenta o maior número de casos de TB da América Latina (53,4 novos
casos/100.000hab.), sendo o 6º país do mundo com maior incidência dessa infecção. No Rio Grande do
Norte segundo o Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN), em 2004 registrou-se 1362 
casos novos, representando 71,2% do esperado. Este trabalho objetiva pesquisar novos casos de TB na
comunidade, trabalhando aspectos importantes como: transmissão, prevenção e tratamento. As amostras de
escarros coletadas foram oriundas de pacientes atendidos no Hospital Giselda Trigueiro. Sendo feita a
pesquisa bacteriológica direta através dos métodos de coloração Ziehl-Neelsen (ZN) e TB-color. 
Processaram-se 1087 amostras de escarro pelo método de coloração de ZN. Destas, 181 foram positivas e
906 negativas para BAAR. Dentre as 906 amostras negativas, 270 foram testadas pela técnica do TB-color, 
com 18 (6,7%) de positividade. Este estudo vem observando que a técnica de coloração TB-color, tem se 
mostrado mais sensível que o método de ZN para a pesquisa BAAR. 

Palavras chave: Tuberculose, M. tuberculosis, Baciloscopia, Ziehl-Neelsen e Tb-color 



CÓDIGO: HS1055 
TÍTULO: MOTIVAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA PARA O SUCESSO DA APRENDIZAGEM NO 
ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO BÁSICO 
ALUNO: LUANA DE LIMA PATRICIO (036.322.304-55) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (200.507.554-04) 

Resumo:  
 
        A motivação está relacionada às relações interpessoais estabelecidas no contexto escolar e aos
determinantes psicosociais do estudo como atividade para aprendizagem, com suas bases associadas às
experiências pessoais dos alunos que orientam suas escolhas e realizações. Objetiva-se, nesse estudo, 
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 de natureza etnográfica, partindo de observações no cotidiano de duas turmas do
Ensino Fundamental da Escola Municipal Emília Ramos e nos momentos de planejamento dos professores
e interações estabelecidas na escola. Evidencia-se que diferentes situações pedagógicas foram 
sistematizadas no planejamento das ações docentes para que ocorra a motivação do aluno para o estudo,
privilegiando: a ampliação do 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 visa contribuir para a motivação dos alunos e para o
sucesso da aprendizagem. 

Palavras chave: Motivação – situações pedagógicas – aprendizagem 



CÓDIGO: HS1058 
TÍTULO: REFORMAS ADMINISTRATIVA E DESCENTRALIZAÇÃO EDUCACIONAL: 
IMPLICAÇÕES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 
ALUNO: LUZIANE RANIERE DA SILVA (049.964.414-02) 
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (086.106.468-23) 

Resumo:  
 
        As políticas educacionais na década de 90 remeteram suas atenções para a questão da educação na
preocupação com a maior eficiência e qualidade do ensino. Procura-se então verificar o impacto dessas 
reformas através da avaliação do processo e dos resultados advindos a partir de práticas implementadas na
administração educacional do Rio Grande do Norte analisando o comportamento dos dados quantitativos
referentes aos resultados escolares no período de 1996-2005, tendo-se como referência os períodos 
administrativos distintos (antes, durante e depois da reforma administrativa). Os recursos metodológicos
utilizados nesta investigação são os relatórios enviados pelas escolas às Diretorias Regionais procurando-se 
acompanhar a evolução dos índices de evasão, repetência, aprovação, além de entrevistas previamente
elaboradas de acordo com os objetivos da pesquisa aos que fizeram parte do referido processo. As políticas
educacionais desenvolvidas no Brasil levaram, com certeza, a um aumento significativo do acesso à
educação para crianças, jovens e adultos, mas apesar de alguns avanços importantes ainda há problemas de
deficiências como os altos índices de repetência e abandono escolar. É imprescindível que as políticas
educativas se voltem para o fortalecimento da escola pública e que se dêem condições para melhorar a sua
qualidade. 

Palavras chave: política educacional- reforma administrativa- descentralização. 



CÓDIGO: HS1059 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA TRANSFORMADA WAVELETS NA ANALISE DE SISTEMAS 
COMPLEXOS 
ALUNO: MAISA GABRIELA DE SOUTO LIMA (053.447.854-96) 
ORIENTADOR: LIACIR DOS SANTOS LUCENA (004.056.634-04) 

Resumo:  
 
        Wavelets são pequenas ondas com determinadas propriedades que as tornam adequadas a servirem de
base para decomposições de outras funções, assim como senos e co-senos servem de base para 
decomposições de Fourier. Para sinais de duas ou mais dimensões (como imagens, tensores, etc.) as
aplicações estão no limite da imaginação: pode-se montar wavelets para realizar simples compressões de
imagens, como wavelets para se identificar padrões, realizarem filtragens especificas, sintetizar padrões
novos, etc. No nosso caso usamos wavelets, para analisar perfis de poços de petróleo, identificar zonas de
camadas, descobrir a natureza fractal, encontrar similaridades entre perfis de poços diferentes, caracterizar
estatisticamente os perfis, etc. As wavelets são apropriadas para essas aplicações pois permitem a
visualização de estruturas de diferentes escalas presentes nos dados dos perfis. Além disso, elas possuem
um baixo custo computacional, o que é muito importante para aplicações que requeiram processamento em
tempo real. As wavelets são ferramentas matemáticas bastante difundidas no meio acadêmico e por isso já
existem inúmeros algoritmos prontos para serem reutilizados em qualquer aplicação que envolva analises
de sinais. Elas também possuem a vantagem de terem dados de saída, que são interpretados intuitivamente
de uma forma, mas simples. 

Palavras chave: Morlet, wavelets, transformada 



CÓDIGO: HS1063 
TÍTULO: REFLETINDO SOBRE AS ORIENTAÇÕES SEXUAIS NOS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS 
ALUNO: MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA MARQUES (025.314.694-19) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (200.507.554-04) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho analisa os temas transversais, especificamente o tema: Orientação Sexual. Nesse
sentido, analisa o aporte teórico dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, anos
iniciais, articulando-a à produção intelectual no campo do currículo. Objetiva identificar se os professores 
de uma escola da rede estadual de ensino de Natal/RN utilizam, na sistematização de suas práticas docentes,
as orientações didático–pedagógicas contidas neste Documento e analisar com os professores a relevância 
do conteúdo e as implicações e sistematização desses conhecimentos no espaço escolar. Esse trabalho
compreende uma investigação qualitativa na qual faremos entrevistas individuais e coletivas com os
professores, como forma de os sentidos atribuídos ao tema estudado, articulando, em seus discursos teoria e
prática. Privilegia como procedimentos observações e reflexões em sala de aula, analisando como está
sendo abordado o tema e como tem ocorrido a participação dos alunos no diálogo com os educadores no
espaço escolar. Evidencia-se que a abordagem dessa temática tem deixado a desejar, resumindo-se, em 
muitos casos, ao simples estudo da anatomia, noções de higiene e analise do aparelho reprodutor. Espera-
se, assim, contribuir para repensar a organização e dinamização do currículo na busca de tornar o
conhecimento abordado mais próximo da realidade sócio-cultural dos alunos. 

Palavras chave: TEMAS TRANSVERSAIS: ORIENTAÇÃO SEXUAL E PRÁTICA DOCENTE. 



CÓDIGO: HS1065 
TÍTULO: COESÃO SEQÜENCIAL 
ALUNO: MARIA MARCELA FREIRE (050.672.894-30) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (444.052.434-68) 

Resumo:  
 
        Este trabalho focaliza o uso de conectivos contrajuntivos em Relatórios Finais de Iniciação Científica
(IC). Nossa análise se subsidia em trabalhos realizados por Koch (1997), acerca da coesão seqüencial, por
Calvacante, Rodrigues e Ciulla (2004) e por Koch; Morato e Bentes (2005) a respeito da referenciação.
Nosso objetivo consiste em descrever se o conectivo foi usado ou não adequadamente, mais precisamente,
se o conectivo está empregado viabilizando a construção de sentidos. Para realização dessa pesquisa,
seguimos a abordagem qualitativa de natureza interpretativista. Em suma, os dados apontaram tanto o uso
adequado, como o uso inadequado de conectivos contrajuntivos, assim, os conectivos, ora favorecem a
construção de sentido(s), ora dificultam-na. 

Palavras chave: Coesão seqüencial, conectivos contrajuntivos, organização textual 



CÓDIGO: HS1071 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO PARA OS 
BAIRROS DE PETRÓPOLIS, SANTOS REIS, PRAIA DO MEIO, AREIA PRETA E ROCAS 
ALUNO: HELIANA LIMA DE CARVALHO (031.511.254-92) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (180.922.764-04) 

Resumo:  
 
        Este trabalho corresponde à montagem de um banco de dados georreferenciado para os bairros de
Petrópolis, Santos Reis, Praia do Meio, Areia Preta e Rocas, o qual faz parte de um projeto mais
abrangente, intitulado “Morfologia e Usos da Arquitetura: a importância do Geoprocessamento das
Informações”. Este projeto pretende agrupar em uma base de dados todas as informações contidas nos
trabalhos realizados a mais de uma década na base de pesquisa Morfologia e Usos da Arquitetura (MUsA).
A estruturação destas informações proporcionou um maior conhecimento da malha viária, da relação entre
forma e os usos das edificações e espaços públicos, e de como essa relação pode afetar diferentemente a
preservação e a conservação do patrimônio arquitetônico desses bairros. A reunião dessas informações está
toda contida em um SIG (Sistema de Informações Geográficas), o que torna mais fácil e viável a
manutenção das mesmas, além da complementação dos dados e das consultas interativas. Na atual fase da
pesquisa, foi concluído o banco de dados para os bairros de Petrópolis, Santos Reis, Praia do Meio, Areia
Preta e Rocas. Por fim, coloca-se a importância de se continuar a ampliação do projeto para outros bairros
da cidade, de modo a fornecer melhor subsídio de pesquisa. 

Palavras chave: patrimônio arquitetônico, banco de dados, geoprocessamento, SIG 



CÓDIGO: HS1075 
TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA ESPACIAL DO IDH-M DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE EM 2000 
ALUNO: KALLINE FABIANA SILVEIRA (049.196.144-89) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (071.232.134-91) 

Resumo:  
 
        O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é um índice publicado pela ONU, que tem 
o município como unidade de análise, envolvendo indicadores agrupados em três blocos: renda, educação e
longevidade. O objetivo desse trabalho é realizar uma análise exploratória espacial do IDH-M do estado do 
Rio Grande do Norte, bem como de seus sub-índices, identificando a existência de autocorrelação espacial
entre os mesmos e os municípios componentes dos clusters/agrupamentos espaciais. A análise exploratória
espacial foi realizada utilizando-se um software específico para esse tipo de análise o GeoDa 0.9.5-i 
desenvolvido por Anselin (2003) do Spatial Analysis Laboratory/Department of Agricultural and Consumer
Economics/University of Illinois, Urbana Champaign/Center for Spatially Integrated Social Science. A
análise espacial dos sub-indices Educação, Longevidade e Renda, mostraram a formação de
clusters/agrupamentos espaciais entre os municípios do Estado, porém, nem sempre semelhantes entre os
sub-índices. Os resultados permitiram identificar quais os municípios são mais vulneráveis em relação a
cada um dos sub-indices do IDH-M (Longevidade, Educação e Renda) e poderão ser úteis para mostrar os
necessários investimentos em cada uma das áreas correspondentes. 

Palavras chave: Desenvolvimento, Renda, Educação, Longevidade, Estatística Espacial 



CÓDIGO: HS1078 
TÍTULO: VANTAGENS COMPARATIVAS DAS EXPORTAÇÕES MUNICIPAIS DO RIO GRANDE 
DO NORTE 
ALUNO: MILENA ANDREA DA SILVA DANTAS (011.790.734-01) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (192.818.974-15) 

Resumo:  
 
        Analisa as vantagens comparativas das exportações municipais do Rio Grande do Norte, enfocando as
subunidades de Natal, Mossoró e Macaíba. Especificamente, o presente trabalho tem o propósito de
identificar os produtos com vantagens comparativas, os municípios que exportam tais produtos e, ainda,
que fatores determinam as referidas vantagens. Para alcançar esses objetivos, foi utilizado o Índice de
Vantagem Comparativa Revelada de Balassa O presente estudo parte da hipótese de que as vantagens
comparativas das exportações municipais não são explicadas pela disponibilidade de fatores de produção.
Será utilizada principalmente a pesquisa documental, uma vez que este estudo será realizado com base em
dados obtidos no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC. Serão coletados 
dados acerca das exportações municipais, tanto com relação aos produtos, como aos mercados de destino.
Entretanto, também será utilizada a pesquisa bibliográfica, para dar embasamento teórico ao estudo. A
pesquisa mostrou que dos 168 municípios do Rio Grande do Norte, apenas 35 são exportadores. Desses 35,
não mais que 2 municípios, Natal e Mossoró, representam cerca de 60% do comércio exterior do estado.
Assim, torna-se cada vez mais necessária a implementação de políticas que promovam a inserção desses 
municípios no comércio internacional, ampliando o número de municípios exportadores e fortalecendo o
setor exportador do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Exportações, Competitividade, Vantagem comparativa. 



CÓDIGO: HS1079 
TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRANSPORTE E 
DEMAIS CAUSAS EXTERNAS 
ALUNO: MISSLANE C SIMPLICIO DOS SANTOS (028.428.914-06) 
ORIENTADOR: JEANETE ALVES MOREIRA (443.500.234-53) 

Resumo:  
 
        Este trabalho trata de um estudo sobre a mortalidade por acidentes de transporte e homicídios no
estado do Rio Grande do Norte segundo suas mesos e microrregiões. O período estudado foi de 1979 a
2005 para acidentes de transporte e de 1980 a 1995 para homicídios. As duas causas de morte se
caracterizam como as principais causas externas. Ambas se assemelham no que diz respeito as taxas altas
no sexo masculino e nos grupos etários de jovens e adultos jovens. Foi realizado um estudo de séries
temporais usando o método de regressão e os resultados mostram a tendência de algumas microrregiões
aumentarem suas taxas de mortalidade pelas duas causas estudadas, algumas apresentam tendência
decrescente e outras continuam em situação estável. 

Palavras chave: Mortalidade, acidentes de transporte, homicídios, regressão 



CÓDIGO: HS1082 
TÍTULO: SUBJETIVIDADES E IDENTIDADES DE PROFESSORES NEGROS: UMA ANÁLISE 
DISCURSIVA 
ALUNO: PAULA VIRGINIA DA SILVA (941.999.144-04) 
ORIENTADOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (132.508.094-20) 

Resumo:  
 
        Novas subjetividades emergem mediante diferentes relações de poder, novos tipos de resistências e de
tecnologias de subjetivação.Os objetos de estudos da linguagem, principalmente os de Lingüística
Aplicada, têm-se mostrado híbridos, relacionados ao sujeito e à sociedade, sob a influência de questões 
políticas, sociais e outras, não só em co-relação, mas, sobretudo em constituição. Tais objetos não são
abordados apenas em situações específicas de uso da linguagem, mas a partir de perspectivas teórico-
metodológicas transdisciplinares. Constitui uma das questões de pesquisa: quais as formas de resistências
utilizadas por professores negros frente às práticas sociais segregacionais? A pesquisa investigará formas de
subjetivação desses professores e como, em suas práticas discursivas, constituem realidades sociais e
subjetividades. As referências teóricas da pesquisa estão articuladas com a literatura pós-moderna que 
redimensiona a noção de sujeito, identidades culturais, relações de poder, inspiradas principalmente na
tradição francesa de estudos pertinentes. Situada dentro desse horizonte teórico, a pesquisa utilizará
ferramentas conceituais dos Estudos Culturais, (SILVA, 2002, HALL, 2002; VEIGA-NETO 2003) de 
teorizações foucaultianas e da análise do discurso francesa (PÊCHEUX, 1990). Os dados analisados
ensejarão reflexões acerca da produção de subjetividades dos professores pesquisados, a partir de
estratégias discursivas. 

Palavras chave: Professores negros. Discursos. Subjetividades. Étnico-racial 



CÓDIGO: HS1083 
TÍTULO: MEMORIALISMO: ESTUDO HISTÓRICO, ESTÉTICO E ETNOGRÁFICO EM ESCRITOS 
DE AUTORIA FEMININA 
ALUNO: POLLANSKY SILVA DE FIGUEIREDO (011.631.904-62) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (276.922.304-63) 

Resumo:  
 
        Nossa comunicação, Memorialismo: estudo literário, histórico e etnográfico em escritos de autoria
feminina, oriundo do projeto de pesquisa, coordenado pelo professor Márcio de Lima Dantas, procura
estudar o gênero memorialístico no Estado do Rio Grande do Norte, a fim de contribuir para os estudos
relacionados à crítica literária. Com efeito, pode-se dizer que o memorialismo de autoria feminina iniciou-
se aqui no século XIX, perpetuando-se até os dias atuais. Contudo, o trabalho se detém num recorte de 
tempo que abarca o Século XIX até meados do XX. As obras analisadas foram: Três anos na Itália seguidos
de uma viagem à Grécia (Nísia Floresta), Oiteiro: memórias de uma sinhá moça (Magdalena Antunes),
Meninos de Sítio (Celina Maria Bezerra, Laércio Bezerra Araújo e Safira Bezerra Ammann) e Cartas da
Infância (Lêda Batista Gurgel). A partir daí, buscou-se avaliar os livros através de um enfoque etnológico, 
literário e histórico. Após essa análise, procurou-se investigar pontos em comum, mormente no que diz
respeito a aspectos voltados para etnografia. Com isso, reputa-se esse estudo como importante ao exercício 
da crítica no Rio Grande do Norte, sobretudo porque nossa pesquisa diz respeito a um determinado gênero
literário – o memorialístico – que ainda não recebeu a devida atenção por parte da crítica ou dos 
historiadores da nossa literatura. 

Palavras chave: História, Literatura, Etnografia 



CÓDIGO: HS1092 
TÍTULO: FUNCIONALISMO E A SOCIOLINGÜÍSTICA VARIACIONISTA 
ALUNO: SIMONE DE QUEIROZ MENDONCA (012.044.274-45) 
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (746.924.020-91) 

Resumo:  
 
        Guiados por duas teorias, o funcionalismo e a sociolingüística variacionista, analisamos os conectores
E, AÍ e ENTÃO como formas variantes na indicação da seqüenciação de informações em textos orais e
escritos produzidos por natalenses. Utilizamos como amostra o Corpus Discurso & Gramática (FURTADO
DA CUNHA, 1998), controlamos cinco grupos de fatores lingüísticos e dois grupos de fatores sociais, e
lançamos mão do Pacote Estatístico VARBRUL, que nos forneceu freqüências e pesos relativos referentes
ao uso de cada conector face a cada fator testado. Com base nesses resultados quantitativos, mapeamos os
fatores lingüísticos e sociais que mais favorecem o emprego de cada um dos conectores sob enfoque e
interpretamos tais favorecimentos à luz de um dos mais importantes princípios funcionalistas, o princípio
da marcação, bem como à luz de motivações sociais comumente envolvidas nos fenômenos de mudança
lingüística. Obtivemos ainda, via fator idade, evidências de mudança em tempo aparente. 

Palavras chave: seqüenciação de informações; E, AÍ, ENTÃO; marcação; mudança 



CÓDIGO: HS1093 
TÍTULO: INTERVENÇÃO FUNDIÁRIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: A QUALIDADE 
DA RA NO RN 
ALUNO: STEPHANIE CAMPOS PAIVA MOREIRA (052.081.354-50) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (063.117.094-49) 

Resumo:  
 
        A questão quilombola no RN se complexifica notavelmente como um reflexo do contexto de
mobilização nacional do movimento quilombola. Comunica-se com um contexto mais geral de busca de 
terras através de outros movimentos rurais. Aponta–se, aqui, para uma aproximação entre esses eixos de 
mobilização e sobre as identidades fluidas que são construídas por sujeitos sociais do mundo rural e que,
em determinadas situações oscila entre agricultores familiares, de forma mais ampla, e quilombolas,
especificamente. A observação ocorreu na comunidade de Coqueiros, desde 2001 em contato com o
contexto de políticas específicas para quilombolas. Possui um histórico de trabalho agrícola que envolve
tanto de relações de patronagem como a presença do movimento sindical de trabalhadores rurais.
Observou-se transformações recentes influenciadas por questões políticas e sociais de nível nacional,
estadual e municipal e pela configuração das terras da região, com a participação de diferentes mediadores. 

Palavras chave: remanescentes de quilombo, políticas públicas, mediação 



CÓDIGO: HS1097 
TÍTULO: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
ALUNO: TESSIANNE KARLA SOARES DIAS (038.393.794-90) 
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (086.106.468-23) 

Resumo:  
 
        As políticas educacionais alcançaram destaque no discurso político a partir dos anos 90, quando se
tornou central o tema da educação na busca por maior eficiência e qualidade do ensino. Considerando-se 
este contexto, buscou-se analisar os impactos político-pedagógicos e institucionais das reformas 
administrativas implementadas pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte
ao longo da década de 90, e o comportamento dos dados quantitativos referentes aos resultados escolares ao
longo dessa década, tendo-se como referência os períodos administrativos distintos (antes, durante e depois
da reforma). A metodologia utilizada para obtenção dos dados de aprovação, repetência, evasão e
transferência que orientam a pesquisa incluiu a aquisição dos relatórios enviados pelas escolas às Diretorias
Regionais, além de entrevistas previamente elaboradas e realizadas junto a sujeitos/atores que fizeram parte
do referido processo. As políticas educacionais desenvolvidas no Brasil proporcionaram um significativo
aumento do acesso à educação, além do crescente aumento da participação das famílias na atividade
escolar. Porém, apesar dos avanços importantes que se sucederam em virtude das Reformas Educacionais,
ainda são constantes os problemas de deficiência, refletida nos altos índices de repetência e evasão escolar.
É imprescindível que as políticas educativas se voltem para o fortalecimento da escola pública e dêem
condições para melhorar a sua qualidade. 

Palavras chave: Políticas Educacionais – Reformas Educacionais – Gestão democrática. 



CÓDIGO: HS1098 
TÍTULO: O MEIO DE CONTRASTE IODADO (MCI) 
ALUNO: THIAGO AUGUSTO AZEVEDO BARBOSA (056.834.304-29) 
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (250.691.444-72) 

Resumo:  
 
        Nos últimos anos, o meio de contraste iodado (MCI) vem sendo utilizado em grande escala a fim de
uma melhor visualização dos órgãos internos. O objetivo do trabalho é identificar os tipos de reações
adversas nos pacientes submetidos à TC e angiografia com meio de contraste iodado.A metodologia teve
como aporte a análise de prontuário e questionário aplicado aos pacientes pelos pesquisadores. Dos 99
pacientes, 12,1% (n=12) apresentou reação adversa. Dos pacientes que utilizaram contraste iônico, 14,6%
(n=7) desenvolveu alguma reação, enquanto a incidência foi de 9,8% (n=5) para o não-iônico. As reações 
encontradas foram: náusea (n=5), hipotensão (n=2), urticária (n=2), vômito (n=1), dispnéia (n=1) e tontura
(n=1), Entre os pacientes com antecedentes alérgicos a incidência de reação adversa encontrada foi de
16,3%. Concluiu-se que as reações, quando presentes, foram geralmente leves e rapidamente revertidas
com corticóide. A característica mais associada a reações adversas foi história de reação anterior ao MCI. 

Palavras chave: Reações adversas – Meio de contraste iodado 



CÓDIGO: HS1103 
TÍTULO: ESTUDO DESCRITIVO REALIZADO NO SETOR DE CURATIVOS HUOL/UFRN 
ALUNO: WALKIRIA GOMES DA NOBREGA (008.497.984-42) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 

Resumo:  
 
        Estudo descritivo realizado no setor de curativos HUOL/UFRN com objetivos avaliar a assistência aos
portadores de lesões vasculares e verificar a influência da assistência prestada na evolução das úlceras. A
população de portadores de úlceras vasculares (UVs e UAs), amostra composta por 60 pacientes. A coleta
de dados foi realizada com entrevista e observação do curativo e tratamento domiciliar. Os dados foram
analisados no SPSS. Dos 60 pesquisados, 71,7% apresentou uma qualidade inadequada da assistência e
28,3% adequada. As variáveis significativas na inadequação da assistência foram: evolução da cicatrização
(p= 0,000); o quite curativo domiciliar (p= 0,001); o tratamento sistêmico (p= 0,014); a regularidade do
tratamento (p= 0,000); a conduta domiciliar (p= 0,004); a infecção (p= 0,000); e a variação da dimensão
(p= 0,008). Estes fatores mostram sua influência efetiva na assistência prestada aos pacientes no que tange a
evolução das úlceras vasculares. 

Palavras chave: Assistência; Qualidade; Úlceras vasculares 



CÓDIGO: HS1104 
TÍTULO: ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ZARA DE MEDEIROS LINS (655.005.474-53) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (455.488.974-20) 

Resumo:  
 
        Os estudos sobre o Rio Grande do Norte têm assumido, sobremaneira, uma abordagem geral. O
projeto “Estudos Regionais do Rio Grande do Norte”, tem como objetivos organizar e sistematizar em 
textos, os aspectos físicos, econômicos, políticos, sociais e culturais de sete cartografias regionais do
território potiguar, como também divulgar as informações analisadas aos diversos setores da sociedade,
através do espaço virtual http://br.geocities.com/estudosregionais. Os recursos metodológicos que
fundamentaram a pesquisa consistiram em leitura bibliográfica de fontes selecionadas da literatura regional,
extraindo-se dados secundários, analisando-os e elaborando a caracterização da região. Os resultados do
projeto culminaram com o layout, que configura o banco de dados, referente à produção de conhecimentos
geográficos sobre as regiões do Seridó, Leste Potiguar e Oeste Potiguar. Assim, almeja-se que este trabalho 
contribua na ampliação das fontes literárias do espaço territorial do Estado. 

Palavras chave: estudos regionais-espaço virtual-conhecimentos 



CÓDIGO: HS1108 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA PARA A ELEVAÇÃO DO FLUIDO DE TESTES 
ALUNO: IURI AUGUSTO CARLOS DANTAS (011.662.864-28) 
ORIENTADOR: FABIO MENEGHETTI UGULINO DE ARAUJO (826.750.904-68) 

Resumo:  
 
        O Laboratorio de Avaliação de Medição em Petróleo tem como objetivo, realizar calibração de
medidores de BSW e vazão de óleo, de forma automatizada. E como forma de tornar esses ensaios o mais
próximo possível da realidade, devem ser feitas algumas otimizações no sistema. Atualmente os testes são
realizados com fluido à temperatura ambiente, enquanto que os instrumentos em campo são submetidos à
fluidos com temperatura da ordem de 60 graus, exigindo assim, a implementação de um sistema para a
elevação do fluido de testes do laboratório. 

Palavras chave: Aquecimento, Petróleo, BSW, Calibração, Medição 



CÓDIGO: HS1111 
TÍTULO: LIMA BARRETO E FERNANDO GABEIRA 
ALUNO: MARIA DE FATIMA DANTAS DE SOUZA (010.560.564-60) 
ORIENTADOR: AFONSO HENRIQUE FAVERO (008.961.998-60) 

Resumo:  
 
        Memórias de Cárcere, do escritor Garciliano Ramos, relata de forma clara e direta, numa linguagem
extremamente coloquial, como o ser humano é tratado dentro dos presídios brasileiros, e a que tipo de
humilhações e degradações físicas eles são submetidos. Trata-se de um processo de desumanização do 
corpo humano vivido pelo autor e por seus companheiros de cárcere. Utilizam-se de seus "extintos de 
sobrevivência" para conseguirem sobreviver a tudo o que se passa a sua volta. Embora passem por todas
estas torturas, muitos deles resistem à morte. Esta é uma vitória tanto de Graciliano quanto de seus
companheiros de cárcere, que conseguiu denunciar a violência que todos sofreram. Escrever um livro onde
se demonstre a indignação dessas pessoas é, de certa forma, a vitória dessa “alma coletiva” que se encontra 
encarcerada. 

Palavras chave: relatos da prisão 



CÓDIGO: HS1115 
TÍTULO: ATUAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO RIO GRANDE DO NORTE E 
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA FEDERAL. 
ALUNO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (035.215.014-93) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (056.400.754-49) 

Resumo:  
 
        A pesquisa de iniciação científica aborda a atuação dos Juizados Especiais Federais no Rio Grande do
Norte e sua contribuição para a democratização do acesso à Justiça Federal. Criados em 2001, Os Juizados
Especiais Federais buscam 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. Através do desenvolvimento de uma
metodologia e de um levantamento dos processos julgados e sentenciados nos anos de 2005 e 2006,
concluiu-se que o mesmo vem cumprindo com seu objetivo de tornar a justiça mais acessível e ágil ao
cidadão comum. 

Palavras chave: Sociologia jurídica – acesso à justiça – Juizados Especiais Federais 



CÓDIGO: HS1116 
TÍTULO: PROCESSAMENTO DE SINAIS DE VOZ PARA RECONHECIMENTO DE PADRÕES 
UTILIZANDO CLASSIFICADORES INTELIGENTES E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
ALUNO: RONALDO MARTINS DA PONTE (057.684.444-67) 
ORIENTADOR: JOSE ALFREDO FERREIRA COSTA (538.201.264-49) 

Resumo:  
 
        O novo trabalho desenvolvido teve como título Processamento de Sinais de Voz para Reconhecimento
de Padrões utilizando Classificadores Inteligentes e Redes Neurais Artificiais. O foco do trabalho foi no
tratamento do sinal de voz (pré-processamento) a fim de criar as condições necessárias do sinal ser
adequadamente reconhecido por um sistema de reconhecimento de voz. A natureza aleatória da voz,
juntamente com fatores e características do ambiente e do locutor, torna o reconhecimento da fala um
recurso de difícil tratabilidade. Esta dificuldade reside em várias questões como o timbre, entonação, trato
vocal, meio sócio-cultural, variabilidades acústicas, ruídos, eco, transdutor, sensor entre outros fatores e
características. Aplicações futuras em uma cadeira-de-rodas inteligente, robôs móveis, casa inteligente e 
outros tipos de sistemas que possam embarcar algum dos sinais processados ao longo do projeto podem ser
implementadas. 

Palavras chave: Processamento de Voz, Redes Neurais, Classificadores 



CÓDIGO: HS1118 
TÍTULO: A PRODUÇÃO PEDAGÓGICA EDUCACIONAL DE NESTOR DOS SANTOS LIMA (1911 
A 1923) 
ALUNO: THAIS CHRISTINA MENDES DE LIMA (052.570.764-62) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (057.488.954-04) 

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. Nesse trabalho, objetiva-se 
delimitar os contornos modelares das instituições escolares de Belo Horizonte (normais, primárias, infantis
e técnicas), visitadas por Nestor Lima. Para alcance do objetivo proposto, ancoramos na compreensão da
concepção de educação escolar pensada e implementada por Nestor Lima no Rio Grande do Norte, segundo
preceitos, métodos, procedimentos e repertórios da Pedagogia Nova. Em Belo Horizonte, no período de 11
a 23 de junho de 1923, Nestor Lima visitou, acompanhado do Dr. Arthur Furtado (Diretor Geral da
Instrução Pública), as escolas infantil (Escola Infantil Bueno Brandão), primárias (Grupo Escolar Barão de
Macaúbas e o Grupo Escolar Rio Branco), normal (Escola Normal Modelo de Belo Horizonte) e técnica
(Instituto João Pinheiro). Nesses anos de 1920 as escolas modelos eram aquelas estruturadas para servirem
de campo de prática aos futuros professores, e também de núcleos da renovação do ensino, onde primeiro
se introduziam as novas práticas escolares para dar ao ensino um teor essencialmente prático, técnico, às
vezes montada para servir de campo de pesquisa educacional. 

Palavras chave: Relatório de Viagem. Nestor dos Santos Lima. Pedagogia Nova 



CÓDIGO: HS1124 
TÍTULO: ANÁLISE DA FARMACOEPIDEMIOLOGIA DAS DAE EM TRATAMENTO DE 
CRIANÇAS COM EPILEPSIA ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO NEUROLOGIA DO HOSPITAL DE 
PEDIATRIA – UFRN 
ALUNO: LUCIRENE ALVES DE AQUINO (011.827.164-40) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 

Resumo:  
 
        A farmacoepidemiologia é uma ciência nova com o objetivo de relacionar os padrões de uso das
medicações. A epilepsia como a desordem neurológica mais comum na infância e que exige tratamento
com drogas antiepilépticas (DAE) a fim de oferecer uma melhor qualidade de vida. Objetivo foi analisar a
farmacoepidemiologia das DAE em tratamento de crianças com epilepsia atendidas no ambulatório
neurologia do Hospital de Pediatria – UFRN. Realizou-se um estudo retrospectivo utilizando-se prontuários 
de pacientes, sendo selecionados 113 casos de epilepsia diagnosticada e que faziam uso de DAE, por meio
de um protocolo padrão para análise de variáveis clínico-famacoepidemiológicas. O sexo mais prevalente 
foi feminino; a idade da primeira crise mais prevalente foi nos menores de 1 ano de idade. As crises tônico-
clônicas generalizadas foram as mais prevalentes dentre as generalizadas, e as parciais com generalização
secundária nas parciais. O principal regime terapêutico utilizado foi a monoterapia, sendo a droga mais
prescrita o fenobarbital; a associação de DAE mais freqüente foi o fenobarbital com ácido valpróico. O
efeito colateral mais observado foi à sonolência/sedação. Concluindo o fenobarbital continua sendo uma
droga bastante prescrita assim como o acido valpróico e a carbamazepina; além de que as novas drogas
ainda são pouco usadas, sendo a principal o topiramato. Quanto aos efeitos colaterais é necessária uma
melhor análise utilizando-se um estudo prospectivo. 

Palavras chave: Farmacoepidemiologia, DAE, epilepsia infantil, tratamento, eficácia. 
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Resumo: 

 

O atual contexto de globalização marcado pelas inovações científicas e tecnológicas 

tem levado as organizações a um contínuo repensar de suas estratégias, visando alcançar 

melhores níveis de competitividade e excelência. Nesse contexto se aprofunda o debate 

sobre a gestão de competências e estilos de aprendizado dos estudantes. O presente trabalho 

tem por objetivo identificar as lacunas existentes entre a qualificação dos turismólogos e a 

absorção pelo mercado de trabalho do setor turístico de Natal, no que se refere às 

competências necessárias para o profissional do setor além de nomear características 

pessoais e sociais do corpo discente dos cursos de turismo. O método adotado foi o 

descritivo. Foi possível apreender quais as competências consideradas mais importantes 

para o profissional da área a partir do ponto de vista dos gestores e dos coordenadores e 

traçar um perfil do corpo discente do referido curso. Os resultados mostraram características 

peculiares aos estudantes de turismo e divergências entre as universidades e gestores do 

setor turístico de Natal. Como conclusão tem-se que as competências desenvolvidas pelos 

cursos superiores de turismo atendem parcialmente as exigências do mercado de trabalho do 

setor turístico de Natal, no que se refere as competências necessárias para o profissional do 

setor. 
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Resumo: 

 

A atividade turística depende da boa disseminação de informações e da distribuição 

eficaz do produto. Esse processo de distribuição dos produtos turísticos é fruto dos impactos 

de uma das ferramentas da tecnologia da informação, que é o e-commerce (comércio 

eletrônico). Esta pesquisa tem como objetivo descrever o processo de distribuição eletrônica 

e identificar os possíveis impactos causados pelo e-commerce na empresa CVC Natal/RN. 

A metodologia consistiu em uma pesquisa descritiva, caracterizada como um estudo de 

caso, além de levantamento bibliográfico. Os dados foram coletados através de 

levantamento documental e por meio da aplicação de questionários, com 20 colaboradores 

da empresa. Os dados foram tratados a partir de análises quantitativa e qualitativa. No que 

se refere à distribuição eletrônica, na CVC as informações são gerenciadas e distribuídas 

por um sistema de informação próprio, o SYSTUR. O estudo sugere que a CVC, para 

continuar consolidada no mercado, deve orientar-se para reestruturar o sistema de 

informação como uma ferramenta estratégica e não apenas como um suporte para as 

atividades operacionais de vendas e atendimento ao cliente. Quanto aos impactos do e-

commerce, todas as operações da CVC são impactadas pelo SYSTUR. Os colaboradores 

percebem os impactos do comércio eletrônico como sendo positivos, na sua maioria, 

destacando-se como impacto negativo apenas a grande dependência tecnológica decorrente 

da utilização do sistema eletrônico baseado na Web. 
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Resumo: 

 

O desenvolvimento de competências profissionais passa por processos educativos 

complexos, que não podem ser dissociados da convivência com o mundo real. Desta forma, 

a prática se configura não como situações ou momentos distintos do curso, mas como uma 

estratégia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado. Diante disso, o 

presente trabalho tem como objetivo discutir a importância das aulas práticas e estágios 

supervisionados para que o processo ensino-aprendizagem nos cursos de graduação se 

tornem mais completos e atendam às necessidades de formação profissional do atual 

contexto do mercado de trabalho. Para a realização da atual pesquisa, que é descritiva 

exploratória, foi realizado estudo bibliográfico, além de observações in loco e aplicação de 

questionários estruturados com 30 participantes do processo ensino-aprendizagem. De 

acordo com o que fora pesquisado, verifica-se que os resultados decorrentes das atividades 

práticas são evidentes no processo de formação, para aqueles que já tiveram tais 

experiências e, tornam-se imprescindíveis, na opinião daqueles que ainda não tiveram tais 

oportunidades, demonstrando que nem todos os alunos de cursos superiores passaram por 

essa etapa, o que pode prejudicá-los em sua formação e inserção no competitivo mercado de 

trabalho, uma vez que suas experiências dentro de sala de aula, não são suficientes para a 

formação de um profissional completo. 
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Resumo: 

 

Nos países capitalistas, percebe-se que a maior parte da sociedade está habituada a 

consumir muito além do necessário, no entanto, nesse contexto, tem se destacado aqueles 

que consumem conscientemente. Este trabalho tem como objetivo identificar a visão do 

consumidor quanto ao consumo consciente na cidade de Natal/RN. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória descritiva. Os dados foram coletados através de questionários 

aplicados com 105 alunos do Curso de Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa apontou consumidores exigentes que buscam 

empresas de confiança, que forneçam produtos e serviços de qualidade a preços acessíveis. 

Tais consumidores não possuem o hábito de ler atentamente os rótulos dos produtos antes 

de decidir a compra e mostram-se dispostos a pagar certo acréscimo por produtos 

ambientalmente corretos. Costumam exigir cupons/notas fiscais ao efetuar suas compras 

apenas quando isso lhes permite participar de algum tipo de promoção. Os consumidores 

rejeitariam produtos de empresas cujas atividades envolvessem poluição ao meio ambiente, 

exploração de mão-de-obra infantil e atitudes racistas ou sexistas. Os principais selos de 

certificação empresarial do conhecimento desses consumidores são o ISO 9001, o 

Reciclado/Reciclável e o da Fundação Abrinq. Conclui-se que a maior parte desses 

consumidores possui uma idéia deturpada sobre o conceito de consumo consciente, 

relacionando-o ao ato de consumo em âmbito individual. 
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Resumo: 

 

Esta pesquisa procura investigar as transformações no espaço urbano de Caicó-Rn, 

durante os anos de 1950 e 1960, através de suas representações no jornal A Folha. A cidade 

emergia em meio a mudanças sócio-econômicas num período caracterizado por ascensão e 

progresso. Tabalha-se com análise de discursos uma vez que esta pesquisa parte de fontes 

hemerográficas. A urbe crescia vertiginosamente modificando a cartografia e os costumes 

tradicionais da antiga cidade. 
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Resumo: 

 

As disciplinas ministradas nos cursos de Turismo versando sobre os fundamentos 

das Ciências Humanas, geralmente, pecam pela grande valorização dada à apreensão de 

conteúdos teóricos circunscrita à sala de aula. A carência de conhecimento por parte da 

sociedade civil a respeito do patrimônio cultural de Currais Novos é lugar de onde partimos 

quando propomos atividades em caráter interdisciplinar. Objetivamos, dessa forma, integrar 

os alunos das disciplinas Antropologia e Cultura Brasileira com ações ligadas ao 

conhecimento e difusão do patrimônio cultural de Currais Novos, dando-lhes condições de 

refletir sobre o conhecimento teórico apreendido em sala de aula. A metodologia adotada 

para a consecução das atividades é composta de levantamento bibliográfico e documental 

do patrimônio cultural, escolha dos bens e manifestações a serem registrados, realização de 

entrevistas com moradores locais, confecção dos textos e produção de uma cartilha. Esta 

contém textos sobre determinados bens culturais do município de Currais Novos, em 

linguagem de fácil entendimento, junto a fotografias dos lugares, tentando mostrar um outro 

lado do patrimônio cultural, marcado pelas representações que os curraisnovenses 

produzem sobre seus lugares de memória. Sentimentos, emoções, desencontros, desditas e 

afetividades estarão patentes nesses textos, que buscam levar ao público turista – e, por 

conseguinte, aos próprios nativos – uma outra visão do patrimônio cultural. 
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Resumo: 

 

O trabalho é resultado de nossa participação na sexta edição do Pé na Trilha (2007), 

tendo como itinerário municípios de Cerro Corá, Currais Novos e Acari. Tem como 

objetivo conhecer, através de pesquisa de campo, como os participantes do Pé na Trilha 

vêem a continuidade do evento, no intuito de dar sustentabilidade à prática do ecoturismo. 

Mediante as entrevistas que fizemos, acreditam os participantes ser de grande importância a 

continuidade deste evento. Constatamos, também, que as áreas naturais e culturais do 

Seridó devem ser preservadas para que o ecoturismo as possa explorar de maneira 

sustentável e consciente. Preservação que se faz necessária, também, a fim de fomentar a 

economia local através da prática turística. Estes, assim, necessitam, urgentemente de um 

rigoroso planejamento sustentável, que, na prática possa agregar valores sociais às 

comunidades e, por conseguinte punir de forma rigorosa os praticantes do turismo 

desordenado, que só causam degradações nos destinos que envolvem o patrimônio natural. 

A motivação gerada em constatar como é realizado o ecoturismo no Seridó foi muito 

importante, além de possibilitar o conhecimento e experiências da formação acadêmica que 

certamente favorecerá maiores discussões sobre a prática turística aliada à preservação e o 

desenvolvimento das comunidades receptoras. 

 

 

Palavras chave: Ecoturismo, Seridó, Natureza 

  



CÓDIGO: HS1132 

TÍTULO: CARTOGRAFIA TEMÁTICA DA CIDADE DE CAICÓ/RN 

ALUNO: MARLUCE SILVINO 

ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUSA 

CO-AUTOR: DANIELLE KELLY DE ARAÚJO MAIA 

CO-AUTOR: VALCLÉIA FIRMINO VERAS ALENCAR 

 

 

 

 

Resumo: 

 

Nessa pesquisa foram utilizadas imagens digitais multiespectrais de satélites de 

recursos da Terra (LANDSAT 5TM) e fotografias aéreas cedidas na Escala 1:2.000, e de 

1:40.000. Foram empregados técnicas de aerofotointerpretação com base em estereoscopia. 

A cartografia temática digital como ferramenta de mapeamento dos recursos naturais, tem 

como objetivo principal a análise característica das formas de uso e ocupação dos recursos 

ambientais (Geomorfologia, Geologia, solos e cobertura vegetal), que neste caso, 

identificou os modos de uso em operação, bem como as áreas de risco e impactos 

ambientais decorrentes do processo de ocupação da região do Seridó Potiguar. A região do 

Seridó Potiguar reproduziu na sua paisagem geográfica diversas fragilidades ambientais, 

tendo maior destaque a desertificação. Além disso, essa região comportou inúmeras 

atividades econômicas que se refletiram na secular criação de gado, passando pela 

mineração até a recente indústria ceramista. Tais atividades têm elevado o nível de 

crescimento econômico da região, mas por outro lado necessita de medidas mitigadoras 

para levar a estas áreas o nível desejado de desenvolvimento. Noutra etapa desta pesquisa 

será de fundamental importância para o mapeamento das formas de uso e ocupação do solo 

como dos recursos ambientais para remeter-se ao diagnóstico das formas frágeis dessa 

paisagem geográfica. Assim o mapeamento tornará um elemento básico no subsídio à 

elaboração ou planos de gestão e monitoramento ambiental. Palavras-chave:desertificação-

foto carta-Caicó- Seridó. 
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Resumo: 

 

Este estudo está vinculado à Base de Pesquisa “Cultura e Educação no Seridó 

Norte- Rio- Grandense” e inserido no Projeto de Pesquisa “Educação e Ordenamento 

Urbano: a Modernidade em Currais Novos entre 1890 e 1930”. Especifica uma das 

temáticas abrangidas pelo plano de trabalho “Práticas culturais e Modernidade Pedagógica 

em Currais Novos(1920-1930), que diz respeito às festas cívicas do Grupo Escolar Capitão 

Mor Galvão, entre os anos de 1920 e 1930. Objetiva traduzir a cultura escolar como 

processo configurador de valores, representados sob a forma de práticas culturais e, para 

tanto, parte de idéias abordadas em Souza(1998) e Rocha(2003), no que concerne a uma 

higienização dos costumes, como também se utiliza de excertos documentais do referido 

Grupo que datam a existência de tais ritos escolares nos anos 20. Assim, torna-se possível 

patentear estas festas cívicas como manifestações culturais que sedimentaram a modelação 

de crianças mediante um sopro vivo de honra e civilidade. 
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