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CÓDIGO: HS0004  
TÍTULO: QUEM NÃO COLA NÃO SAI DA ESCOLA?  
ALUNO: HELOISA BEATRIZ PINHEIRO DE MELO (02904638407)  
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949)  
 

 

CÓDIGO: HS0008  
TÍTULO: DROGAS: UM ESTUDO SOBRE O ALCOOLISMO NA FAMÍLIA  
ALUNO: ALEXSANDRA ROMUALDO DE SOUZA (01073917401)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

CÓDIGO: HS0009  
TÍTULO: A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO ACERCA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
NO RIO GRANDE DO NORTE (ANOS 1930)  
ALUNO: MÔNICA RAÍSSA SACRAMENTO EMÍDIO (03466842425)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
 

 

CÓDIGO: HS0010  
TÍTULO: A PESQUISA SOBRE A PRODUÇÃO PEDAGÓGICA EDUCACIONAL DO 
NORTE- RIOGRANDENSE NESTOR DOS SANTOS LIMA  
ALUNO: THAÍS CHRISTINA MENDES DE LIMA (05257076462)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0011  
TÍTULO: INVESTIGAÇÕES SOBRE LÓGICAS MODAIS NÃO ALÉTICAS  
ALUNO: ALBERTO LEOPOLDO BATISTA NETO (01194746462)  
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (22258450420)  
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CÓDIGO: HS0018  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA VEGETAÇÃO ARBÓREO-
ARBUSTIVA DAS DUNAS DO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL  
ALUNO: MARCELO E SILVA MONTE (04324260435)  
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0019  
TÍTULO: ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA ARBORIZAÇÃO 
URBANA NA 1ª E 2ª ETAPAS DO CONJUNTO CIDADE SATÉLITE – NATAL, RN.  
ALUNO: MARILUCE DOS SANTOS SOUZA (00849951496)  
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820)  

 

 

CÓDIGO: HS0020  
TÍTULO: AS NARRATIVAS ORAIS NA RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA 
RADIOFÔNICA DE NATAL/RN:UM ESTUDO DA RÁDIO POTI (1941-1955)  
ALUNO: EDIVÂNIA DUARTE RODRIGUES (04699790461)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0021  
TÍTULO: ANALISANDO A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES NA UERN 
PARA ATUAÇÃO NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA  
ALUNO: ÉRIKA SOARES DE OLIVEIRA (01043709479)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0026  
TÍTULO: A ANSIEDADE EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: A REALIDADE 
DOS PRIMEIROS ANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
 
 

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  3/66 

CÓDIGO: HS0027  
TÍTULO: PADRÃO DO CICLO SONO VIGÍLIA EM ESTUDANTES DOS PRIMEIROS 
ANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: CAROLINA MONTE LAGUE (04321624452)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (05503445430)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0028  
TÍTULO: CICLO SONO VIGILIA: INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL EM 
ESTUDANTES DO PRIMEIRO ANO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ÁDALA NAYANA DE SOUZA MATA (00851238467)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
CO-AUTOR: CAROLINA MONTE LAGUE (04321624452)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0029  
TÍTULO: O PADRÃO DO CICLO SONO VIGÍLIA E A ANSIEDADE EM 
ESTUDANTES DE PSICOLOGIA  
ALUNO: CAROLINE ARAÚJO LEMOS (06095785456)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0031  
TÍTULO: VISÃO HISTÓRICA SOBRE UMA INSTITUIÇÃO INCLUSIVA  
ALUNO: MARIA KAROLINNA DE MACEDO SILVA (01172297410)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
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CÓDIGO: HS0032  
TÍTULO: LETRAMENTO ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PROFESSOR  
ALUNO: CRISTIANE SOARES GUERRA PEREIRA (03502177422)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0034  
TÍTULO: PERCURSO DA LITERATURA DE CORDEL EM CURRAIS NOVOS: UM 
REGISTRO DAS MANIFESTAÇÕES ESCRITAS  
ALUNO: MARIA APARECIDA DA COSTA (01183563485)  
ORIENTADOR: MARIO LOURENCO DE MEDEIROS (31177867400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0042  
TÍTULO: METÁFORAS DA ORDEM: O DISCURSO LEGÍTIMO SOBRE 
EDUCAÇÃO  
ALUNO: CLAUDIA ROSEANE P. DE ARAÚJO CAPISTRANO (02457311489)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)   
 
 

 

CÓDIGO: HS0049  
TÍTULO: LÓGICA PARACONSISTENTE E REPRESENTAÇÃO DO 
CONHECIMENTO  
ALUNO: DANIEL LIBERALINO MONTE (04643552492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0050  
TÍTULO: DATAS COMEMORATIVAS E MEMÓRIA REPUBLICANA NO RIO 
GRANDE DO NORTE (1889-1896)  
ALUNO: VERBENA NIDIANE DE MOURA RIBEIRO (03324032466)  
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO (04901682806)  
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CÓDIGO: HS0052  
TÍTULO: A EXPRESSÃO ALEGÓRICA EM DESENREDO E REMINISÇÃO  
ALUNO: ROBEILZA DE OLIVEIRA LIMA (03430281407)  
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0068  
TÍTULO: CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  
ALUNO: ANA CECILIA ARAGÃO GOMES (01004082495)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0073  
TÍTULO: UMA PRÁTICA SÓCIO-EDUCATIVA VOLTADA AOS 
ACOMPANHANTES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HUOL  
ALUNO: ANA CARLA GADELHA DANTAS (03737428433)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: JOILMA DE DEUS OLIVEIRA (01042479402)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0074  
TÍTULO: SEXUALIDADE SEM MEDOS: UMA EXPERIÊNCIA JUNTO AOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E AS FAMÍLIAS NA ADOTE.  
ALUNO: BÁRBARA RODRIGUES CAVALCANTE (03501800401)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
 
 

 

 CÓDIGO: HS0076  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA COMUNITÁRIA NO 
BAIRRO PLANALTO - NATAL/RN  
ALUNO: LÍLLIAN FONTES NOGUEIRA FÁVERO CÉSAR (01327439654)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: MARIANA MONJARDIM BARBOZA (03837543480)  
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CÓDIGO: HS0079  
TÍTULO: VALORES HUMANOS DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL  
ALUNO: MARIA CHRISTINA SANTOS BARKER (01039616402)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: LIA BEZERRA DE ALMEIRA (01050429435) 

 

CÓDIGO: HS0080  
TÍTULO: A INTELECTUAL E PROGRESSISTA MARIA DO CÉU PEREIRA: 
VANGUARDA FEMININA NO SERIDÓ NORTE-RIO-GRANDENSE (1931-1932)  
ALUNO: IARA MARIA CARVALHO MEDEIROS DOS SANTOS (04125208425)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  

 

CÓDIGO: HS0082  
TÍTULO: HISTÓRIAS DE VIDA COMO INSTRUMENTOS INDICADORES DE 
LETRAMENTO  
ALUNO: IGOR DE CARVALHO BRASIL (04743573416)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0083  
TÍTULO: AMEAÇA À ORDEM: A CAMPANHA “DE PÉ NO CHÃO...” SOB O 
OLHAR DA REPRESSÃO POLÍTICA (1961-1964)  
ALUNO: JOSÉ EVANGILMÁRISON LOPES LEITE (03564442448)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0086  
TÍTULO: SENSIBILIZAÇÃO A RESPEITO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA  
ALUNO: MARIANA MONJARDIM BARBOZA (03837543480)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: JANAÍNA ARAÚJO DE LIMA (91411530497)  
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CÓDIGO: HS0087  
TÍTULO: MENTE SÃ E CORPO SÃO: MAIS DO QUE UM OBJETIVO, UMA 
NECESSIDADE  
ALUNO: FRANCISCA SANDRINNY MAIA ROCHA (01007894474)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: DAYANNE PRISCILLA FERREIRA DE SOUZA (01268837423)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0088  
TÍTULO: MEMÓRIA DO RÁDIO EM PARNAMIRIM  
ALUNO: MONICA FERNANDES DE SOUZA (66506212420)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0091  
TÍTULO: OCUPANDO O TEMPO COM ARTE  
ALUNO: LARISSA ADJA SILVA DE SOUZA (01282833430)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0097  
TÍTULO: BRINCADEIRA DE MENINO QUE MENINA NÃO PODE SABER: UM 
ESTUDO SOBRE A SEXUALIDADE E A MASCULINIDADE NA INFÂNCIA 
SERIDOENSE.  
ALUNO: PATRÍCIA MEDEIROS DE ARAÚJO (00775114413)  
ORIENTADOR: VANUZA SOUZA SILVA (03060905460)  
CO-AUTOR: ADIJANE KADIDJA LOPES VALE (03028238403)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0100  
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. 
JOÃO MACHADO  
ALUNO: MARIANE ARAUJO MENDES PEREIRA (01312672480)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: DUCIELE DANTAS FONSECA (03502427470)  
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (01013561457)  
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CÓDIGO: HS0101  
TÍTULO: O SER HUMANO SOB A ÓTICA DOS FOTÓGRAFOS SEBASTIÃO 
SALGADO E JOEL PETER WITKIN  
ALUNO: LETÍCIA IRACI DE MEDEIROS (03632181497)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
CO-AUTOR: PÂMELA FABÍOLA DE OLIVEIRA SILVA (04718854440)  
CO-AUTOR: ROSIANA CLARA VIANA (01277007497)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0107  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DO SUICÍDIO NO RIO 
GRANDE DO NORTE: 2001 A 2003  
ALUNO: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0115  
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DAS 
ATIVIDADES HUMANAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANGI-RN  
ALUNO: JOSEMBERG PESSOA BORGES (04957779430)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS L RAMALHO (16017765434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0117  
TÍTULO: GESTÃO PARTICIPATIVA: UM OLHAR SOBRE O TRABALHO 
COLETIVO  
ALUNO: VIVIAN RODRIGUES BEZERRA (03412285404)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
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CÓDIGO: HS0119  
TÍTULO: AS IRMÃS SALESIANAS E A SUA CONTRIBUIÇÃO NA EDUCAÇÃO DA 
MULHER NATALENSE NA DÉCADA DE 1970.  
ALUNO: PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS (01199261483)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0121  
TÍTULO: O PAPEL DO PRODETUR/RN COMO PROMOTOR DO PROCESSO DE 
TURISTIFICAÇÃO EM ÁREAS COSTEIRAS  
ALUNO: ANDRÉA DO NASCIMENTO BARBOSA (03737471444)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0122  
TÍTULO: NOILDE PESSOA RAMALHO: DEDICAÇÃO AO ENSINO DA MULHER 
EM NATAL (1940-1950)  
ALUNO: VALÉRIA CARLA VIEIRA GOMES (96703580430)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0124  
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DA PROFESSORA E ESCRITORA STELLA 
VÉSPER GONÇALVES, NA CIDADE DO NATAL NO PERÍODO DE 1910-1930.  
ALUNO: ERIKA DANIELLE GOMES DE SENA (01052113460)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0126  
TÍTULO: UMA LEITURA PARA CURAR: A CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA 
INFANTIL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
ALUNO: DANIELLE MEDEIROS DE SOUZA (01221032461)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
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CÓDIGO: HS0127  
TÍTULO: COSTURANDO IMAGENS E MEMÓRIA NUMA COLCHA DE LEITURA: 
A CONTRIBUIÇÃO DA LINGUAGEM NÃO-VERBAL PARA A FORMAÇÃO DO 
LEITOR  
ALUNO: KÍVIA PEREIRA DE MEDEIROS (03408708428)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0129  
TÍTULO: TERCEIRIZAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: ASPECTOS 
GERENCIAIS EM UMA AGÊNCIA DE VIAGEM DE NATAL-RN  
ALUNO: CHIARA ANGELA DE CARVALHO SALES (00758983492)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0135  
TÍTULO: GRACILIANO RAMOS E O CANGAÇO  
ALUNO: MARCEL LÚCIO MATIAS RIBEIRO (00959637400)  
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0136  
TÍTULO: QUALIDADE DOS WEBSITES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM E TURISMO 
DA CIDADE DO NATAL/RN: PESQUISA EXPLORATÓRIA E PROPOSTA DE 
PROTOCOLO DE ANÁLISE  
ALUNO: CHIARA ANGELA DE CARVALHO SALES (00758983492)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0137  
TÍTULO: POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA DEMANDA DE ENTIDADES 
NA FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
ALUNO: MARIA DE LOURDES MARQUES (05266691441)  
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  
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CÓDIGO: HS0141  
TÍTULO: A ORIGEM E ORGANIZAÇÃO DA CADEIRA GRAMÁTICA DE LATIM E 
FRANCÊS DO BRITO GUERRA {1832)  
ALUNO: EDNALDO LUIZ DOS SANTOS (01053858400)  
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (56728069453)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0142  
TÍTULO: SOB OS OLHOS DE CLIO: AS HISTÓRIAS ENSINADAS NO CURSO DE 
HISTÓRIA DO CERES(CAICÓ 1974/1988)  
ALUNO: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (00905864417)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0143  
TÍTULO: GUIMARÃES ROSA E A LÍNGUA LITERÁRIA COMO LÍNGUA 
METAFÍSICA  
ALUNO: DENISE ARAUJO CORREIA (01148115471)  
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0144  
Título: A incidência da síndrome de burnout em uma amostra de policiais civis  
ALUNO: CLAÚDIA DE MACÊDO SILVA (05215112401)  
ORIENTADOR: MAURICIO ROBAYO TAMAYO (69963495168)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0146  
TÍTULO: MARIA EUTÁLIA MENEZES RIBEIRO E SUA CONTRIBUIÇÃO NA 
ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA DE NATAL (1950-1960)  
ALUNO: FABIANA FERREIRA BATISTA (01152833405)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: FABIANA FERREIRA BATISTA (01152833405)  
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CÓDIGO: HS0148  
TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO SOCIAL: UMA AVALIAÇÃO DA 
INSERÇÃO FAMILIAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL- PETI- PARNAMIRIM/RN (2001-2003) POLÍTICAS PÚBLICAS E 
INCLUSÃO SOCIAL: UMA AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO FAMILIAR NO 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃ  
ALUNO: CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA (88184412487)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0149  
TÍTULO: COLÉGIO SANTA TERESINHA: SUA ORIGEM E ORGANIZAÇÃO.  
ALUNO: GIULIANA CRISTINA ARAUJO DE AZEVEDO (01282461460)  
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (56728069453)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0155  
TÍTULO: O IMAGINÁRIO DA POPULAÇÃO DA COMARCA DO PRÍNCIPE 
ATRAVÉS DOS TESTAMENTOS (SÉCULO XIX)  
ALUNO: MARIA DAS NEVES SANTOS MOREIRA (81262116449)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
CO-AUTOR: CRISTINA GALVÃO RIBAS (40435237500)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0158  
TÍTULO: A INCLUSÃO DA CAATINGA EM SALA DE AULA  
ALUNO: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO (04867172476)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
CO-AUTOR: VERÔNICA VERA DA SILVA (02708875477)  
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CÓDIGO: HS0160  
TÍTULO: REVENDO O COTIDIANO SERIDOENSE ATRAVÉS DA MODA: UM 
ESTUDO FOTOGRÁFICO DO FINAL DO SÉCULO XIX ATÉ INÍCIO DO SÉCULO 
XX.  
ALUNO: AMANDA LINS GORGONIO COSTA (01282217470)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0161  
TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DE MORTE EM CRIANÇAS NA FASE ESCOLAR: 
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS E NÃO 
HOSPITALIZADAS  
ALUNO: HANNIA ROBERTA RODRIGUES PAIVA DA ROCHA (01169079407)  
ORIENTADOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0162  
TÍTULO: CARTOGRAFIAS IMAGÉTICAS DE CAICÓ, A PARTIR DAS AVENIDAS 
SERIDÓ E CEL. MARTINIANO.  
ALUNO: EVANEIDE MARIA DE MELO (04070748482)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0165  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS 
PROFESSORES-ALUNOS  
ALUNO: PÂMMELA KASSIDY DE OLIVEIRA SILVA (01266949402)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
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CÓDIGO: HS0166  
TÍTULO: RECURSOS DO FUNDEF RELACIONADOS À FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES:ORIENTAÇÕES NORMATIVAS, APLICABILIDADE E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE MACAÍBA E NATAL/RN.  
ALUNO: SHIRMENIA KALINE DA SILVA NUNES (04936840424)  
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0167  
TÍTULO: AÇUDES: REPRESENTAÇÃO DA CULTURA DE UM LUGAR.  
ALUNO: JOSSYLÚCIO JARDELL DE ARAÚJO (00791955478)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0173  
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO E DECISÃO NO ATHENEU NORTE-RIOGRANDENSE  
ALUNO: VIVIANNE SOUZA DE OLIVEIRA (70307946487)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0181  
TÍTULO: A RACIONALIDADE DO TRABALHO SOLIDÁRIO: EXPLORANDO 
EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO SOCIAL  
ALUNO: JASSIO PEREIRA DE MEDEIROS (04176041498)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0187  
TÍTULO: O CÔMICO NA NARRATIVA DE FICÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA 
A LEVEZA NA ESCOLA  
ALUNO: RAFAEL BATISTA DE MEDEIROS (01207014486)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
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CÓDIGO: HS0192  
TÍTULO: INFÂNCIA: SENTIDOS E VALORES ATRIBUÍDOS POR CRIANÇAS 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA INTRA-FAMILIAR  
ALUNO: CYNARA TEIXEIRA RIBEIRO (04791842405)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: CINTIA DA SILVA LOBATO (01157656463)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0197  
TÍTULO: IDENTIDADES CULTURAIS TATUADAS NO CORPO: FAMÍLIA, HONRA 
E HIMENOLATRIA NOS PROCESSOS-CRIME (CAICÓ, 1930-1950)  
ALUNO: EDIVALMA CRISTINA DA SILVA (01281940496)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0198  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES DE SOCIALIZAÇÃO EM 
CRIANÇAS QUE CONVIVEM EM CONTEXTOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA INTRA-
FAMILIAR  
ALUNO: CINTIA DA SILVA LOBATO (01157656463)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: CYNARA TEIXEIRA RIBEIRO (04791842405)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0201  
TÍTULO: ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DAS FAVELAS DE NATAL  
ALUNO: JANE ROBERTA DE ASSIS BARBOSA (96738405472)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
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CÓDIGO: HS0208  
TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
CONSELHOS TUTELARES  
ALUNO: MARCUS HENRIQUE LINS ONOFRE (01194361404)  
ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS (21447527453)  
CO-AUTOR: LEONARDO BRAGA GALVÃO ALEXANDRE (00950876488)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA GOMES LOPES (01016930445)  
CO-AUTOR: ALLYSSON ZENILDO COSTA ALVES (91431891487)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0212  
TÍTULO: COMPORTAMENTO DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM 
APODI/RN E SUA CORRELAÇÃO COM A DINÂMICA DA ATMOSFERA  
ALUNO: KELLY STEFANNY DINIZ DE LIMA (00830517405)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0222  
TÍTULO: ADAPTAÇÃO PSICOLÓGICA E APOIO PSICOSSOCIAL: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE GRUPOS DE TERCEIRA IDADE E INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS  
ALUNO: FELIPE SERQUIZ ELIAS PINHEIRO (04718705444)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
CO-AUTOR: LISANE FILGUEIRA MACIEL (03079908422)  
CO-AUTOR: JULIANA SALES LIMA DE ALMEIDA (01280718420)  
 
 

 

 

CÓDIGO: HS0224  
TÍTULO: A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS - 
LEGAIS E PRÁTICA PEDAGÓGICA  
ALUNO: MARIANNE DA CRUZ MOURA (04738598406)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
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CÓDIGO: HS0226  
TÍTULO: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS  
ALUNO: SAIMONTON TINÔCO DA SILVA (01022828460)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0232  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE PESSOAS COM PESO NORMAL E 
OBESOS  
ALUNO: ANA HELOÍZA CASSIMIRO COSTA (01226698433)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
 CO-AUTOR: ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA (01169830439)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0253  
TÍTULO: A INTEGRAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES À UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DE CRISTO E SILVA (00819715409)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: SIMONE LOPES DE MELO (00071434437)  
CO-AUTOR: ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA (02223425445)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0255  
TÍTULO: O TEMA AUTONOMIA: ENTRE AMBIGÜIDADES E NECESSIDADES  
ALUNO: PÂMELA CÍNTIA DE OLIVEIRA ALVES (01023194481)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
CO-AUTOR: VIVIANNE SOUZA DE OLIVEIRA (70307946487)  
CO-AUTOR: ANDREA CARLA PEREIRA CAMPOS CUNHA (72252308400)  
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CÓDIGO: HS0263  
TÍTULO: OBESIDADE: IMPORTÂNCIA DO APOIO FAMILIAR PARA O SUCESSO 
DA REDUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PESO.  
ALUNO: MARIANA MENDOÇA DE CASTRO (04612576454)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0265  
TÍTULO: ANALFABETISMO NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL: UMA 
CONDIÇÃO DE SEGREGAÇÃO  
ALUNO: ALGÉRIA VARELA DA SILVA (02812816457)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0271  
TÍTULO: LOS ANGELES E A INVENÇÃO DO FUTURO  
ALUNO: RUMMENIGGE MEDEIROS DE ARAUJO (01268081477)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0272  
TÍTULO: SOB OS OLHOS DE CLIO: AS HISTÓRIAS ENSINADAS NO CURSO DE 
HISTÓRIA DO CERES  
ALUNO: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (00905864417)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0276  
TÍTULO: VIOLENCIA E EXCLUSAO SOCIAL  
ALUNO: SOLANGE REGINA ALVES DE AGUIAR (48154407434)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: VÄNIA LUCIA DE LIMA (85128830497)  
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CÓDIGO: HS0278  
TÍTULO: O CINEMA E O ESPAÇO URBANO  
ALUNO: EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE GALVÃO (05548648438)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0281  
TÍTULO: “ANALFABETO EU NÃO SOU, DE JEITO NENHUM!”: A ‘VEZ’ E A 
‘VOZ’ DO ALFABETIZANDO DA EJA  
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0283  
TÍTULO: O HEDIONDO COMO MÁSCARA DO BELO NO IMAGINÁRIO DE 
PSICOLOGIA DE UM VENCIDO  
ALUNO: LIEDNA DO NASCIMENTO SILVA (02832886477)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0284  
TÍTULO: A IRONIA DO GROTESCO EM AGREGADO INFELIZ DE SANGUE E CAL 
DE AUGUSTO DOS ANJOS  
ALUNO: DANIELLE DE PAIVA VILELA (69189293134)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0288  
TÍTULO: O CONSUMO DO ÁLCOOL ENTRE ADOLESCENTES ESTUDANTES DE 
ESCOLAS PRIVADAS CATÓLICAS DE NATAL: UM ESTUDO DE CASO.  
ALUNO: KARINA BEZERRA DA FONSECA E SILVA (02385976447)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
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CÓDIGO: HS0295  
TÍTULO: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM MACAÍBA: CARACTERIZAÇÃO DOS 
PROGRAMAS DE ATENDIMENTO E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS 
PARA ESSA POPULAÇÃO  
ALUNO: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: MAÍRA MENDONÇA NÓBREGA (05181647480)  
CO-AUTOR: TATIANA MINCHONI (05395296484)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0296  
TÍTULO: PESQUISA DE DEMANDA DE PRODUTOS NO SETOR VAREJISTA NO 
MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS  
ALUNO: MONALYSA LIMA DOS SANTOS (87557940415)  
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0302  
TÍTULO: ATENÇÃO AO CUIDAR DO CUIDADOR NOS HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: HUMANIZAÇÃO X 
QUALIDADE DE VIDA  
ALUNO: PRISCILA KARLA CHAVES DOS REIS (84930357349)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0303  
TÍTULO: AS REPRESENTAÇÕES DE MORTE E SUA INFLUÊNCIA NA ATUAÇÃO 
DE ESTAGIÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: JOSÉ HELDER FRANCO AQUINO (04143912414)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
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CÓDIGO: HS0308  
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A VALORIZAÇÃO DE JUSTIÇA NO TRABALHO E 
TEMPO DE SERVIÇO COM TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
ALUNO: LIA BEZERRA DE ALMEIDA (01050429435)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: MARIA CHRISTINA SANTOS BARKER (01039616402)  
CO-AUTOR: MARA ANDRÉA GUEDES MENDES (04399607467)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0311  
TÍTULO: VIOLÊNCIA E SAÚDE INTEGRAL DOS ADOLESCENTES  
ALUNO: JULLIANA DA COSTA MACÊDO (04590397412)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0312  
TÍTULO: O TRABALHO EM EQUIPE E SUA IMPORTÂNCIA NO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA  
ALUNO: ROSANE HELENA CARDOSO DE MELO (04738412400)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
 
 

 

 

CÓDIGO: HS0313  
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA E DA ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DA 
AUTO-ESTIMA E DO AUTOCONCEITO.  
ALUNO: CAMILA PERCILIA ALVES DE CARVALHO (06823657421)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO F B S PASSEGGI (04097947320)  
CO-AUTOR: SAMRA CRISTINA FERNANDES DE ARAÚJO (02974847455)  
CO-AUTOR: CRISTIANY PAULA DE MACEDO (05259965400)  
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CÓDIGO: HS0314  
TÍTULO: CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEF – COMPREENDENDO 
A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO EDUCACIONAL NO 
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.  
ALUNO: PAULEANY SIMÕES DE MORAIS (01056028416)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491)  
  
 

 

 CÓDIGO: HS0315  
TÍTULO: INTERSUBJETIVIDADE ATRAVÉS DA FILOSOFIA DA LINGUAGEM EM 
MIKHAIL BAKHTIN  
ALUNO: DIOGO LIMEIRA BORBA (01194389414)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0317  
TÍTULO: “VIOLÊNCIA E USO DE DROGAS ENTRE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS, NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA.”  
ALUNO: CLÓVIS LEITE DA COSTA NETO (04762435481)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
 CO-AUTOR: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
CO-AUTOR: THIAGO AYRES RIBEIRO (04644815462)  
 
 

 

 

CÓDIGO: HS0318  
TÍTULO: PERCEPÇÃO E ANÁLISE DO CONFORTO AMBIENTAL NAS PRAÇAS 
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE E AUGUSTO LEITE  
ALUNO: ALEXANDRE WAGNER VIANA DE PAIVA (73721042468)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: ANA MONICA DE BRITO COSTA (87810280406)  
CO-AUTOR: BERNADETE DE LOURDES QUEIROGA E SOUSA (44680759453)  
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CÓDIGO: HS0320  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NO TRABALHO : UM ESTUDO DE 
CASO EM UMA INDÚSTRIA DO RAMO ALIMENTÍCIO DO RN  
ALUNO: CARLA LILIANE DE MELO FERNANDES (05003454490)  
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (04971728449)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0321  
TÍTULO: “O ESPAÇO URBANO EM COMO NASCEM OS ANJOS”  
ALUNO: ÂNGELA ELVIRA BARBOSA DA PAZ MENDES (03442952492)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0322  
TÍTULO: TRABALHO INFANTO-JUVENIL EM MACAÍBA/RN: UMA 
INVESTIGAÇÃO ACERCA DE SUA PRESENÇA E CONDIÇÕES EM QUE OCORRE.  
ALUNO: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: LYNA MARIA FERREIRA MALHEIROS (05242051400)  
CO-AUTOR: FELIPE SERQUIZ ELIAS PINHEIRO (04718705444)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0323  
TÍTULO: A CIDADE DE CAICÓ: CRESCIMENTO E ESTAGNAÇÃO  
ALUNO: JOHNYSON SANDERS SILVA DE ARAÚJO (05196461426)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0326  
TÍTULO: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: ANÁLISE DE 
EXPERIÊNCIA EXITOSA EM ASSENTAMENTO RURAL NO RIO GRANDE DO 
NORTE.  
ALUNO: GRASIELLY ALVES DE LIMA (00973134402)  
ORIENTADOR: ROGERIO PIRES DA CRUZ (47116340882)  
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CÓDIGO: HS0333  
TÍTULO: CATALOGAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EM CARNAÚBA DOS 
DANTAS: NOTAS PRÉVIAS  
ALUNO: SIDNEY SANTOS DA SILVA (02751361404)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0334  
TÍTULO: SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR: O ESTUDO DE CASO DA PADARIA 
PRIMOR  
ALUNO: JOSEANE SALES DE AZEVEDO ARAUJO (02242778471)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0337  
TÍTULO: TERCEIRIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: 
COMPARANDO TRABALHADORES ESTÁVEIS E FLEXIBILIZADOS DE UMA 
AGÊNCIA BANCÁRIA.  
ALUNO: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0342  
TÍTULO: A EMOÇÃO AMOROSA E SEUS MODELOS DE EXPRESSÃO  
ALUNO: VERGAS VITÓRIA ANDRADE DA SILVA (02604993406)  
ORIENTADOR: NORMA MISSAE TAKEUTI (37318314815)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0344  
TÍTULO: LINGUAGEM DE PERSUASÃO DAS CAMPANHAS DE CERVEJA  
ALUNO: MICHELE COSTA MENEGHETTI UGULINO DE ARAÚJO (83990801449)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
CO-AUTOR: SILVIA QUEIROZ BEZERRA (04539409433)  
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CÓDIGO: HS0345  
TÍTULO: LEITOR E LEITOR IMPLICADO EM “IN A GLASS DARKLY” E “HOW 
DOES YOUR GARDEN GROW?” DE AGATHA CHRISTIE  
ALUNO: LUCIANA DE FREITAS BERNARDO (04336709408)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0352  
TÍTULO: ALGUNS MECANISMOS COESIVOS QUE ORGANIZAM O RELATÓRIO 
FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRN  
ALUNO: JOANNA PAULA DA SILVA PIRES (03984802498)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0353  
TÍTULO: A FORÇA DA TRADIÇÃO NOS DISCURSOS DE LUÍS DA CÂMARA 
CASCUDO  
ALUNO: FRANCISCO FIRMINO SALES NETO (04339480436)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0355  
TÍTULO: VISÃO INDUTIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB O PRISMA DO 
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0357  
TÍTULO: “EU CONSEGUI”: A ENTRADA NA UNIVERSIDADE E SUAS RELAÇÕES 
COM A IDEOLOGIA DO MÉRITO PESSOAL  
ALUNO: FLÁVIA DE LIMA SILVA (27134583821)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
CO-AUTOR: HERICKA KARLA ALENCAR DE MEDEIROS WELLEN 
(02935081439)  
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CÓDIGO: HS0360  
TÍTULO: A LIDERANÇA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE 
CASO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR ALIMENTÍCIO DO RN  
ALUNO: ELVIA FLORÊNCIO TORRES (05004254407)  
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (04971728449)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0361  
TÍTULO: DIFICULDADES DOCENTES COMO DESAFIOS NA ALFABETIZAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS  
ALUNO: LUCILIANA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA (01209270471)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0362  
TÍTULO: FILHOS DA MESMA CARNE: UMA INTERPRETAÇÃO DA ENDOGAMIA 
ENTRE OS DANTAS CORRÊA DO SERIDÓ (SÉCULOS XVIII E XIX)  
ALUNO: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0363  
TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ: ASPECTOS DE UMA 
REALIDADE  
ALUNO: ALDEJANE MORAIS DOS SANTOS (00908244401)  
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (28303865404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0365  
TÍTULO: ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA: UMA VISÃO HOLÍSTICA  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
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CÓDIGO: HS0371  
TÍTULO: PADRÃO DE COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM PESSOAS OBESAS 
ANTES E APÓS UM PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PESO EM PESSOAS 
ATENDIDAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.  
ALUNO: JAKELINE M. BEZERRA DE SOUZA (02991966408)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0375  
TÍTULO: POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGOGICA NA 
REGIÃO DO SERIDÓ-RN  
ALUNO: ELIANIA NAIDE DE SOUSA (91651875472)  
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
CO-AUTOR: MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO (05090837490)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0376  
TÍTULO: UMA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO METROPOLITANA: DIFICULDADES, 
IMPASSES E SOLUÇÕES  
ALUNO: MÁRCIO MONTEIRO MAIA (03444908407)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0389  
TÍTULO: FATORES INFLUENCIADORES DA ADOÇÃO DA INTERNET COMO 
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL: PESQUISA EMPÍRICA NO SETOR DE SERVIÇOS 
TURÍSTICOS – HOTÉIS.  
ALUNO: SANDY MARIE COSTA DA SILVA (03305269448)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
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CÓDIGO: HS0398  
TÍTULO: A PRÁTICA DOS ESPORTES E A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO NA 
CIDADE MODERNA: NATAL, 1890-1910  
ALUNO: HEMETER HEBERTON DAMASCENO DE MORAIS (01185652493)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0401  
TÍTULO: QUAIS FATORES MANTÊM A OBESIDADE APÓS TRATAMENTO 
NUTRICIONAL?  
ALUNO: ISABELLY MARQUES SOUZA DE FRANÇA (04885796431)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0405  
TÍTULO: JUVENTUDE, MASCULINIDADES E NOVAS FORMAS DE 
PATERNIDADE  
ALUNO: SUÊNIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO PINTO (01070226483)  
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (50180720910)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0407  
TÍTULO: O SISTEMA 5S COMO FERRAMENTA DE MELHORIA DO PROCESSO 
PRODUTIVO EM UMA EMPRESA PRIVADA  
ALUNO: CAROLINA VASCONCELOS DE ANDRADE (87685639491)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
CO-AUTOR: SAYONARA FERNANDES (02022314450)  
CO-AUTOR: ANDREA MARTINS TORRES (03591612430)  
CO-AUTOR: THAMARA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA (00991741463)  
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CÓDIGO: HS0410  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS URBANOS DE NATAL  
ALUNO: TARIK DE SOUSA ARAÚJO (05313992490)  
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (05224934400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0413  
TÍTULO: FICÇÃO E FILOSOFIA EM CLARICE LISPECTOR  
ALUNO: CLARISSA LÚCIO MATIAS RIBEIRO (01172860440)  
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0422  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GERAÇÃO DE EMPREGO E 
RENDA: O CASO DA COLÔNIA DE PESCADORES DE CURRAIS NOVOS/RN.  
ALUNO: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
ORIENTADOR: EDNEIDE MARIA PINHEIRO GALVAO (03798321434)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
CO-AUTOR: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0441  
TÍTULO: RESERVAS EXTRATIVISTAS: UMA ALTERNATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA  
ALUNO: ILTON ARAÚJO SOARES (00873662407)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0446  
TÍTULO: VIOLÊNCIA E FORMAS DE ENFRENTAMENTO A PARTIR DA 
PERSPECTIVA DE ADOLESCENTES E JOVENS  
ALUNO: VANESSA ALMIRA BRITO DE MEDEIROS (03374057438)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
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CÓDIGO: HS0448  
TÍTULO: PROSA E POESIA NA DÉCADA DE 30 NO RIO GRANDE DO NORTE: 
CARACTERIZAÇÃO DO MODERNISMO.  
ALUNO: DAÍSE FERNANDES DANTAS (03630049478)  
ORIENTADOR: HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO (15566145434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0451  
TÍTULO: MÍDIA-ALERTA  
ALUNO: MÁRCIA CRISTINA FERREIRA DE AZEVEDO SILVA (00910292442)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO SOUSA (13679465491)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0458  
TÍTULO: A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL:APLICAÇÃO DE 
MÓDULO DE ENSINO  
ALUNO: AMANDA GOMES DE SENA (01039619410)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEREGRINO RODRIGUES NETO (13072994404)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0461  
TÍTULO: VELHAS E NOVAS (RE)FORMAS EM SAÚDE MENTAL  
ALUNO: KATIANE PEREIRA SOARES (01194180450)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0466  
TÍTULO: SEXUALIDADE INFANTO- JUVENIL EM MACAÍBA/ RN: UAM 
CARACTERIZAÇÃO.  
ALUNO: TATIANA MINCHONI (05395296484)  
ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS (21447527453)  
CO-AUTOR: LYNA MARIA FERREIRA MALHEIROS (05242051400)  
CO-AUTOR: MAÍRA MENDONÇA NÓBREGA (05181647480)  
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CÓDIGO: HS0476  
TÍTULO: A CONCEPÇÃO DE SAÚDE E DOENÇA NA TERCEIRA IDADE  
ALUNO: LISANE FILGUEIRA MACIEL (03079908422)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0478  
TÍTULO: SUETÔNIA DE CASTRO:UM RESGATE POÉTICO  
ALUNO: ADRIANO DOS SANTOS GOMES DA SILVA (04312275432)  
ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (10647325420)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0479  
TÍTULO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
MENTAL: PERSPECTIVAS DAS FAMÍLIAS  
ALUNO: LUDMILA OLIVEIRA DE SOUZA (03950723447)  
ORIENTADOR: ANDREA GLAUCY DAVIM RAULINO (43836437449)  
CO-AUTOR: CRISTIANE MEIRICE MARQUES DA SILVA (03125093406)  
CO-AUTOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0480  
TÍTULO: A PRECARIEDADE DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS 
ASSENTAMENTOS RURAIS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARIA JOSÉ COSTA (03232481442)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
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CÓDIGO: HS0481  
TÍTULO: O ARMÁRIO DE CAIO: HOMOEROTISMO NO CINEMA INTERIOR DA 
NARRATIVA  
ALUNO: FLORA PEIXOTO SARAIVA DOS SANTOS (04603880456)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0499  
TÍTULO: MUDANÇAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DO 
PROBÁSICA  
ALUNO: MARIA SANDRA JORGE DE SOUZA (05345126402)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0502  
TÍTULO: A POLIFONIA DA RELAÇÃO DO HOMEM COM A DOENÇA: UM 
ESTUDO DOS ENUNCIADOS SOBRE O SUJEITO-DOENTE E O SUJEITO-DOENÇA 
NA CIDADE DO NATAL/RN  
ALUNO: ALINE BORBA MAIA (04983837418)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489)  
CO-AUTOR: EVERLINE SOARES BERNADINO (05381063440)  
CO-AUTOR: LUCAS MAFALDO OLIVEIRA (05528199484)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0503  
TÍTULO: DA NECESSIDADE DE UMA TUTELA PENAL DO MEIO AMBIENTE E 
SUA RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL  
ALUNO: MAYTTA ANDRADE SANTOS YVY (04581452465)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
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CÓDIGO: HS0504  
TÍTULO: A FORMAÇÃO DISCURSIVA SOBRE O PRECONCEITO NA CIDADE DO 
NATAL/RN: UM ESTUDO SOBRE A DISPERSÃO ENUNCIATIVA.  
ALUNO: EVERLINE SOARES BERNADINO (05381063440)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489)  
CO-AUTOR: ALINE BORBA MAIA (04983837418)  
CO-AUTOR: LUCAS MAFALDO OLIVEIRA (05528199484)  
 
 

 

 

CÓDIGO: HS0519  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NAS ORGANIZAÇÕES  
ALUNO: THAISEANY DE FREITAS RÊGO (04928505425)  
ORIENTADOR: JOSE VICENTE DE ASSIS (19092490415)  
CO-AUTOR: GLAUCO DE MELO XAVIER (04976026442)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0520  
TÍTULO: PSICOLOGIA E TERCEIRO SETOR: ASPECTOS QUALITATIVOS E 
COMPARATIVOS  
ALUNO: MARCELO MENEZES DA COSTA (01136080473)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ILANA LEMOS DE PAIVA (01993096477)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
CO-AUTOR: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (51938057287)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0525  
TÍTULO: OS DISCURSOS DE CÂMARA CASCUDO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DAS RELAÇÕES DE PODER ATRAVÉS DA INVENÇÃO DA CULTURA POPULAR 
NORDESTINA.  
ALUNO: MARÍLIA BARBOSA DE BRITO (04719591469)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
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CÓDIGO: HS0526  
TÍTULO: PROBABILIDADE DE CHUVAS, TEMPERATURA, UMIDADE 
RELATIVA DO AR E EROSIVIDADE NA CIDADE DE NATAL/RN  
ALUNO: RODRIGO DE FREITAS AMORIM (05435894476)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: ANA MONICA DE BRITO COSTA (87810280406)  
CO-AUTOR: BERNADETE DE LOURDES QUEIROGA E SOUSA (44680759453)  
 
 

 

 

CÓDIGO: HS0528  
TÍTULO: A PROBLEMÁTICA DO ENREDO NO CONTO MODERNO  
ALUNO: MARCEONILA MARCELA BEZERRA DA CUNHA (04205830416)  
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)  
CO-AUTOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0531  
TÍTULO: INDICADORES DE CAPITAL INTELECTUAL: UMA INVESTIGAÇÃO 
NOS HOTÉIS DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: DIOGO HENRIQUE SILVA DE LIMA (01226653413)  
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0532  
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS: 
TUTELA DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES FRENTE AOS VÍCIOS DE 
QUALIDADE  
ALUNO: JANINE MEDEIROS SANTOS (03504326433)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
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CÓDIGO: HS0536  
TÍTULO: PARA ALÉM DO DILEMA DA IDENTIDADE  
ALUNO: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO (05190783499)  
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
CO-AUTOR: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  
CO-AUTOR: HUGO JULIANO DUARTE MATIAS (01028717440)  
CO-AUTOR: VANESSA COSTA RIBEIRO (04741678440)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0538  
TÍTULO: O QUE PENSAM OS PROFESSORES DA LICENCIATURA DE 
PEDAGOGIA ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA?  
ALUNO: JULIANA D APARECIDA SOUZA SILVA (04077243467)  
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (28303865404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0543  
TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA  
ALUNO: CINTHYA DE OLIVEIRA BORJA (05259747710)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: FELIPE SERQUIZ ELIAS PINHEIRO (04718705444)  
CO-AUTOR: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0553  
TÍTULO: A PSICOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA: ANÁLISE DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS  
ALUNO: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (04878289414)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
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CÓDIGO: HS0557  
TÍTULO: SERVIÇO DE PSICOLOGIA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE NATAL  
ALUNO: KÉSIA CRISTINA PEREIRA SOARES DE LIMA (01250576440)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
CO-AUTOR: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (04878289414)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0564  
TÍTULO: A INCIDÊNCIA DO ICMS NA CADEIA DO GÁS NATURAL: AS 
DEFINIÇÕES DE ORDEM TÉCNICA  
ALUNO: RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO (00980782406)  
ORIENTADOR: OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (60210060468)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0570  
TÍTULO: O PROFISSIONALISMO COMO DIMENSÃO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO: AS REPRESENTAÇÕES DOS DOCENTES  
ALUNO: CLARISSA SOUZA DE ANDRADE (01023137410)  
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
CO-AUTOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0572  
TÍTULO: CONSTRUINDO CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS COM AS 
PROFESSORAS: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL  
ALUNO: MARILIANE DELMIRO FILGUEIRA DA SILVA (03559703417)  
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)  
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CÓDIGO: HS0574  
TÍTULO: COMPREENSÃO DO TERMO COMPETÊNCIA NAS ORIENTAÇÕES 
CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO: UMA NECESSIDADE FORMATIVA 
PARA OS DOCENTES  
ALUNO: ALINE MEIRY CRUZ DE OLIVEIRA (01022641476)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0577  
TÍTULO: ELEIÇÕES DE 2004: AS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS DOS PRINCIPAIS 
CANDIDATOS À PREFEITURA DE NATAL NO HORÁRIO GRATUITO DE 
PROPAGANDA ELEITORAL (HGPE).  
ALUNO: PAULA DOMITILLA DA SILVA BEZERRA (00766106403)  
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIR (20027214400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0578  
TÍTULO: PROFISSIONALIDADE NO CONTEXTO DA PROFISSIONALIZAÇÃO  
ALUNO: EDIONE CRISTINA MACIEL DE OLIVEIRA (02381276483)  
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
CO-AUTOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0579  
TÍTULO: SABERES DE PROFESSORAS: UM ESTUDO SOBRE O CONCEITO DE 
TERRITÓRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL.  
ALUNO: TALLYTA CURI DE MEDEIROS SANTOS (01334141401)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (40660796449)  
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CÓDIGO: HS0582  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 0 A 18 ANOS DO MUNICÍPIO 
DE MACAÍBA QUANTO AO LAZER  
ALUNO: MARIANA MENDOÇA DE CASTRO (04612576454)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437)  
CO-AUTOR: CLÓVIS LEITE DA COSTA NETO (04762435481)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0584  
TÍTULO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO COTIDIANO DE ADOLESCENTES E 
JOVENS EM NATAL-RN.  
ALUNO: RAYANNE CARDOSO PEREIRA (03676835476)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: ANDREINA SILVA MOURA (00859105466)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0585  
TÍTULO: AS DEMANDAS NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ÁREA 
SÓCIO JURÍDICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AS DEMANDAS NO 
TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ÁREA SÓCIO JURÍDICA DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE AS DEMANDAS NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 
NA ÁREA  
ALUNO: MARIA ILDÉRICA DE CASTRO (03676531418)  
ORIENTADOR: MARIA CELIA CORREIA NICOLAU (07415958420)  
CO-AUTOR: MARIA ILDÉRICA DE CASTRO (03676531418)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0589  
TÍTULO: COGNIÇÃO E AFETIVIDADE: DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO.  
ALUNO: SIOMARA PRISCILLA ANJOS DE DEUS BARBOSA (83805427468)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  
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CÓDIGO: HS0590  
TÍTULO: PROPRIEDADES SEMÂNTICAS DO SISTEMA M0  
ALUNO: STANLEY KREITER BEZERRA MEDEIROS (01242603492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0593  
TÍTULO: A IDÉIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E SEUS REFLEXOS SOBRE A 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO  
ALUNO: GILIANNE DIAS GUEDES DE SOUZA (04998387421)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0595  
TÍTULO: CATEGORIZAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES DA LÍNGUA DE SINAIS: 
ELABORAÇÃO DE DICIONÁRIO EM LIBRAS COM USOS DO RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: MARTA CRISTIANE AQUINO DE LIMA (01185848479)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNÇÃO ARAGÃO GOMES (24338333420)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0599  
TÍTULO: CAMINHOS DA PSICOLOGIA AMBIENTAL NO BRASIL: UM 
LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA PRODUZIDA NO BRASIL 
SOBRE PSICOLOGIA AMBIENTAL.  
ALUNO: HUGO JULIANO DUARTE MATIAS (01028717440)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0600  
TÍTULO: A DESOBEDIÊNCIA CIVIL E A CONSTITUIÇÃO: O DIREITO 
CONSTITUCIONAL DE DIZER NÃO.  
ALUNO: MAX BRUNO ALVES (00835859401)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
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CÓDIGO: HS0606  
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO SOBRE BAIRRO: DIVERSAS DEFINIÇÕES  
ALUNO: JOSUÉ ALENCAR BEZERRA (03602781402)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0614  
TÍTULO: ESPAÇO PÚBLICO, LAZER E OS PLANOS DIRETORES DE NATAL/RN  
ALUNO: DANIELA KARINA CANDIDO (02238201483)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0615  
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: UM ESTUDO DA HISTÓRIA E MEMÓRIA 
FOTOGRÁFICA DO MCC/UFRN  
ALUNO: ALINE GURGEL DA SILVA (05039855460)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0620  
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: UM ESTUDO DA HISTÓRIA E MEMÓRIA 
BIBLIOGRÁFICA DO MCC/UFRN  
ALUNO: ADRIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (93810172472)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0621  
TÍTULO: A ARTICULAÇÃO ENTRE O TÍTULO E O CONTEÚDO DO RELATÓRIO 
FINAL DE IC  
ALUNO: KLEIDSTON RICHELMY CARLOS (02825365408)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
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CÓDIGO: HS0624  
TÍTULO: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: UM 
ESTUDO DO SETOR DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, RN.  
ALUNO: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA (02912163404)  
CO-AUTOR: EMANUELLY ALVES PELOGIO (01225801419)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0625  
TÍTULO: O ENSINO DE HISTÓRIA NA INSTRUÇÃO PRIMARIA NO RIO GRANDE 
DO NORTE (1892 – 1925)  
ALUNO: ADRIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (93810172472)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0632  
TÍTULO: MOTIVAÇÃO: RECURSO INDISPENSÁVEL A APRENDIZAGEM  
ALUNO: JOSÉ ROBERTO DA SILVA (03574967446)  
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0639  
TÍTULO: INEFICIÊNCIA TÉCNICA E USO DOS FATORES ENTRE PRODUTORES 
FAMILIARES NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO BAIXO AÇU.  
ALUNO: DANIEL BORJA VALDEZ MONTALVAN (01349822400)  
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  
  
 

 

 CÓDIGO: HS0641  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS NO PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS VIOLADOS: O CASO 
DO ‘PROGRAMA SENTINELA’  
ALUNO: FRANCISCO HOLANDA PESSOA CAMPELO JÚNIOR (02815058456)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
  
 

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  42/66 

CÓDIGO: HS0642  
TÍTULO: O USO DE DIÁRIOS PESSOAIS COMO TÉCNICA DE COLETA DE 
DADOS NO ESTUDO DA ADAPTAÇÃO HUMANA A AMBIENTES ISOLADOS  
ALUNO: SORAYA SOUZA DE ANDRADE (87488558120)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0643  
TÍTULO: O TRABALHADOR NA INDÚTRIA PETROLÍFERA E A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  
ALUNO: KÁTIA CHEIM PEREIRA GALVÃO (04939624412)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0645  
TÍTULO: ACASO VERSUS DESTINO: AS CONCEPÇÕES DE EPICURO E DOS 
ESTÓICOS SOBRE O TEMPO  
ALUNO: THIAGO DE OLIVEIRA BARBALHO (05269414481)  
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (00199068704)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0653  
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CUSTOS: O CASO DO HOSPITAL 
DE PEDIATRIA - UFRN.  
ALUNO: JOSICARLA SOARES SANTIAGO (04733634455)  
ORIENTADOR: ANAILSON MARCIO GOMES (30529042487)  
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CÓDIGO: HS0659  
TÍTULO: PANORAMA DAS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
NAS REDES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PRIVADAS DE ENSINO EM MACAÍBA  
ALUNO: THIAGO AYRES RIBEIRO (04644815462)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: CINTHYA DE OLIVEIRA BORJA (05259747410)  
CO-AUTOR: MARIANA MENDOÇA DE CASTRO (04612576454)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0661  
TÍTULO: VIVENDO A MORTE NO SERIDÓ: RITOS FÚNEBRES NA FREGUESIA 
DE SANT'ANA SÉCULOS XVIII E XIX  
ALUNO: ALCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS (04235825429)  
ORIENTADOR: ALIPIO SOUZA FILHO (24289701434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0664  
TÍTULO: TRANSGENIA: ASPECTOS JURÍDICOS E A PROTEÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO (28009789453)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0665  
TÍTULO: ENSINO DE HISTÓRIA E O REGIME MILITAR: COLÉGIO ESTADUAL 
ATHENEU NORTE-RIOGRANDENSE (1964-1985)  
ALUNO: ELISSA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA (01020783435)  
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0669  
TÍTULO: ÍNDIOS E COLONIZADORES: RESISTÊNCIA E SUBORDINAÇÃO NA 
COLONIZAÇÃO DO SERTÃO NORDESTINO  
ALUNO: JULIANY DE ARAÚJO MAPURUNGA (01250406447)  
ORIENTADOR: FRANCISCA AURINETE GIRAO B DA SILVA (63724804415)  
CO-AUTOR: THIAGO DE MEDEIROS DANTAS (01280166479)  
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CÓDIGO: HS0670  
TÍTULO: A AUDIÊNCIA PÚBLICA E A EFETIVIDADE DO CONTROLE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO  
ALUNO: MARCELLA RÊGO DE CARVALHO (05244959476)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0674  
TÍTULO: A FUNCIONALIDADE DO DISCURSO NO FEMININO EVANGÉLICO DA 
IGREJA PRESBITERIANA DE PARELHAS: SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA  
ALUNO: ELIZÂNGELA DA SILVA AZEVEDO (01281427403)  
ORIENTADOR: ANNE CHRISTINE DAMASIO (91440173400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0675  
TÍTULO: UM RETRATO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM FELIPE 
CAMARÃO  
ALUNO: DARLIANE DANTAS DE OLIVEIRA (03502318425)  
ORIENTADOR: MAURICIO ROBAYO TAMAYO (69963495168)  
CO-AUTOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
CO-AUTOR: VERÔNICA DE SOUZA PINHEIRO (63401134434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0677  
TÍTULO: “ANALFABETO EU NÃO SOU, DE JEITO NENHUM!”: A ‘VEZ’ E A 
‘VOZ’ DO ALFABETIZANDO DA EJA  
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0682  
TÍTULO: LIBRAS E SIGNWRITING: A EDUCAÇÃO DE PESSOAS SURDAS EM 
FOCO  
ALUNO: MILENA PAULA CABRAL DE OLIVEIRA (04663881440)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420)  
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CÓDIGO: HS0689  
TÍTULO: DIÁRIO DE NATAL E A COBERTURA PARA AS ELEIÇÕES 
PRESIDENCIAIS DE 2002.  
ALUNO: ANDERSON CRISTOPHER DOS SANTOS (05609378494)  
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELLI LINDOSO (07427859402)  
CO-AUTOR: ADRINA MENDES CAVALCANTE (010.235.934)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0691  
TÍTULO: DADI: PRESERVANDO A MEMÓRIA E A HISTÓRIA DO TEATRO DE 
BONECOS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTI PEREIRA (10646302434)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0693  
TÍTULO: MARKETING AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO DO LIXO NO 
HEMONORTE  
ALUNO: ALESSANDRA FERNANDES DE ARAÚJO FERNANDES (83891030444)  
ORIENTADOR: PATRÍCIA GUIMARÃES (48204722400)  
CO-AUTOR: LILIANE ROCHA NUNES (01250497493)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0694  
TÍTULO: A FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR A DIS TÂNCIA: O PAPEL DA 
TUTORIA  
ALUNO: HUIÁRA THAINÃN DOS SANTOS (04101420424)  
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE DE CASTRO (18930689515)  
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CÓDIGO: HS0698  
TÍTULO: O PAPEL DO LAZER E SUAS BASES DE APOIO NO 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE JOVENS E ADOLESCENTES  
ALUNO: MONIQUE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: EMANUEL JOSÉ BATISTA DE LIMA (02570251461)  
CO-AUTOR: ANDREINA SILVA MOURA (00859105466)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0699  
TÍTULO: PRINCIPIO EM SI MESMO EM EPICURO  
ALUNO: MAÍRA BEZERRA DA COSTA (00973133430)  
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (00199068704)  
  
 

 

 CÓDIGO: HS0700  
TÍTULO: LIMITES AO PODER REGULADOR:A COMPETÊNCIA PARA REGULAR 
A TARIFA DO GÁS NATURAL.  
ALUNO: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0701  
TÍTULO: LIMITES AO PODER REGULADOR:A COMPETÊNCIA PARA REGULAR 
A TARIFA DO GÁS NATURAL.  
ALUNO: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0705  
TÍTULO: O RÁDIO COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL DA 
ARQUIDIOCESE DE NATAL  
ALUNO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (03501697481)  
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)  
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CÓDIGO: HS0711  
TÍTULO: PODER LOCAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA 
AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS DE GROSSOS/RN (2001-
2004)  
ALUNO: DALINE MARIA DE SOUZA (01075059402)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0712  
TÍTULO: A ANGÚSTIA ADOLESCENTE: UMA TEORIA DA RESSIGNIFICAÇÃO  
ALUNO: THIAGO FÉLIX PINHEIRO (04548801464)  
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
CO-AUTOR: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
CO-AUTOR: LOUISE DE AZAMBUJA ELALI (05171057486)  
CO-AUTOR: THAÍS SANTOS NÓBREGA (01067289461)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0714  
TÍTULO: ASPECTOS CULTURAIS E IDENTITÁRIOS DAS FESTAS RELIGIOSAS 
DO SERIDÓ POTIGUAR  
ALUNO: LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO NETO (02358741400)  
ORIENTADOR: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0717  
TÍTULO: O MERCADO EXPORTADOR DE MINERAIS NO RIO GRANDE DO 
NORTE COM ENFOQUE NAS ROCHAS ORNAMENTAIS  
ALUNO: MARIA LUÍSA DE OLIVEIRA PONTES (05252240418)  
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELLES (83847995472)  
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CÓDIGO: HS0718  
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL DO LIVRE ACESSO E A SUA 
ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL  
ALUNO: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0721  
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E A PRESERVAÇÃO DOS 
ATOS ADMINISTRATIVOS VICIADOS  
ALUNO: REGINA MARIANA ARAUJO ERMEL (04501166460)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0724  
TÍTULO: O PLANEJAMENTO NO RIO GRANDE DO NORTE-1992-2004  
ALUNO: RENATO DO NASCIMENTO OLIVEIRA (05168621465)  
ORIENTADOR: DINAH DOS SANTOS TINOCO (18819877449)  
 

 

CÓDIGO: HS0731  
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL NO TRANSPORTE DE GÁS NATURAL  
ALUNO: IZABELLA MARIA MEDEIROS E ARAUJO (01249170460)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0732  
TÍTULO: A ATUAÇÃO DOS VIOLEIROS E REPENTISTA NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS  
ALUNO: ALDENIR DANTAS DA COSTA (21434565491)  
ORIENTADOR: MARIO LOURENCO DE MEDEIROS (31177867400)  
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CÓDIGO: HS0734  
TÍTULO: A LITERATURA POPULAR DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARIA ALDA MEDEIROS DA COSTA (72174609487)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (07196210468)  
CO-AUTOR: ARANDI ROBSON M. CÂMARA (67286569449)  
CO-AUTOR: MARTA GOMES DA SILVA FREITAS (85127779404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0735  
TÍTULO: O CORDELISTA JOSÉ SALDANHA E O CANGAÇO  
ALUNO: JOSÉ AUGUSTO COSTA JÚNIOR (00848628401)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (07196210468)  
CO-AUTOR: : DILMA CLÉA B. GOMES SILVA (70221618449)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0736  
TÍTULO: SEU JOÃO COTA: MEMÓRIA E HISTÓRIA  
ALUNO: FERNANDO ALVES PEREIRA (46587845720)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (07196210468)  
CO-AUTOR: JASSEANA ALVES DE SOUZA (01258855470)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0737  
TÍTULO: DIFICULDADES DOCENTES NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS: UM ESTUDO DE CASO.  
ALUNO: SIMONE DIAS SIMONETTI DE SOUZA (79139760472)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0738  
TÍTULO: PULSÃO DE MORTE NA POESIA DE AUGUSTO DOS ANJOS  
ALUNO: RAFAEL DE ALBUQUERQUE FIGUEIRÓ (05109882452)  
ORIENTADOR: JOSE RAMOS COELHO (08459347400)  
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CÓDIGO: HS0739  
TÍTULO: LENTES SOBRE O SERTÃO: UMA ANÁLISE DOS FILMES "ABRIL 
DESPEDAÇADO" E "CENTRAL DO BRASIL".  
ALUNO: BRUNA DANIELA HETZEL DE MACEDO (04555564405)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0742  
TÍTULO: XEXÉU E PATATIVA DO ASSARÉ: UMA LEITURA COMPARATIVA  
ALUNO: MARIA VIRGÍNIA XAVIER (02491823438)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (07196210468)  
CO-AUTOR: LIANA SUELMA RODRIGUES VARELA (02687277401)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0743  
TÍTULO: IGUALDADE NA LICITAÇÃO: O MODELO BRASILEIRO E A 
INDUSTRIA DO PETROLEO  
ALUNO: MARIANA VANNUCCI VASCONCELOS (04719094406)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0745  
TÍTULO: GRACILIANO RAMOS E GUIMARÃES ROSA: DO REALISMO SOCIAL 
AO MITO  
ALUNO: JANAINA CRUZ SPINELI (03030453456)  
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0751  
TÍTULO: PRODUÇÃO ESCRITA DE ALFABETIZANDOS: UMA LEITURA 
PSICOGENÉTICA  
ALUNO: UILIETE MÁRCIA SILVA DE MENDONÇA (02579507450)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: REGINEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (77928733404)  
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CÓDIGO: HS0753  
TÍTULO: SERIDÓ: DESERTIFICAÇÃO OU ARIDIZAÇÃO?  
ALUNO: GUSTAVO SZILAGYI (03094157483)  
ORIENTADOR: ELIAS NUNES (06301827449)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0758  
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DO PEQUENO INVESTIDOR NO MERCADO 
ACIONÁRIO BRASILEIRO  
ALUNO: MYESSYA KAROLINE ALVES DE PAIVA (00991044401)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0759  
TÍTULO: ANÁLISE FINANCEIRA DO CULTIVO DE TILÁPIA EM TANQUE-REDE - 
UMA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ECONÔMICO DO 
RN  
ALUNO: ANTONINO DE FREITAS BEZERRA (00988356457)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0766  
TÍTULO: SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PRÉ-HISTÓRICOS DE CARNAÚBA DOS 
DANTAS: UMA ALTERNATIVA DE TURISMO CULTURAL PARA O SERIDÓ  
ALUNO: HILENE ADRIANA MEDEIROS DE MACEDO (04998741454)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0774  
TÍTULO: UMA ANALISE DA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO COMO 
CONTRIBUINTE NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE DAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS.  
ALUNO: YARA MAGALY ALBANO SOARES (80692737472)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
 

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  52/66 

CÓDIGO: HS0775  
TÍTULO: PEDAGOGIA DA TERRA: COMO SE CARACTERIZA ESSA PROPOSTA  
ALUNO: DALIANE FERNANDES TORRES LUIZ (01075481430)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO A PERNAMBUCO (64273989891)  
 

 
 

CÓDIGO: HS0776  
TÍTULO: AS MARCAS DE FERRAR NO SERTÃO DO SERIDÓ: UM ESTUDO 
SOBRE A HERÁLDICA SERTANEJA  
ALUNO: VANIA MARIA DE MEDEIROS (67268943415)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ MEDEIROS ARAÚJO (81351160478)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0777  
TÍTULO: A PRESENÇA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DOS NEGROS 
DO RIACHO  
ALUNO: ANDRÉA TITO DA SILVA (05223551451)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
CO-AUTOR: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0789  
TÍTULO: TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E AS DIMENSÕES POLÍTICAS DAS 
MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA.  
ALUNO: MARIA JOELMA LIBORIO DE LIMA (00828299420)  
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0790  
TÍTULO: TRABALHO E TRABALHADORES: NOTAS SOBRE A QUALIFICAÇÃO E 
O MODELO DAS COMPETÊNCIAS  
ALUNO: OSICLEIDE DE LIMA BEZERRA (03466912490)  
ORIENTADOR: VALDEMAR SANTOS PEDREIRA FILHO (03611329568)  
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CÓDIGO: HS0792  
TÍTULO: O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO  
ALUNO: JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO (02788818408)  
ORIENTADOR: YARA MARIA PEREIRA GURGEL (80675840449)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA DE MEDEIROS S. BOUCINHAS (05372141433)  
CO-AUTOR: MIRELLA DANTAS FULCO (03856327460)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0803  
TÍTULO: NOS LIMITES DA EXISTÊNCIA: UM ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DE 
PSICÓLOGOS QUE TRABALHAM NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DE NATAL-RN.  
ALUNO: SÍLVIA RAQUEL SANTOS DE MORAIS (71958487368)  
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0804  
TÍTULO: LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO: ASPECTOS CONCEITUAIS E 
PEDAGÓGICOS  
ALUNO: CANDICE MENEZES DO VALE (05295161447)  
ORIENTADOR: GIANE BEZERRA VIEIRA (44699506453)  
CO-AUTOR: LETICIA DOS SANTOS CARVALHO (01103363484)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0805  
TÍTULO: CAMINHOS E OBSTÁCULOS PARA UM EPR OPERACIONAL  
ALUNO: RENATO HENRIQUE GURGEL MOTA (04962119435)  
ORIENTADOR: VICTOR BRANCO DE HOLANDA (05720348816)  
  
 

 

 CÓDIGO: HS0808  
TÍTULO: PROPOSTA SÓCIO-EDUCATIVA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE/ECA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NAS 
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS.  
ALUNO: ANY KADIDJA DE MELO TAVARES PINHEIRO (72174285487)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: ÉRICA SILVA MENESES (87874733487)  
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CÓDIGO: HS0810  
TÍTULO: TRABALHO MULTIDISCIPLINAR JUNTO ÀS VARAS (3ª E 1ª) DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE NATAL-RN:NOS PROCESSOS DE 
APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS.  
ALUNO: ANY KADIDJA DE MELO TAVARES PINHEIRO (72174285487)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0823  
TÍTULO: CASA DE PEDRA - MARCO DA HISTÓRIA DOS INDÍGENAS DO RIO 
GRANDE DO NORTE  
ALUNO: JULIENNE LOUISE DOS SANTOS GOVINDIN (00953072495)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0826  
TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL COMO FERRAMENTA 
CONTRIBUINTE NA GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL  
ALUNO: CLAUDIA MARIA C M SALUCESTE (72190710359)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0830  
TÍTULO: FILHOS DA ESCURIDÃO: CRIANÇAS EXPOSTAS NA FREGUESIA DE Nª 
SRª DA APRESENTAÇÃO, CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA 
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII.  
ALUNO: THIAGO DO NASCIMENTO T. DE PAULA (00978815467)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (36970735400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0833  
TÍTULO: O ENSINO DE LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL  
ALUNO: ANANÍLIA MEIRE ESTEVÃO DA SILVA (02379342482)  
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  
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CÓDIGO: HS0835  
TÍTULO: VIOLÊNCIA E SOCIABILIDADE DOS GRUPOS JUVENIS NO BAIRRO DE 
MÃE LUIZA  
ALUNO: KÉSIA MIRIAM SANTOS DE ARAÚJO (02722510464)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0842  
TÍTULO: A DUALIDADE DE UMA RELAÇÃO: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 
MENINAS ATENDIDAS NO PROGRAMA SENTINELA – UMA ABORDAGEM 
SOCIO-EDUCATIVA COM AS MÃES.  
ALUNO: CELIZA MARIA SOUTO TERTO (00940098482)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: KELYCIA MORGANA DE MOURA (01197098488)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0844  
TÍTULO: A MORADIA COMO UM FENÔMENO DA EXCLUSÃO SOCIAL  
ALUNO: GEOVANE DE SOUZA ALMEIDA (01207015458)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0851  
TÍTULO: O TEATRO COMO PRÁTICA SÓCIO-EDUCATIVA DE INCLUSÃO 
SOCIAL  
ALUNO: KEILA FONSECA E SILVA (03471505431)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0856  
TÍTULO: PANORAMA DOS ESTUDOS DA RELIGIÃO NA ATUALIDADE  
ALUNO: ANAXSUELL FERNANDO DA SILV (03396329414)  
ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (94678766804)  
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CÓDIGO: HS0858  
TÍTULO: TÍTULO DO TRABALHO: AGORA NÓS, À DERIVA NO MAR DA 
INOCÊNCIA: EDUCAÇÃO ESCOLAR JESUÍTICA NA CAPITANIA DO RIO 
GRANDE (1598-1759) AUTOR(ES): KESSIANE SALES IZIDIM (UFRN), PABLO 
CRUZ SPINELLI (UFRN)/ PROFª. DRª. MARTA MARIA ARAÚJO (ORIENTADORA) 
INSTITUIÇÃO:  
ALUNO: PABLO CRUZ SPINELLI (43373834-09)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
CO-AUTOR: KESSIANE SALES IZIDIM (05347686448)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0861  
TÍTULO: “A LINGUAGEM CORPORAL DO ATOR NA BUSCA DE UMA 
INTERPRETAÇÃO ESTILIZADA”  
ALUNO: MARCIO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES (02325935400)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0863  
TÍTULO: O CONCEITO DE CRECHE SEGUNDO PAIS E EDUCADORES: O 
CONFRONTO DESSAS DUAS VISÕES  
ALUNO: JOANA FONTES PATIÑO (00969523424)  
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
CO-AUTOR: LÍVIAN RAFAELY DE SANTANA GOMES (05786877477)  
CO-AUTOR: CAROLINE ARAÚJO LEMOS (06095785456)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0864  
TÍTULO: PERFIL DO PSICÓLOGO DO RIO GRANDE DO NORTE: FORMAÇÃO E 
PRÁTICAS  
ALUNO: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (51938057287)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (01074668480)  
CO-AUTOR: DENIS BARROS DE CARVALHO (51270102400)  
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CÓDIGO: HS0865  
TÍTULO: AS BIOGRAFIAS ESCRITAS POR CÂMARA CASCUDO EM "A 
REPÚBLICA" DE 1957  
ALUNO: JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA 
(05303669408)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0868  
TÍTULO: REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO ROMANCE O CORTIÇO  
ALUNO: ANDRESSA LENUSKA SOUSA DE MACEDO (00833644475)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0870  
TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO NO RIO GRANDE 
DO NORTE NO ANO DE 1999.  
ALUNO: MELINA SÉFORA SOUZA REBOUÇAS (04189371416)  
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
CO-AUTOR: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  
CO-AUTOR: JOANA FONTES PATIÑO (00969523424)  
CO-AUTOR: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO (05190783499)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0871  
TÍTULO: PROJETO ENCANTOS DA VILA: UMA TESSITURA ENTRE ARTE, 
EDUCAÇÃO E CULTURA  
ALUNO: FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA (47382392449)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0874  
TÍTULO: A “DEDUÇÃO" DO MUNDO SENSÍVEL A PARTIR DO INTELIGÍVEL NA 
FILOSOFIA DE PLOTINO.  
ALUNO: ASSILEIDE DE MELO DANTAS (01091532435)  
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)  
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CÓDIGO: HS0877  
TÍTULO: A INTERAÇÃO GENÉTICO-AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE: UM ESTUDO INTRODUTÓRIO DE GÊMEOS.  
ALUNO: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
ORIENTADOR: SILVIA RAQUEL SANTOS DE MORAIS (71958487368)  
CO-AUTOR: ANNA RIVÊNIA AMORIM FERREIRA (03601775492)  
 

 

CÓDIGO: HS0878  
TÍTULO: ZAMBÊ, CABOCLINHOS E BATUQUE DE ÍNDIOS: RITMOS AFRO-
DESCENDENTES E AMERÍNDIOS DO FOLCLORE MUSICAL POTIGUAR  
ALUNO: JAILDO GURGEL DA COSTA (67148344468)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0881  
TÍTULO: CONTRIBUIÇOES DAS DANÇAS CIRCULARES DOS POVOS NO 
DESENVOLVIMENTO DA CONSCIENCIA CORPORAL  
ALUNO: TELMA ROMÃO DE ALBUQUERQUE (35537477491)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
CO-AUTOR: SIMONE SANTOS (65490703415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0882  
TÍTULO: HISTÓRIA, RAZÃO E LIBERDADE EM HEGEL  
ALUNO: HILDEMAR DE ARAÚJO BEZERRA (01166386481)  
ORIENTADOR: ABRAHAO COSTA ANDRADE (58897046568)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0885  
TÍTULO: A FILHA DE RAPPACCINI: A LITERATURA COMO MANIFESTO DE 
ALERTA CONTRA A CIÊNCIA SEM CONSCIÊNCIA  
ALUNO: JANUARIO CICCO WANDERLEY GALVAO (03010087446)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
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CÓDIGO: HS0886  
TÍTULO: A RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ASSENTADOS DO CHICO 
MENDES I E II COM AS SUAS REPRESENTAÇÕES: SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS E MST (MOVIMENTOS DOS SEM TERRA) EM 
TOUROS /RN  
ALUNO: OSILEIDE DE LIMA BEZERRA (02824628480)  
ORIENTADOR: SEVERINA GARCIA DE ARAUJO (06740626472)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0887  
TÍTULO: O TURISMO E ARECOFIGURAÇÃO ESPACIAL DA PRAIA DE SAGI/RN  
ALUNO: RAFAELA ARAÚJO DA SILVA (04603884443)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE CARVALHO (10623957434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0888  
TÍTULO: A POESIA CORPORAL NA CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO “RESTOS 
DE UMA NOITE QUALQUER”  
ALUNO: WEID SOUSA DA SILVA (00976852403)  
ORIENTADOR: MAKARIOS MAIA BARBOSA (39529320434)  
CO-AUTOR: ALLAN KARDEC BEZERRA E SILVA (01026965438)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0889  
TÍTULO: ANÁLISE FORMAL DAS 18 SONATAS PARA PIANO DE MOZART  
ALUNO: ÍGARA CYNARA CABRAL DE PAIVA (06079685400)  
ORIENTADOR: MARCUS ANDRE VARELA VASCONCELOS (63803526434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0890  
TÍTULO: "EXILIO" AS MEMÓRIAS DE GREGÓRIO BEZERRA NUMA 
LINGUAGEM CÊNICA  
ALUNO: ANA CAROLINA BEZERRA TEIXEIRA (00855066482)  
ORIENTADOR: AFONSO HENRIQUE FAVERO (00896199860)  
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CÓDIGO: HS0893  
TÍTULO: O TURISMO NUMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO COM 
BASE LOCAL  
ALUNO: ROSA MARIA RODRIGUES LOPES (01171509405)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0894  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO, PDI E 
SIG´S PARA A ATUALIZAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS.  
ALUNO: FRANKLIN ROBERTO DA COSTA (03568017725)  
ORIENTADOR: SEBASTIAO MILTON PINHEIRO (05534879491)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0895  
TÍTULO: PETI DE PARNAMIRIM: UMA AVALIAÇÃO DO CONSELHO DO 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM 
PARNAMIRIM/RN  
ALUNO: FRÂNSLIE QUINTO BEZERRA (01175141445)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0896  
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE HEGEL E O CETICISMO  
ALUNO: OSCAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BISNETO (02644429463)  
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0901  
TÍTULO: A DIALÉTICA DAS REPRESENTAÇÕES  
ALUNO: EDUARDO BRANDÃO DE SANTANA (00846013452)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
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CÓDIGO: HS0904  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO NA INTERNET NAS 
ÁREAS DE BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  
ALUNO: SAMANTHA MOURA COSTA (03212510404)  
ORIENTADOR: ANDREA VASCONCELOS CARVALHO (91750784491)  
CO-AUTOR: DÉBORA COSTA ARAUJO (03101305497)  
CO-AUTOR: FLAVIANA SOUZA DA CUNHA (87643928487)  
CO-AUTOR: VANESSA DE OLIVEIRA PESSOA (01059328410)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0906  
TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO  
ALUNO: ANA SUELY MACÊDO GOMES (44375352434)  
ORIENTADOR: GIANE BEZERRA VIEIRA (44699506453)  
CO-AUTOR: ADRIANA MÁRCIA AGUIAR SARAIVA (79120768400)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0910  
TÍTULO: A EDUCAÇÃO ESCOLAR PRIMÁRIA NO BRASIL COLÔNIA  
ALUNO: ADRIANA MÁRCIA AGUIAR SARAIVA (79120768400)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
CO-AUTOR: ANDRÉIA S. CABRAL (02962661408)  
CO-AUTOR: HEDJA MARIA TEIXEIRA DA SILVA (0109528142)  
CO-AUTOR: MANUELLA SANTOS MENEZES (00985920416)  
 
 

 

 CÓDIGO: HS0912  
TÍTULO: A EDUCAÇÃO ESCOLAR PRIMÁRIA JESUÍTA NO BRASIL E NA 
CAPITANIA DO RIO GRANDE (1530-1779)  
ALUNO: ANDRÉIA KELLY ARAÚJO DA SILVA (01258082403)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
CO-AUTOR: JAILMA BRITO DOS SANTOS (01219794406)  
CO-AUTOR: JUCIARA MELO DA SILVA (02800119462)  
CO-AUTOR: MARIA LETÍCIA GONÇALVES DE ARAÚJO (74666703349)  
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CÓDIGO: HS0913  
TÍTULO: A REPETIÇÃO CONSTRUINDO SENTIDOS EM CANTIGAS DE RODA  
ALUNO: ELIS BETÂNIA GUEDES DA COSTA (04611751422)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0922  
TÍTULO: RELAÇÕES ENTRE O REPERTÓRIO PARA CLARINETE E O SEU 
DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO  
ALUNO: ÉTORE MEDEIROS (05912793478)  
ORIENTADOR: RONALDO FERREIRA DE LIMA (08888922415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0924  
TÍTULO: SISTEMA DE COTAÇÕES: UM MODELO DE SISTEMA 
AUTOMATIZADO.  
ALUNO: RODOLFO BURITI PEREIRA (00836103408)  
ORIENTADOR: JOSE VICENTE DE ASSIS (19092490415)  
CO-AUTOR: HORTEVAN MARROCOS FRULTUOSO (00986530409)  
CO-AUTOR: CHARLES CESAR MAGNO DE FREITAS (87747090463)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0935  
TÍTULO: PRÁTICAS (IN)FORMACIONAIS NA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS.  
ALUNO: SUZYNEIDE SOARES DANTAS (42310253472)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO BORBA (13050419415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0939  
TÍTULO: UMBANDA E SOCIEDADE: REPENSANDO A RESISTÊNCIA.  
ALUNO: HELOISA HELENA FONSECA DO NASCIMENTO (05974930495)  
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (07453906415)  
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CÓDIGO: HS0946  
TÍTULO: A MÚSICA COMO ATIVIDADE LÚDICA NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM PARA JOVENS DAS ESCOLAS PÚBLICAS  
ALUNO: EDDY LINCOLLN FREITAS (66913918372)  
ORIENTADOR: FÁBIO SCARDUELLI (02492901971)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0950  
TÍTULO: USUÁRIOS: CONSTRUTORES ATIVOS DA INFORMAÇÃO  
ALUNO: SUZYNEIDE SOARES DANTAS (42310253472)  
ORIENTADOR: FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA (05597897420)  
CO-AUTOR: JOSE TARGINO (03044941431)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0953  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DE UMA TÉCNICA PESSOAL PARA A ARTE DE 
ATOR A PARTIR DE EXERCÍCIOS PRÉ-EXPRESSIVOS DOS PRINCÍPIOS DA 
ANTROPOLOGIA TEATRAL.  
ALUNO: MARIA CONCEIÇÃO LIRA DE PAIVA (05242101440)  
ORIENTADOR: MAKARIOS MAIA BARBOSA (39529320434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0956  
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE PROCEDIMENTOS CRIMINOSOS DE 
PROFISSIONAIS DA ÁREA FARMACÊUTICA  
ALUNO: BRYANDA BATISTA DA MOTA SILVA (00912716495)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0957  
TÍTULO: AS AULAS DE PRIMEIRAS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE  
ALUNO: JEANE BANDEIRA DA SILVA (03515445420)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
CO-AUTOR: RAFAELA BEATRIZ ALVES (06045330471)  
CO-AUTOR: PAULA STEFANE SOUSA GRANJEIRO (05561059408)  
CO-AUTOR: JOANA D'ARC ROCHA DE SOUSA (00852646445)  
 
 

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  64/66 

CÓDIGO: HS0961  
TÍTULO: SÚMULA VINCULANTE: SOLUÇÃO OU PERVERSÃO?  
ALUNO: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0962  
TÍTULO: COMPOSIÇÃO E DESIGUALDADE DA RENDA ENTRE FAMÍLIAS 
RURAIS NO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: ANACLEIA GOMES DANTAS DE OLIVEIRA (02636074457)  
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0967  
TÍTULO: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL EM EMPRESA 
COOPERATIVA: O CASO DA COPALA  
ALUNO: ELINETE LUISA LOPES (93843089434)  
ORIENTADOR: MARIA DA LUZ GOIS CAMPOS (15655482487)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0968  
TÍTULO: NOÇÕES DE DIREITO E JUSTIÇA NA HISTÓRIA DO DIREITO DA ÍNDIA  
ALUNO: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0973  
TÍTULO: MEMORIAL DE FORMAÇÃO: DA TOMADA DE CONSCIÊNCIA À 
MUDANÇA  
ALUNO: SUZYNEIDE SOARES DANTAS (42310253472)  
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS (45276285420)  
  
 

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  65/66 

CÓDIGO: HS0977  
TÍTULO: A FORÇA DE UM ESPETÁCULO COMO ATRATIVO TURÍSTICO-
CULTURAL: O AUTO DO NATAL  
ALUNO: MARCIA VIVIANNE GALVÃO (04861882486)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA AVILA PAZ (02099637431)  
CO-AUTOR: ANDRÉA DO NASCIMENTO BARBOSA (03737471444)  
CO-AUTOR: KAROLINE DE MACEDO BEZERRA (04510732406)  
CO-AUTOR: INÊS RODRIGUES DA SILVA NETA (01194686460) 
 

 

CÓDIGO: HS0982  
TÍTULO: ESTUDO COMPARADO SOBRE OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
PROMOÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS INTER-AMERICANO E EUROPEU  
ALUNO: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0989  
TÍTULO: A LINGUAGEM CORPORAL DO ATOR NA BUSCA DE UMA 
INTERPRETAÇÃO ESTILIZADA  
ALUNO: MARCIO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES (02325935400)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
  
 

 

 

CÓDIGO: HS0991  
TÍTULO: VESTINDO O CORPO E RASGANDO O VÉU: LENDO O FEMININO NO 
EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS E INVENTANDO UM 
COTIDIANO FEMININAMENTE "NORMAL"( CAICÓ, 1925 A 1950).  
ALUNO: RICKY SAMMY LUNARDELLO CASADO (01178779483)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
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CÓDIGO: HS0996  
TÍTULO: AS CONCEPÇÕES DE PROFESSORES ALFABETIZADORES SOBRE A 
LINGUAGEM ESCRITA E AS RELAÇÕES DESTAS COM SUAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS  
ALUNO: LUCÉLIA DOS SANTOS BEZERRA ROCHA (03037526459)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
  
 

 

 CÓDIGO: HS0997   
TÍTULO: CONSUMO EM NATAL DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA  
ALUNO: RICARDO JOSE VILAR DA COSTA (01169854451)  
ORIENTADOR: HELDER DO NASCIMENTO VIANA (48646687449)  
  
 

 

CÓDIGO: HS1000  
TÍTULO: PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL: COMO A ESCOLA VEM 
TRABALHANDO ESSA QUESTÃO?  
ALUNO: MARLUCE ALVES DOS SANTOS (90406966400)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
  
 

 

CÓDIGO: HS1009  
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DAS PRINCIPAIS ESCOLAS 
ADMINISTRATIVAS NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE 
EMPRESAS  
ALUNO: MILER FRANCO D'ANJOUR (01190579480)  
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420)  
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CÓDIGO: HS0004  
TÍTULO: QUEM NÃO COLA NÃO SAI DA ESCOLA?  
ALUNO: HELOISA BEATRIZ PINHEIRO DE MELO (02904638407)  
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949)  
 
 
Resumo: 

A monografia: Quem não cola não sai da escola? foi escolhida com a intenção de refletir 
criticamente sobre a avaliação do rendimento escolar, e verificar o quanto esse processo se 
torna complicado e distante de seus objetivos a partir do momento que professores ou 
coordenadores de escolas, passam a ter compreensões e atitudes distorcidas sobre o mesmo, 
tornando o processo de se obter um diagnóstico das competências adquiridas, cada vez mais 
distantes da realidade. Por adotarem métodos excludentes, que reforcem o temor ao 
fracasso, as provas se tornam um convite ao ato de colar. Os procedimentos metodológicos 
adotados para a realização dessa pesquisa, foram revisão bibliográfica, buscando encontrar 
uma maneira de sintetizá-los numa obra que tivesse o caráter de objetividade e riqueza de 
dados, que possam ajudar no entendimento da avaliação do desempenho escolar. Após o 
primeiro momento, parti para realização de entrevistas, com alunos e professora, análise de 
fatores como: relação professor-aluno, maneira de se avaliar, foram componentes 
fundamentais. Concluo com essa pesquisa que a cola, vem a ser uma transgressão de alívio 
por parte dos alunos, já que eles o fazem temendo pelo fracasso implícito nas provas, sendo 
uma maneira dos mesmos de se expressarem contra o processo avaliativo adotado pelo 
professor, pela escola. Se cada aluno fosse assistido adequadamente, com uma pedagogia 
que prime pela conscientização e criticidade e não a repressão, a cola poderia ser evitada.  

Palavras chave: Avaliação, Cola, Fracasso Escolar  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0008  
TÍTULO: DROGAS: UM ESTUDO SOBRE O ALCOOLISMO NA FAMÍLIA  
ALUNO: ALEXSANDRA ROMUALDO DE SOUZA (01073917401)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 
Resumo:  
 
Os alcoólicos são bebedores excessivos em que a dependência alcoólica chega a ponto de 
provocar perturbações mentais que afetam a saúde física e mental nas relações individuais e 
no seu comportamento sócio-econômico. Essas perturbações fazem com que as pessoas que 
o cercam sintam, cada vez mais, as conseqüências da dependência alcoólica, tornando-os 
um co-dependente. Muitas vezes, os mais próximos do doente alcoólico vivem angustiados, 
ou sofrem de depressões; estão desesperados, sentem-se desvalorizados e abandonados. 
Este estudo tem como objetivo verificar os danos causados pelo alcoolismo ao usuário, à 
família e as conseqüências que o álcool pode provocar na vida do indivíduo, a partir da 
análise da relação dos fatores sócio-econômicos decorrentes do uso do álcool.Este trabalho 
é parte integrante de um projeto de pesquisa mais amplo denominado “Alcoolismo 
Juvenil”. O questionário pré-testado foi a consequência de participação como observadora 
em um dos grupos de ajuda aos alcoolistas e seus familiares no Município do Natal. Nesta 
fase, os dados estão sendo tabulados através do programa denominado "Statistic". Os 
resultados obtidos, a partir da aplicação do método quantiqualitativo (questionário, 
entrevista, observação, grupo focal) serão apresentados na forma de gráficos, quadros e 
tabelas.  
 
Palavras chave: Alcoolista, Alcoolismo, Família  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: HS0009  
TÍTULO: A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO ACERCA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
NO RIO GRANDE DO NORTE (ANOS 1930)  
ALUNO: MÔNICA RAÍSSA SACRAMENTO EMÍDIO (03466842425)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
 

Resumo: 

A problemática da pesquisa de Iniciação Científica que tem como título - A Modernidade 
Pedagógica da Educação Escolar nos Governos dos Interventores Federais no Rio Grande 
do Norte na década de 1930 - é a de estudar com base em fontes documentais e 
bibliográficas, o programa reformista da educação escolar dos Interventores Federais nesse 
Estado, durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas (1930-1934) e parte do “Estado 
Novo” (1937-1945), quando o Rio Grande do Norte foi administrado por uma Junta 
Governativa Militar e pelo menos quinze Interventores Federais. Levando em consideração 
a noção de educação nacional, objetiva-se compreender as medidas  foi desenvolvida na⎯ 
como prática social ⎯mediante as quais a educação escolar  década de 1930 pelos 
Interventores Federais nesse Estado nos níveis primário, secundário, profissional e normal, 
tendo como referência o programa nacional de educação escolar do Ministério da Educação 
e Saúde Pública. Os resultados parciais de investigação mostram para o fato de que dado o 
imperativo de uma unidade nacional, os Interventores levaram a cabo medidas de 
ampliação das oportunidades educacionais e de assistência à saúde do escolar, com fins de 
preparar e instrumentalizar crianças e adultos para o trabalho produtivo.  

Palavras chave: Educação Escolar, Interventor, História  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0010  
TÍTULO: A PESQUISA SOBRE A PRODUÇÃO PEDAGÓGICA EDUCACIONAL DO 
NORTE- RIOGRANDENSE NESTOR DOS SANTOS LIMA  
ALUNO: THAÍS CHRISTINA MENDES DE LIMA (05257076462)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
 
 
Resumo:  

A problemática da pesquisa de Iniciação Científica intitulada — A Produção Pedagógica 
Educacional de Nestor dos Santos Lima(1911-1923) — foi definida a partir da constatação 
da vasta produção de Nestor dos Santos Lima, em História da Educação, Educação Escolar, 
Metodologia do Ensino e em História do Brasil e do Rio Grande do Norte. Ao longo dos 
seus 72 anos de idade, o educador, pedagogo e intelectual Nestor Lima dividiu-se entre o 
magistério, a direção da Escola Normal de Natal e do Grupo Escolar Augusto Severo, a 
produção do conhecimento e as atividades culturais e políticas. A pesquisa de caráter 
histórico definiu no plano metodológico, investigar a concepção de educação escolar 
pensada e implementada por Nestor Lima, especialmente enquanto Diretor da Escola 
Normal de Natal, segundo preceitos, métodos, procedimentos e repertórios da Pedagogia da 
Escola Nova. Os resultados parciais, com base nos Relatórios da Escola Normal de Natal 
elaborados por Nestor Lima, mostram que este concebia a educação escolar como uma 
educação completa ou integral, destinada à formação intelectual, moral, cívica e física de 
crianças e de normalistas. Os Repertórios, métodos e procedimentos fundamentados na 
Pedagogia da Escola Nova, adivinham de pensadores e pedagogos como Eduardo 
Claparéde, Friedrich Froebel, Gabriel Compayré, Jonh Dewey e Manoel Bomfim. 

Palavras chave: Modernidade, Pedagógica, Nestor Lima  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0011  
TÍTULO: INVESTIGAÇÕES SOBRE LÓGICAS MODAIS NÃO ALÉTICAS  
ALUNO: ALBERTO LEOPOLDO BATISTA NETO (01194746462)  
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (22258450420)  
  
 
Resumo:  

Dando continuidade aos estudos já desenvolvidos no campo da lógica modal, empreendeu-
se exame do emprego de modalidades em certos sistemas modais não aléticos tais como a 
lógica temporal e da provabilidade. Ênfase especial é dada sobre esta última e sobre os 
resultados da lógica que inspiraram a sua formulação, a saber os teoremas de incompletude 
de Gödel. Estes estabeleceram certas propriedades da provabilidade e consistência de 
sistemas formais que as tornam passíveis de representação como operadores modais. 
Procurou-se, além disso, explorar tanto os aspectos filosóficos relativos a essas lógicas 
quanto possíveis correlações entre seus sistemas formais e a prática computacional.  

Palavras chave: Lógica, Modal, Provabilidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0018  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA VEGETAÇÃO ARBÓREO-
ARBUSTIVA DAS DUNAS DO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL  
ALUNO: MARCELO E SILVA MONTE (04324260435)  
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820)  
 
 
Resumo: 

O objetivo desse trabalho é caracterizar florística e estruturalmente o componente arbóreo-
arbustivo da comunidade de dunas fixas existentes no Parque Estadual Dunas do Natal 
(PEDN) localizado em Natal, RN, levantando alguns parâmetros estruturais, tais como: 
altura das árvores, diâmetro do caule, quantidade de caules por indivíduo, área basal e 
avaliar a reposição das espécies. A caracterização foi realizada através de uma amostragem, 
obtida através de parcelas de 10x10m. Foram amostrados todos os indivíduos lenhosos com 
perímetro a 1,3m do solo igual ou superior a 5cm. Para cada indivíduo foram levantadas as 
seguintes características: espécie e família à qual pertence, altura total (m), perímetro dos 
troncos vivos (cm) e quantidade de troncos vivos por indivíduo. Foram levantados 237 
indivíduos, distribuídos em 26 espécies. Maytenus sp. é a espécie mais abundante nas duas 
parcelas com 49 indivíduos, seguida da Pradosia lactecens com 37. As análises da área 
basal das duas parcelas estudadas indicaram uma área basal de 36,827 m/hectares. Ao 
estudarmos as classes de altura observamos altura média das árvores está na faixa de 3 a 
4,9m e a maior árvore observada foi de 10m. Pelos cálculos diamétricos podemos constatar 
que cerca de 60% dos indivíduos apresentam diâmetro menor que 3cm, ou seja, presença de 
indivíduos jovens, o que indica estar havendo uma reposição na mata de árvores mais 
jovens.  

Palavras chave: Restinga, Caracterização, Parque Estadual Dunas do Natal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0019  
TÍTULO: ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA ARBORIZAÇÃO 
URBANA NA 1ª E 2ª ETAPAS DO CONJUNTO CIDADE SATÉLITE – NATAL, RN.  
ALUNO: MARILUCE DOS SANTOS SOUZA (00849951496)  
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820)  
 

Resumo: 

A arborização urbana traz vários benefícios para a população. No entanto uma arborização 
sem planejamento pode causar inúmeros problemas, além de interferir na perfeita utilização 
de alguns serviços urbanos. O objetivo deste trabalho é avaliar a diversidade de espécies e o 
número de indivíduos que compõem a arborização das ruas e canteiros centrais da 1ª e 2ª 
etapas do conjunto residencial Cidade Satélite, localizado no bairro Pitimbú, Natal-RN, 
bem como analisar alguns parâmetros quantitativos associados. Foi realizado o 
levantamento das árvores plantadas nas vias públicas do conjunto, durante os meses de 
maio e junho de 2004. Para cada árvore analisada foi identificada a espécie a qual pertence, 
sendo obtido os seguintes resultados: na 1° etapa existem 393 árvores pertencentes a 39 
espécies, já na 2° etapa existem 156 indivíduos e 28 espécies, sendo a espécie mais 
abundante nas duas etapas Eugenia malaccensis (jambo) com 148 indivíduos. As duas 
etapas do conjunto residencial não possuem um plano público de arborização, a qual é 
realizada pelos moradores que, entretanto, não possuem o conhecimento técnico exigido 
para a ação e, muitas vezes, acabam inserindo nas ruas espécies não apropriadas em locais 
errados. Para que possamos reverter a atual situação, é preciso estabelecer parcerias entre o 
poder público, concessionárias, construtoras, além de estabelecer ações interativas com a 
comunidade.  

Palavras chave: Arborização urbana, Cidade Satélite, Meio ambiente urbano  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0020  
TÍTULO: AS NARRATIVAS ORAIS NA RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA 
RADIOFÔNICA DE NATAL/RN:UM ESTUDO DA RÁDIO POTI (1941-1955)  
ALUNO: EDIVÂNIA DUARTE RODRIGUES (04699790461)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 
 
Resumo: 

Este trabalho aborda a reconstrução da memória radiofônica da primeira emissora de rádio 
do Rio Grande do Norte, a Rádio Poti, adotando como referência temporal o período entre 
1941 e 1955. A pesquisa buscou conhecer e analisar a grade de programação veiculada na 
época, atentando para a variedade de estilos e formatos dos programas, bem como, a 
participação popular e importância que a rádio adquiriu para a população potiguar. Para 
obter as informações sonoras, foram realizadas entrevistas abertas ou livres junto aos 
ouvintes e profissionais do rádio que vivenciaram a época. Os informantes da pesquisa 
unem suas memórias individuais à coletiva e resgatam o momento histórico da radiodifusão 
natalense. Com a análise qualitativa dos dados, pode-se dizer que havia uma diversidade 
programas jornalísticos, artísticos, esportivos e musicais. Os programas de auditório 
permitiam uma participação efetiva e fizeram muito sucesso. As radionovelas 
proporcionavam aos receptores exercitar o imaginário.Além da diversão, os informativos 
diários mantinham a sociedade informada sobre os acontecimentos. Mesclando 
entretenimento e informação, a primeira rádio do Rio Grande do Norte dinamizou a 
comunicação no estado concedendo ao público programas substancias e de qualidade. 

Palavras chave: Memória, História Oral, Comunicação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0021  
TÍTULO: ANALISANDO A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES NA UERN 
PARA ATUAÇÃO NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA  
ALUNO: ÉRIKA SOARES DE OLIVEIRA (01043709479)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
 
 
Resumo: 

O paradigma da inclusão escolar propõe uma ampla abertura na escola para atender a todos, 
respeitando as diferenças e atendendo às necessidades individuais. Visa construir uma 
cultura de colaboração que instigue o desenvolvimento profissional dos educadores, de 
forma a atingir uma melhoria educacional. Para atuar nesta perspectiva é importante que 
todos tenham conhecimentos sobre as necessidades especiais dos alunos, sobre como lidar 
com eles, como organizar o ensino e o currículo de maneira a atender às especificidades de 
todos. Neste sentido, a Portaria 1793/94-MEC recomenda a inserção de disciplinas e 
conteúdos nos cursos de Licenciatura, visando a capacitação dos educadores. Neste 
trabalho, detalhamos aspectos sobre a formação inicial de professores no Rio Grande do 
Norte, com vistas ao atendimento inclusivo de alunos que apresentam necessidades 
especiais. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa de campo para conhecer as opiniões de 
coordenadores e graduandos do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. No tocante aos dados analisados, observamos que é ofertada uma 
disciplina sobre Educação Especial, que proporciona apenas uma visão geral sobre o tema. 
Em decorrência disso, os graduandos sugerem: a oferta de outras disciplinas obrigatórias, 
visando uma melhor capacitação na área; um maior investimento nas instituições de ensino 
superior, no corpo docente, no acervo bibliográfico, na pesquisa e extensão; mais relação 
entre teoria e prática.  

Palavras chave: Inclusão, Formação inicial, Diversidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0026  
TÍTULO: A ANSIEDADE EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: A REALIDADE 
DOS PRIMEIROS ANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
 
 
Resumo: 

Percebe-se um aumento da ansiedade na população, não sendo diferente com os 
universitários, pois vivenciam situações novas, ameaçadoras e ansiogênicas, principalmente 
se tratando de estudantes do Ciclo Básico que passam por transições sócio-culturais. A 
ansiedade é um sinal de alerta que possibilita que o indivíduo reaja de forma a lidar com 
situações geradoras de tensão. Objetivou-se avaliar traço e estado de ansiedade dos 
estudantes do Ciclo Básico das áreas Humanística e Biomédica. Participaram 100 
estudantes do Ciclo Básico, sendo 53 de Humanística, com idade média de 19,72 anos, e 47 
de Biomédica, com idade média de 21,04 anos. Resultados mostraram médias de traço e 
estado de ansiedade para os estudantes de Humanística de 41,06±13,43 e 39,98±13,94, 
respectivamente, e para os de Biomédica de 42,49±14,95 e 43,32±12,52, respectivamente. 
Isso indica que os estudantes possuem escores de traço de ansiedade acima da média 
esperada para universitários. Além disso, o alto índice de ansiedade-estado dos estudantes 
de Biomédica indica que eles parecem encarar as situações vivenciadas como ansiogênicas 
- dado que merece atenção, pois se preparam profissionais da saúde, cujo dia-a-dia será 
permeado pela busca de salvar vidas, procurando minimizar o sofrimento físico das 
mesmas e promover a saúde. Assim, cabe pensar sobre as conseqüências negativas que a 
ansiedade traz para a saúde dos estudantes, ao reduzir sua atenção, concentração e 
habilidades, e prejudicar a tomada de decisões.  

Palavras chave: Ansiedade, Ciclo Básico, Psicologia da Saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0027  
TÍTULO: PADRÃO DO CICLO SONO VIGÍLIA EM ESTUDANTES DOS PRIMEIROS 
ANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: CAROLINA MONTE LAGUE (04321624452)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (05503445430)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
 
 
Resumo: 

O ciclo sono vigília é sincronizado por fatores exógenos e por fatores endógenos. 
Considerando a sincronização do sono, avaliou-se o ciclo sono-vigília de estudantes do 1o 
ano da UFRN das áreas de Biomédica, Humanística e Tecnológica. Utilizou-se: Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, Ficha de Identificação, Diário de Sono, Questionário 
de Hábitos de Sono, Questionário de Identificação de Cronotipo e o Índice de Qualidade de 
Sono de Pittsburgh. Os resultados mostraram que a área Biomédica possui média de início 
de sono na semana de 23:25±00:48, com duração média de 07:16±00:58; no fim de semana, 
esses horários foram 23:46±01:10 e 07:31±01:28, respectivamente. A área Humanística 
apresenta médias de início e duração de sono na semana de 23:31±01:00 e 07:38±01:12, 
respectivamente; no fim de semana, as médias são 24:02±01:29 e 07:44±01:25, 
respectivamente. Já Tecnológica possui médias de início e duração de sono na semana de 
23:27±00:57 e 07:12±00:44, respectivamente; no fim de semana, esses horários são 
23:55±01:16 e 07:38±01:04, respectivamente. Observou-se que a amostra de todas as áreas 
apresentou qualidade de sono ruim, o que pode estar relacionado ao padrão irregular de 
sono apresentado em todas as áreas. Cabe, portanto, uma maior reflexão sobre os motivos 
do sono irregular e da qualidade de sono ruim apresentados pelos estudantes.  

Palavras chave: Sono, Ciclo Básico, Psicologia da Saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0028  
TÍTULO: CICLO SONO VIGILIA: INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL EM 
ESTUDANTES DO PRIMEIRO ANO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ÁDALA NAYANA DE SOUZA MATA (00851238467)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
CO-AUTOR: CAROLINA MONTE LAGUE (04321624452)  
 
 
Resumo: 

Dados da literatura evidenciam que os horários escolares se relacionam com irregularidade 
do ciclo sono vigília, hábitos de sono ruins, qualidade de sono ruim e baixo desempenho 
acadêmico. O presente estudo teve como objetivo testar um programa de modificação dos 
hábitos de sono dos estudantes através do processo Intervenção Cognitivo – 
Comportamental da Higiene do Sono. Participaram da pesquisa 28 estudantes, com média 
de idade de 19,61 ± 3,76, divididos igualmente em grupo controle e grupo experimental. Os 
dados foram obtidos em duas etapas: na primeira, foi realizado o levantamento do padrão 
de sono; na segunda, foi realizado o processo de intervenção. Os dados foram obtidos 
através do Diário de Sono, do Questionário de Hábitos de Sono, do Questionário para 
Identificação do Cronotipo, do Questionário de Qualidade de Sono, da Ficha de Distúrbios 
e do Inventário de Ansiedade Traço – Estado (IDATE). Os estudantes apresentaram, na 
primeira etapa, uma qualidade ruim de sono e um padrão irregular, com atraso nas fases do 
sono, além de 34,6% da amostra relatar problemas de sono. Apresentaram uma ansiedade 
normal, com média para o traço de 36,54 ± 10,14 e para o estado 37,5 ± 10,72. O processo 
de intervenção não obteve o resultado esperado, pois não foi possível realizá-lo como 
previsto.  

Palavras chave: Sono, Intervenção Comportamental, Psicologia da Saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0029  
TÍTULO: O PADRÃO DO CICLO SONO VIGÍLIA E A ANSIEDADE EM 
ESTUDANTES DE PSICOLOGIA  
ALUNO: CAROLINE ARAÚJO LEMOS (06095785456)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
 
 
Resumo: 

Estudos evidenciam uma possível relação entre a ansiedade e a alteração do padrão do ciclo 
sono vigília em várias condições, entre elas a dos universitários. Assim, objetiva-se 
verificar a relação entre tal padrão e a ansiedade nos estudantes do curso de Psicologia da 
UFRN, em três momentos: no 1° ano (entrada no curso), no 4° ano (decisão da área de 
atuação) e no 5° ano (estágio profissional), avaliando diferenças. Para isso, utilizou-se: 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Ficha de Identificação, Diário de Sono, 
Questionário de Hábitos de Sono, Questionário de Identificação de Cronotipo, o Índice de 
Qualidade de Sono de Pittsburgh e Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). De 
acordo com os resultados parciais, as médias de duração de sono na semana para o 1°, 4° e 
5°ano foram, respectivamente, 08:00±01:00, 07:32±00:54, 07:09±01:18. No fim de 
semana, essas médias foram: 08:04±01:14, 7:52±1:24, 07:31±01:03, respectivamente. As 
médias de qualidade de sono foram, respectivamente, 5,2, 4,9 e 5,4. Assim, observa-se que 
a duração de sono no decorrer do curso vai diminuindo, assim como a qualidade de sono 
vai piorando. Os valores médios obtidos através do IDATE foram: traço de ansiedade de 
52,7±9,1, 51,9±11,3 e 42,0±10,7, e estado de ansiedade de 54,3±10,2, 48,9±10,5, 
45,9±10,4, respectivamente. Nota-se que a turma do 1º ano é a mais ansiogênica e que essa 
ansiedade pode diminuir a partir dos mecanismos de enfrentamento utilizados e necessários 
para adaptação.  

Palavras chave: Sono, Ansiedade, Psicologia da Saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0031  
TÍTULO: VISÃO HISTÓRICA SOBRE UMA INSTITUIÇÃO INCLUSIVA  
ALUNO: MARIA KAROLINNA DE MACEDO SILVA (01172297410)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
 
 
Resumo: 

Desde 2001, o projeto “Da Segregação à busca da inclusão”, vem empreendendo um 
resgate histórico da Educação Especial, no Estado, para conhecer as diferentes alternativas 
pedagógicas utilizadas com educandos com necessidades especiais, analisar as dificuldades 
enfrentadas e os avanços empreendidos neste campo educacional. Apresentaremos, neste 
trabalho, dados relativos à Escola Educar, situada em Natal/RN, coletados através de 
questionários. Constatamos que essa instituição regular foi criada em 1990, por uma 
professora, que era mãe de dois autistas. A motivação para a sua criação foi a recusa, por 
parte de escolas regulares, em aceitar crianças com necessidades especiais, principalmente 
aqueles com problemas de comportamento, quadro muito comum na Síndrome de Autismo. 
O atendimento a esses alunos deficientes, nessa escola, é feito através do agrupamento em 
classes regulares, com uma certa uniformidade na idade cronológica. Estão sendo 
atendidos, em 2004, dez alunos que apresentam Autismo, Deficiência Mental e Física, os 
quais estão distribuídos em 8 salas de aulas. Durante análise dos dados coletados 
percebemos que a escola não enfrentou dificuldades durante o processo de inclusão dos 
alunos com necessidades especiais, tendo em vista que este foi iniciado desde de sua 
criação, e os profissionais sempre buscaram atualizar seus conhecimentos e adaptar o 
contexto escolar às necessidades dos alunos, bem como orientar a comunidade escolar 
sobre o tema.  

Palavras chave: Visão histórica, Escola regular, Inclusão  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0032  
TÍTULO: LETRAMENTO ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PROFESSOR  
ALUNO: CRISTIANE SOARES GUERRA PEREIRA (03502177422)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
 
 
Resumo: 

Autores como Kaplan (1995) e Selfe (1989) chamam de letramento eletrônico o tipo de 
conhecimento que permite ao indivíduo inserir-se nas práticas letradas da era digital. De 
acordo com essa idéia, realizamos um estudo que aborda a importância do letramento 
eletrônico para a formação de professores capazes de atuar em uma sociedade em que cada 
vez mais as novas tecnologias servem como mediadoras do processo de ensino-
aprendizagem. O corpus analisado é constituído de depoimentos de três professoras em 
processo de letramento eletrônico. As entrevistas e os questionários estão voltados para o 
relato de suas experiências profissionais, suas impressões sobre os computadores e que 
aplicações elas imaginam ser úteis para o ensino. A análise dos dados coletados evidencia 
que, na visão dos professores, as dificuldades para o uso do computador seriam superadas 
apenas pelo aprendizado de certos “comandos”, sendo a falta de tempo e/ou a oportunidade 
para aprendê-los o maior obstáculo em seus caminhos. As conclusões indicam que cada vez 
mais cresce a necessidade de os professores serem letrados eletronicamente. Entretanto, 
para que o professor não-familiarizado com computadores possa vencer os obstáculos que 
desfavorecem a aquisição desse letramento é necessário que ele tenha clareza sobre as 
vantagens oferecidas por esse tipo de ferramenta pedagógica e que tenha, em sua formação, 
acesso aos princípios que norteiam o letramento eletrônico.  

Palavras chave: Letramento, Letramento Eletrônico, Formação de Professor  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0034  
TÍTULO: PERCURSO DA LITERATURA DE CORDEL EM CURRAIS NOVOS: UM 
REGISTRO DAS MANIFESTAÇÕES ESCRITAS  
ALUNO: MARIA APARECIDA DA COSTA (01183563485)  
ORIENTADOR: MARIO LOURENCO DE MEDEIROS (31177867400)  
  
 
Resumo: 

O referido estudo consiste em um registro do percurso histórico da literatura popular em 
verso escrita e impressa, dita de cordel, produzida e difundida no Município de Currais 
Novos. Particularmente, presta-se a veicular apontamentos teórico-pragmáticos dessa 
literatura, focalizando a produção de cordelistas de atuação local ou que, outrora, 
repercutiram de alguma forma no cenário sociocultural do Município, desde suas origens 
até a atualidade. Metodologicamente, o corpus deste estudo apresenta tal produção sob a 
forma de antologia, através da qual são mencionados os dados biográficos e uma amostra 
individual do trabalho de cada produtor catalogado no gênero literário em questão. Uma 
vez realizado, este estudo permitiu observar que tal produção não caracteriza 
necessariamente o quadro cultural do Município, vez que essa manifestação literária é 
considerada um aspecto periférico no âmbito das práticas socioculturais locais, sobretudo 
pelos próprios produtores. Com efeito, nessa localidade há e sempre houve uma recorrente 
produção da literatura de cordel, embora tal fato tenha se dado e ainda figure em casos 
isolados. A pesquisa favoreceu ainda a percepção de alguns caracteres externos ao universo 
do cordel in loco, tal como a questão da dificuldade que os cordelistas geralmente 
enfrentam para publicar e difundir seu material, cujo fato tem relação direta com a 
inexistência de um público específico interessado nesse tipo de produção cultural.  

Palavras chave: Literatura,, Cordel,, Currais Novos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0042  
TÍTULO: METÁFORAS DA ORDEM: O DISCURSO LEGÍTIMO SOBRE 
EDUCAÇÃO  
ALUNO: CLAUDIA ROSEANE P. DE ARAÚJO CAPISTRANO (02457311489)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)   
 
 
Resumo: 

Com a deflagração do Golpe Civil-Militar no Brasil, em 1964, os movimentos sociais e 
educacionais foram considerados "subversivos", "agentes da desordem", por apresentarem 
propostas ligadas às perspectivas de mudanças sociais no país. Dessa forma, aqueles 
movimentos se tornaram alvo de todo tipo de repressão política - perseguições, prisões. 
Assim sendo, centrando nossa análise nos movimentos de educação e cultura popular da 
década de 1960, o presente trabalho objetiva analisar a visão das forças golpistas sobre a 
concepção de educação e cultura popular da Campanha "De Pé no Chão Também se 
Aprende a Ler", desenvolvida pela Prefeitura de Natal, sob administração do prefeito 
Djalma Maranhão (1961 - 1964). A principal fonte de investigação de nossa pesquisa é o 
Relatório "Subversão no Rio Grande do Norte", resultado do trabalho de investigação de 
uma Comissão de Inquérito instituída pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte; 
além de outras peças processuais e entrevistas, tendo como aporte teórico autores como 
Comblim, Gaspari, Germano, Góes. É possível apontar que a Campanha "De Pé no Chão", 
por apresentar uma proposta de educação e cultura popular voltada à "conscientização" 
política e social, passou a ser vista pelas forças repressoras, após a deflagração do Golpe, 
como "ameaça à ordem democrática", passando a ser reprimida até a sua completa 
destruição.  

Palavras chave: Repressão, Educação Popular, Cultura Popular  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0049  
TÍTULO: LÓGICA PARACONSISTENTE E REPRESENTAÇÃO DO 
CONHECIMENTO  
ALUNO: DANIEL LIBERALINO MONTE (04643552492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
  
 
Resumo:  
 
As lógicas paraconsistentes são aquelas que derrogam o princípio da não-contradição. Num 
sistema lógico clássico, contradições implicam em trivialização, isto é, todas as fórmulas 
bem formadas são teoremas. Nas lógicas paraconsistentes, isso não vale.  
O trabalho a ser apresentado trata de tópicos relacionados às lógicas 
paraconsistentes (tais como sua relevância filosófica e científica, propriedades e 
metapropriedades do cálculo paraconsistente) e, em particular, à representação do 
conhecimento. Será examinada a participação das lógicas paraconsistentes na modelagem 
em novas propostas de representação do conhecimento, como é o caso das Redes Neurais 
Paraconsistentes, uma forma de modelar aspectos da mente que  
proporciona algumas vantagens em relação à lógica clássica. 

Palavras chave: LÓGICA, REDES NEURAIS, PARACONSISTÊNCIA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0050  
TÍTULO: DATAS COMEMORATIVAS E MEMÓRIA REPUBLICANA NO RIO 
GRANDE DO NORTE (1889-1896)  
ALUNO: VERBENA NIDIANE DE MOURA RIBEIRO (03324032466)  
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO (04901682806)  
  
 
Resumo: 

Esta comunicação origina-se do projeto de pesquisa do professor Almir de Carvalho Bueno, 
intitulado “República e Legitimidade: a construção do imaginário republicano no Rio 
Grande do Norte (1890 – 1930)”, do qual participamos como bolsista de Iniciação 
Científica. A partir do contato com os jornais da época e das leituras já realizadas, 
desenvolvemos a idéia de estudar o papel das comemorações festivas e datas cívicas na 
formação e legitimação de uma memória republicana no Rio Grande do Norte, desde o 
início da República até o término do governo Pedro Velho, em 1896, período em que as 
oposições foram mais acirradas e que o Estado republicano buscava sua afirmação. Os 
artigos dos jornais do período referentes à divulgação das comemorações, como a descrição 
das festas, as edições especiais e os discursos realizados pelos republicanos são as fontes 
que utilizamos, enfocando, principalmente, como a situação e a oposição entendiam não só 
a República, mas o Rio Grande do Norte republicano por ocasião da comemoração das 
datas que consideravam importantes para a consolidação do regime e a construção de uma 
memória republicana. Foram escolhidos quatro jornais, que se revezaram entre oposição e 
situação durante o período estudado, Rio Grande do Norte (1890-1896), A República, O 
Nortista e o Diário do Natal. O resultado desta pesquisa, que está em andamento, deve 
constituir-se na monografia de final de curso.  

Palavras chave: Datas comemorativas, Memória, República  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0052  
TÍTULO: A EXPRESSÃO ALEGÓRICA EM DESENREDO E REMINISÇÃO  
ALUNO: ROBEILZA DE OLIVEIRA LIMA (03430281407)  
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  
 
 
Resumo: 

Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa A alegoria em Guimarães Rosa, 
orientado pela Profª. Drª. Joselita Bezerra da Silva Lino e está vinculado à base de pesquisa 
Estudos da Modernidade. O trabalho visa a apresentar uma análise feita a partir de dois 
contos de Tutaméia, quais sejam, Desenredo e Reminisção, à luz da concepção de Walter 
Benjamin (1984, p. 181) sobre a alegoria barroca, segundo a qual Cada pessoa, cada coisa, 
cada relação pode significar qualquer outra (1984, p. 196). Nossa análise tem como 
objetivo principal observar os procedimentos alegóricos utilizados na escritura desses 
contos. Para tanto, buscaremos estabelecer uma relação entre suas temáticas, analisando-os 
comparativamente a fim de realçar as semelhanças e diferenças quanto ao emprego de tais 
procedimentos, os quais surgem através da fragmentação e da recriação da linguagem, 
expressas na desconstrução e construção da escritura rosiana, ou ainda, quando o autor 
confere valores orais, alógicos, poéticos à prosa. Nosso suporte metodológico compreende 
a semiótica, a filosofia e a crítica literária. Com base neste estudo, acreditamos ser possível 
interpretarmos muitos dos elementos que constituem a escritura de Guimarães Rosa sob a 
perspectiva alegórica benjaminiana, o que pode sinalizar para um novo direcionamento nas 
leituras feitas desse grande escritor brasileiro.  

Palavras chave: alegoria, frgmentação, recriação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0068  
TÍTULO: CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  
ALUNO: ANA CECILIA ARAGÃO GOMES (01004082495)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  
  
 
Resumo: 

A ligação entre ciência e comunicação propõe uma mudança de mentalidade e de postura 
frente ao conhecimento científico e a pesquisa na universidade, já que a ciência tem tratado 
de conhecimentos que abrem mão de explicar o mundo para aceitar o desafio de dialogar 
com a incerteza das interpretações a respeito da realidade e deseja ir além do cotidiano e 
científico. Assim, o atual estudo tem por objetivo a sistematização das discussões sobre a 
relação entre ciência e comunicação e o uso de metáforas, analogias e símiles na construção 
do discurso de divulgação científica. Para que pudesse melhor sistematizar o material 
coletado, optei por uma metodologia do movimento. Essa metodologia consistiu em quatro 
movimentos. O primeiro foi intitulado “Olhar e ler” que consistiu na coleta, organização, 
leitura e análise de 70 artigos de divulgação científica; o segundo foi denominado 
“Religar”, no que religuei por elos temáticos os artigos; no terceiro, intitulado “Criação” 
produzi um banner na tentativa de religar ciência, arte e literatura de uma forma estética e; 
por fim, no quarto movimento, identificamos as metáforas construídas nas ciência da 
complexidade.Chegamos à conclusão de que a ciência sempre fez, e continua a fazer, uso 
de metáforas, analogias e símiles, mesmo que clandestinamente, a fim de construir pontes 
entre real e imaginário, estimulando ou provocando a formação de novos modos de 
organização do conhecimento e do pensamento.  

Palavras chave: Ciência, Comunicação, Divulgação Científica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0073  
TÍTULO: UMA PRÁTICA SÓCIO-EDUCATIVA VOLTADA AOS 
ACOMPANHANTES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HUOL  
ALUNO: ANA CARLA GADELHA DANTAS (03737428433)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: JOILMA DE DEUS OLIVEIRA (01042479402)  
 
 
Resumo: 

Este trabalho apresenta o projeto de intervenção que será implementado no Hospital 
Universitário Onofre Lopes. Propõe desenvolver um trabalho sócio-educativo destinado aos 
acompanhantes na tentativa de conscientizá-los do real significado do papel que assumem 
junto aos pacientes internados visto que, a lei assegura a estes, o direito ao 
acompanhamento em dois casos: para crianças e adolescentes com menos de 18 anos, 
amparados pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e para aqueles com idade a 
partir de 60 anos, assegurados pelo Estatuto do Idoso. Um terceiro caso pode ser 
evidenciado quando há solicitação médica justificada pelo quadro clínico do paciente. A 
proposta busca, ainda, atender dúvidas, solicitações e reclamações levadas pelos 
acompanhantes. A metodologia inicial constou da identificação dos problemas existentes, 
utilizando para isto, o MAPP- Método Altair de Planejamento Popular. A atuação será 
fundamentada em reuniões, palestras, discussões, dinâmicas em grupos e orientações 
individuais. Prevê-se, como resultados, uma maior participação consciente dos 
acompanhantes quanto a seu papel, bem como a compreensão das orientações do hospital. 

Palavras chave: Prática sócio educativa, MAPP, Acompanhantes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0074  
TÍTULO: SEXUALIDADE SEM MEDOS: UMA EXPERIÊNCIA JUNTO AOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E AS FAMÍLIAS NA ADOTE.  
ALUNO: BÁRBARA RODRIGUES CAVALCANTE (03501800401)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
 
 
Resumo: 

O trabalho apresentado, fruto de experiência de estágio curricular II, do curso de Serviço 
Social, busca explicitar a implementação de um plano interventivo desenvolvido no período 
de maio a agosto de 2004 na ADOTE (Associação de Orientação aos Deficientes). 
Ressalta-se que a gestão do plano ora exposto contemplou os objetivos propostos em 
projeto, que se propunham a esclarecer e sensibilizar as mães no que concerne à 
problemática da sexualidade enfrentada pelas pessoas portadoras de deficiência. No que se 
refere à metodologia, vale destacar que o trabalho foi desenvolvido através de encontros 
mensais coordenados pela estagiária que visava a orientação sexual, troca de experiências e 
formação de grupos de auto-ajuda, com vistas a uma possível redução na conduta de 
opressão sexual dos adolescentes portadores de deficiência por parte dos pais, bem como, o 
desenvolvimento da prática da afetividade no seio familiar. Como resultados, constatou-se 
a necessidade de maiores esclarecimentos sobre o assunto bem como o interesse das mães 
em participar deste tipo de atividade.  

Palavras chave: Afetividade, Pessoas Portadoras de Deficiência, sexualidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0076  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA COMUNITÁRIA NO 
BAIRRO PLANALTO - NATAL/RN  
ALUNO: LÍLLIAN FONTES NOGUEIRA FÁVERO CÉSAR (01327439654)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: MARIANA MONJARDIM BARBOZA (03837543480)  
 
 
Resumo: 

Conscientes dos benefícios trazidos pela música na vida do ser humano, tais como: resgate 
e construção da auto-estima; disciplina; aperfeiçoamento de habilidades psicomotoras e até 
mesmo uma boa possibilidade de profissionalização, foi realizada uma pesquisa de campo, 
objetivando conhecer a opinião e o interesse dos morados do bairro quanto à implantação 
de uma escola de música comunitária no Bairro do Planalto – Natal/RN. Durante a coleta 
dos dados, utilizando questionários, estudantes de Serviço Social estiveram em contato 
direto com a população, ouvindo a população quanto a essa temática, que é a música na 
vida das pessoas. Após o tratamento dos dados levantados verificou-se o interesse da 
população pela proposta. Como resultado do projeto de pesquisa, a escola de música está 
sendo implementada no referido bairro, na Igreja Cristã Evangélica, com recursos oriundos 
de uma ONG e é aberta a toda população com idade de 7 a 17 anos. As modalidades 
oferecidas são Flauta, Violão, Percussão e Canto. Atualmente a escola conta com 26 alunos 
tendo 2 professores voluntários. Constata-se que esta atividade vem se constituindo uma 
forma de combate à exclusão social sendo ainda uma terapia ocupacional para os 
moradores do bairro, compreendidos nesta faixa etária.  

Palavras chave: Escola de Música, Exclusão Social, Terapia Ocupacional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0079  
TÍTULO: VALORES HUMANOS DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL  
ALUNO: MARIA CHRISTINA SANTOS BARKER (01039616402)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: LIA BEZERRA DE ALMEIRA (01050429435)  
 
 
Resumo:  

Os valores humanos, de acordo com a Teoria dos Valores de Schwartz, são metas 
desejáveis que orientam o comportamento dos indivíduos de acordo com o que eles 
consideram ser bom e certo. Esses valores são semelhantes em diversas culturas, no 
entanto, variam em relação à ordem de importância atribuída em cada das culturas. No 
presente estudo, procuramos verificar as prioridades axiológicas dos trabalhadores da 
construção civil, partindo da hipótese de que eles apresentam uma maior predominância de 
valores coletivistas em conformidade com a cultura local. Aplicamos o Questionário de 
Valores, validado por Tamayo, numa amostra de 58 trabalhadores da construção civil da 
cidade de Natal. Como resultado, obtivemos que os trabalhadores da construção civil dão 
maior importância a valores presentes no pólo autotranscedência, da dimensão 
autotranscedência versus autopromoção, e ao pólo conservação, da dimensão conservação 
versus abertura à mudança. Portanto, as prioridades axiológicas da amostra são de 
orientação predominantemente coletivistas. Em contraposição um dos tipos de valores a 
que foi atribuída menor prioridade foi o tipo poder, que pode estar sendo visto de forma 
negativa, e nem mesmo ser percebido como um valor.  

Palavras chave: Valores humanos, Trabalhadores da construção civil, Prioridades 
axiológicas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0080  
TÍTULO: A INTELECTUAL E PROGRESSISTA MARIA DO CÉU PEREIRA: 
VANGUARDA FEMININA NO SERIDÓ NORTE-RIO-GRANDENSE (1931-1932)  
ALUNO: IARA MARIA CARVALHO MEDEIROS DOS SANTOS (04125208425)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  
  
 
Resumo:  

Este estudo é produto da pesquisa CURRAIS NOVOS E OS IDEAIS PROGRESSISTAS 
DOS GALVANOPOLITANOS (1920-1930), constituinte da Base da Pesquisa CULTURA 
E EDUCAÇÃO NO SERIDÓ NORTE-RIO-GRANDENSE, do Departamento de Ciências 
Sociais e Humanas, da UFRN. O objetivo é analisar a atuação intelectual de Maria do Céu 
Pereira enquanto imbuída de pôr em prática, no seu município, o ideário de Modernidade 
em voga no Brasil da época. O trabalho parte da análise de seus artigos publicados n’O 
GALVANÓPOLIS, periódico do qual, inovadoramente, foi diretora e que circulou em 
Currais Novos, nos anos de 1931 e 1932; e, também, das suas práticas culturais reveladoras 
de uma postura alternativa de vida, destoando da predominante entre as moças de sua 
cidade. Privilegiou, em seus discursos, a defesa de uma cultura letrada, a necessidade de 
preservar a tradição católica, os ideais de progresso da pátria e a postura de uma mulher-
missionária, imbuída de sensibilidade e delicadeza. O registro biográfico e a análise da 
postura de Maria do Céu Pereira diante dos problemas de seu tempo consolidar-se-ão a 
partir da publicação de uma coletânea de artigos acerca de vários intelectuais 
contemporâneos, provisoriamente intitulada Modernidade e intelectuais currais-novenses 
(1920-1930), dando um enfoque privilegiado às suas contribuições para o município de 
Currais Novos, algo que ainda não havia recebido o merecido destaque.  

Palavras chave: Gênero, Modernidade, Imprensa  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0082  
TÍTULO: HISTÓRIAS DE VIDA COMO INSTRUMENTOS INDICADORES DE 
LETRAMENTO  
ALUNO: IGOR DE CARVALHO BRASIL (04743573416)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
  
 
Resumo: 

O presente trabalho analisa histórias de vida de alunos/professores em curso de formação 
docente (PROBÁSICA – Pólo Santa Cruz/RN), entendendo-as como formas de discurso 
que operam como instrumentos de letramento e de (re)construção de suas identidades 
sociais. Nelas, esses professores relatam como o processo de aquisição da leitura e da 
escrita se constituiu durante toda sua vida, sendo observado como as práticas de letramento 
influenciaram nessa aquisição. Apesar de seu caráter individual, o que as narrativas 
oferecem não são apenas dados biográficos, mas um contexto sócio-histórico no qual o 
indivíduo está inserido. Portanto, as narrativas apresentam-se como uma alternativa para 
lidar com questões inerentes à formação desses professores e de suas práticas pedagógicas. 
Teórica e metodologicamente, este trabalho está orientado: 1) pelos estudos acerca do 
Letramento; 2) pelos pressupostos da Pesquisa Narrativa e 3) pela orientação da Etnografia 
Crítica. Nesse sentido, este estudo se insere na perspectiva qualitativa ou interpretativista de 
pesquisa, que constrói suas teorias a partir das práticas. A análise das narrativas evidencia 
não apenas questões de identidade relativas ao processo de formação desses agentes de 
letramento, mas também a compreensão que eles têm de si mesmos enquanto profissionais 
inseridos num determinado contexto social.  

Palavras chave: Letramento, Histórias de vida, Formação de Professor  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0083  
TÍTULO: AMEAÇA À ORDEM: A CAMPANHA “DE PÉ NO CHÃO...” SOB O 
OLHAR DA REPRESSÃO POLÍTICA (1961-1964)  
ALUNO: JOSÉ EVANGILMÁRISON LOPES LEITE (03564442448)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
 
 
Resumo: 

Com a deflagração do Golpe Civil-Militar no Brasil, em 1964, os movimentos sociais e 
educacionais que configuravam o quadro nacional, foram considerados “subversivos”, por 
apresentarem propostas ligadas às perspectivas de mudanças sociais no país, tornando-se 
alvo de todo tipo de repressão política. Assim sendo, centrando nossa análise nos 
movimentos de educação e cultura popular da década de 1960, o presente trabalho objetiva 
analisar a visão das forças golpistas sobre a concepção de educação e cultura popular da 
Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, desenvolvida pela Prefeitura de 
Natal, sob administração do prefeito Djalma Maranhão (1961-1964). Objetiva ainda, 
identificar as justificativas das forças golpistas para reprimir politicamente os participantes 
da referida Campanha. A principal fonte de investigação de nossa pesquisa é o Relatório 
“Subversão no Rio Grande do Norte”, resultado do trabalho de investigação de uma 
Comissão de Inquérito instituída pelo governo desse Estado; além de outras peças 
processuais e entrevistas; tendo como aporte teórico autores como Comblin, Costa, Galvão, 
Gaspari, Germano, Góes, Ianni. Nesse sentido, é possível apontar que a Campanha “De Pé 
no Chão”, por apresentar uma proposta de educação e cultura popular voltada à 
“conscientização” política e social, passou a ser vista pelas forças repressoras, após a 
deflagração do Golpe, como “ameaça à ordem democrática”, passando a ser reprimida até 
sua completa desestruturação.  

Palavras chave: GOLPE MILITAR, MOVIMENTOS SOCIAIS, CAMPANHA "DE PÉ 
NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER"  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0086  
TÍTULO: SENSIBILIZAÇÃO A RESPEITO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA  
ALUNO: MARIANA MONJARDIM BARBOZA (03837543480)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: JANAÍNA ARAÚJO DE LIMA (91411530497)  
 
 
Resumo: 

Apresenta o projeto de intervenção “Sensibilização a respeito da Dependência Química” 
desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas – CAPS ad II –, 
na zona norte da cidade do Natal/RN, implementado no período de abril a julho do corrente 
ano tendo contado com o auxílio de toda a equipe do CAPS AD II Norte e do Supervisor de 
Ensino da UFRN.Visa implementar ações educativas que têm por fim colaborar para uma 
melhor estruturação na vida das pessoas que sofrem desse grande mal que é a dependência 
química. Esta traz graves problemas, não só no âmbito da convivência com a sociedade, 
mas também muitas vezes acarreta prejuízos à saúde física e psíquica do indivíduo.O 
objetivo principal do projeto é o de oferecer informações aos usuários e seus familiares, 
considerados co-dependentes, para que possam entender o que é a dependência e assim 
poderem, juntos, construir mecanismos para enfrentamento dessa problemática. Para que 
isso ocorresse se trabalhou com oficinas, seminários e palestras alertando a todos a respeito 
dos perigos que este consumo pode ocasionar, bem como o que é a dependência. Como 
resultado se observou a necessidade de maiores informações por parte dos usuários e dos 
familiares e uma maior integração dos mesmos e participação nas atividades oferecidas no 
CAPS AD II Norte.  

Palavras chave: Sensibilização, Dependência Química, Reinserção   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0087  
TÍTULO: MENTE SÃ E CORPO SÃO: MAIS DO QUE UM OBJETIVO, UMA 
NECESSIDADE  
ALUNO: FRANCISCA SANDRINNY MAIA ROCHA (01007894474)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: DAYANNE PRISCILLA FERREIRA DE SOUZA (01268837423)  
  
 
Resumo: 

Apresenta uma proposta de intervenção junto aos pacientes internados à espera de cirurgia 
ou em tratamento no Hospital Universitário Onofre Lopes, local do estágio curricular, tendo 
em vista diminuir a ociosidade dos mesmos, além de proporcionar-lhes um aumento da sua 
auto-estima e companheirismo para com os colegas. A escolha do objeto de intervenção foi 
feita durante o período de observação, a partir da análise de sua viabilidade e possibilidade 
de ação. Para isto utilizou-se o Método Altadir de Planejamento Popular – MAPP, a fim de 
sistematizar as ações propostas tais como operações, demandas, possibilidade de ação, 
recursos a serem utilizados e resultados parciais e finais. O referido projeto será concluído 
no semestre de 2004.2. Como resultados parciais estão sendo realizadas reuniões semanais, 
identificação do perfil dos pacientes através de questionários, no sentido de interferir 
positivamente na relação pessoal dos mesmos, melhorando a sua qualidade de vida.  

Palavras chave: Ociosidade, Qualidade de Vida, Intervenção  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0088  
TÍTULO: MEMÓRIA DO RÁDIO EM PARNAMIRIM  
ALUNO: MONICA FERNANDES DE SOUZA (66506212420)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
  
 
Resumo: 

Este trabalho faz um resgate histórico de Parnamirim/RN, município situado na região 
metropolitana da cidade do Natal - Rio Grande do Norte. Destaca sua importância nos 
rumos do Estado e do país, bem como aborda as iniciativas que contribuíram para que os 
precursores dos serviços radiofônicos se dedicassem para o surgimento do rádio, importante 
veículo de informação, e sua relevância para a cidade. Os procedimentos metodológicos 
utilizados para elaboração da pesquisa foram baseados em entrevistas com pessoas dos 
serviços de radiodifusão, bem como através das leituras disponíveis pertinentes ao assunto 
visando coletar dados sobre sua história, seja sobre a rádio na cidade, seja sobre autores que 
contribuíram para o embasamento teórico. Em um segundo momento, tomamos 
conhecimento sobre o perfil dos programas, bem como sua receptividade pela população 
local da época. Os resultados mostram o esforço dos idealizadores da comunicação local 
onde a partir do conhecimento da realidade foi possível detectar a causa do encerramento 
daqueles empreendimentos radiofônicos.  

Palavras chave: radio, RADIO, RADIO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0091  
TÍTULO: OCUPANDO O TEMPO COM ARTE  
ALUNO: LARISSA ADJA SILVA DE SOUZA (01282833430)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
  
 
Resumo: 

Contempla um breve resgate histórico do Hospital Infantil Varela santiago-HIVS. 
Apresenta-se um trabalho realizado junto aos acompanhantes do hospital. O trabalho teve 
como objetivo diminuir o tempo ocioso das mesmas através de oficinas interativas que as 
ocupem durante o tempo que permanecem no hospital acompanhando os filhos que se 
encontram internados durante o tratamento. A escolha do tema deveu-se à possibilidade 
prática de sua execução bem como as constatações feitas a partir das observações realizadas 
durante o estágio, entrevistas e consulta a documentos de que a ociosidade se constitui um 
problema que afeta, inclusive, as relações pessoais entre acompanhantes e entre estas e os 
funcionários. Durante o projeto utilizou-se, também, o recursos às conversas 
informais,repasse de informações no sentido de esclarecer dúvidas sobre o tratamento da 
doença e amenizar as dificuldades impostas pela convivência humana, principalmente com 
pessoas estranhas e num ambiente hospitalar, diferente dos seus lares. Constatou-se que os 
resultados foram positivos com grande número de adesão por parte das acompanhantes e de 
funcionários do Hospital. A confeccção de cestas se constituiu uma atividade prazerosa, 
ludica e que pode reverter economicamente para essa população de baixo poder 
sócioeconômico.  

Palavras chave: Ociosidade, Acompanhantes, Atividades manuais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0097  
TÍTULO: BRINCADEIRA DE MENINO QUE MENINA NÃO PODE SABER: UM 
ESTUDO SOBRE A SEXUALIDADE E A MASCULINIDADE NA INFÂNCIA 
SERIDOENSE.  
ALUNO: PATRÍCIA MEDEIROS DE ARAÚJO (00775114413)  
ORIENTADOR: VANUZA SOUZA SILVA (03060905460)  
CO-AUTOR: ADIJANE KADIDJA LOPES VALE (03028238403)  
  
 
Resumo:  

O trabalho intitulado "Brincadeira de menino que menina não pode saber: um estudo sobre 
a sexualidade e a masculinidade na infância seridoense" problematiza a ocorrência de 
práticas sexuais entre crianças do sexo masculino, atos que para eles não passam de 
brincadeiras e que não devem ser reveladas na fase adulta, pois poderiam comprometer sua 
masculinidade e sua sexualidade. Este estudo visa compreender as práticas sexuais e a 
construção do gênero masculino durante a infância, utilizando como referenciais teóricos os 
estudos feitos por Michel Foucault, Elisabeth Badinter e bibliografias complementares. A 
metodologia utilizada são entrevistas feitas com homens com uma faixa etária acima de 18 
anos, que presenciaram ou praticaram tais brincadeiras em tempos de menino. Como a 
pesquisa ainda não está concluída, não obtivemos resultados imediatos, pois o trabalho 
requer um maior tempo para análises e estudo da temática abordada. 

Palavras chave: Infância, Sexualidade, Masculino  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0100  
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. 
JOÃO MACHADO  
ALUNO: MARIANE ARAUJO MENDES PEREIRA (01312672480)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: DUCIELE DANTAS FONSECA (03502427470)  
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (01013561457)  
  
 
Resumo: 

Introdução: O processo de tratamento dos transtornos mentais tem passado por inúmeras 
questões éticas e sociais ao longo da história, resultando em mudanças quanto às práticas 
utilizadas para tratar os pacientes psiquiátricos. Objetivo: Investigar como está ocorrendo o 
processo de humanização e socialização de deficientes/ doentes mentais no Hospital 
Psiquiátrico Dr. João Machado. Metodologia: Visitas à instituição, bem como, entrevistas 
aliadas à aplicação de questionários com seus profissionais. Observou-se também a 
estrutura física do hospital (compreendendo o pronto-socorro, internação e Hospital Dia). 
Resultados: O hospital com o regime de internamento, semi-internamento e atendimento 
ambulatorial, atende cerca de 220 pacientes. A equipe é composta por assistentes sociais, 
psicólogos, terapeutas ocupacionais, etc. O trabalho é interdisciplinar de maneira que o 
paciente é analisado e auxiliado em seu contexto familiar e individual. Muitos pacientes 
permanecem internados no hospital mesmo após a alta, devido à impossibilidade de 
localizar seus familiares e/ou pela recusa dos parentes em recebê-los. A exclusão dificulta 
ainda mais o tratamento e a socialização dos pacientes. Por outro lado, no Hospital Dia 
encontra-se uma realidade diferenciada, na qual os pacientes estão em constantes atividades 
de trabalhos manuais, artesanato e jardinagem, o que vem a contribuir para o aumento da 
auto-estima dos pacientes e para a percepção do potencial dessas pessoas. 

Palavras chave: Humanização, Socialização, Transtornos mentais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0101  
TÍTULO: O SER HUMANO SOB A ÓTICA DOS FOTÓGRAFOS SEBASTIÃO 
SALGADO E JOEL PETER WITKIN  
ALUNO: LETÍCIA IRACI DE MEDEIROS (03632181497)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
CO-AUTOR: PÂMELA FABÍOLA DE OLIVEIRA SILVA (04718854440)  
CO-AUTOR: ROSIANA CLARA VIANA (01277007497)  
  
 
Resumo: 

A fotografia constitui-se como instrumento de expressão e reprodução da realidade que o 
homem utiliza para se comunicar com outros seres através da representação visual de 
objetos. Ela pode apresentar diversas funções. Este estudo deteve-se apenas nos aspectos 
documental e artístico. Tomando por base tais conceitos, foi realizada uma análise de 
conteúdo das fotografias de Joel Peter Witkin e Sebastião Salgado. O primeiro, produz 
obras marcadas pela subjetividade, com temáticas filosóficas, míticas e sexuais para criticar 
o modelo de organização contemporânea da sociedade ocidental. Já o segundo, trabalha 
temas voltados para a denúncia social, através de imagens-denúncia a fim de provocar 
discussões na sociedade. O estudo foi desenvolvido a partir da necessidade de se 
compreender a visão humanística presente nas obras de Witkin e Salgado. Joel produz uma 
fotografia-arte, com enfoque humanístico diferente de Salgado, que trabalha a fotografia 
documental. Para a fundamentação teórica, foi feita coleta de imagens na internet e 
pesquisa bibliográfica. Diante da análise realizada, constatou-se que Sebastião retrata uma 
realidade considerando os contextos histórico e social, vendo o ser humano em toda a sua 
universalidade. Já Witkin recria a realidade através da construção de cenários com 
cadáveres e encara o homem fundamentando-se em suas experiências pessoais.  

Palavras chave: Fotografia, Ser Humano, Comunicação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0107  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DO SUICÍDIO NO RIO 
GRANDE DO NORTE: 2001 A 2003  
ALUNO: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
  
 
Resumo: 

Esse estudo epidemiológico consiste na continuação de estudos anteriores e tem como 
objetivo conhecer as características epidemiológicas do suicídio no Rio Grande do Norte. 
Há poucas pesquisas no Brasil sobre o assunto, mesmo sendo considerado, em muitos 
países, um problema de saúde pública. Os dados foram obtidos nos laudos cadavéricos do 
ITEP (Instituto Técnico de Polícia), no período de 2001 até julho de 2003, tendo sido 
tratados estatisticamente pelo SPSS (Social Package for Social Science), em números 
brutos e percentuais. Os resultados mostram que no período estudado houve 228 
ocorrências de suicídio, sendo 74,6% do sexo masculino e 25,4% do feminino. Quanto ao 
estado civil, os solteiros representam 50,7% e os casados 43%. As faixas etárias onde existe 
maior ocorrência se situam entre os 25 e 40 anos (33,9%); 41 – 50 anos (20,7%); 15 – 24 
anos (20,3%). Quanto à causa de óbito ou meio utilizado, 54,8% se enforcaram, 14,6% se 
envenenaram, 13,2% usaram arma de fogo, 10,1% atearam fogo nas vestes, 5,3% 
escolheram ações contundentes (salto com diferença de nível, de carro em movimento, 
etc.), e 2% adotaram outros meios. Os resultados sugerem que o suicídio é um fenômeno 
multideterminado, não podendo ser atribuída uma única causa ou justificativa para a 
ocorrência desse ato. Espera-se que a partir dos conhecimentos alcançados ao final desse 
estudo, consiga-se refletir sobre a questão do suicídio a partir de uma dimensão social, 
cultural e histórica no nosso estado.  

Palavras chave: suicídio no RN, estudo epidemiológico, suicídio  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0115  
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DAS 
ATIVIDADES HUMANAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANGI-RN  
ALUNO: JOSEMBERG PESSOA BORGES (04957779430)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS L RAMALHO (16017765434)  
  
 
Resumo: 

A ocupação de bacias hidrográficas e o uso inadequado do solo vêm acarretando problemas 
à natureza, às populações ribeiras e aos que dependem desses mananciais, o que motiva 
estudos que visam adequar a ocupação dessas áreas. Nesse sentido a espacialização 
cartográfica e a análise dos resultados é uma importante contribuição à caracterização de 
ambientes, como no caso da Bacia do rio Pirangi, localizada entre o ecúmeno urbano de 
Natal e Parnamirim, com usos diversos que degradam o ambiente. Objetivou-se mapear as 
formas de uso dessa bacia referente a duas épocas, visando analisar o processo de ocupação 
e os impactos. Para isso foram utilizadas técnicas de Sensoriamento remoto e SIG. Na 
obtenção de mapas temáticos, utilizou-se imagens dos satélites Spot (1994) e ETM+ 
Landsat (2001), nos softwares SAGA/UFRJ e SPRING/INPE. Os resultados foram 
analisados segundo o método sistêmico. Verificou-se que a classe área urbana, com 
formação de loteamentos, foi a que mais se expandiu, assim como a área desmatada. A área 
de vegetação ciliar e mata preservada foram as que diminuíram seus percentuais, em 
decorrência do aumento de pastagens e cultivos temporários e permanentes, motivo de 
preocupação, pois a cobertura vegetal é uma importante protetora do solo contra processos 
erosivos. O quadro verificado merece um melhor acompanhamento de seus impactos para a 
devida conclusão, mas pode-se dizer que é uma área sujeita a processos de degradação.  

Palavras chave: Bacia hidrográfica, Uso e ocupação, Mapeamento  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0117  
TÍTULO: GESTÃO PARTICIPATIVA: UM OLHAR SOBRE O TRABALHO 
COLETIVO  
ALUNO: VIVIAN RODRIGUES BEZERRA (03412285404)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
  
 
Resumo: 

Discute os sentidos de um trabalho coletivo a partir da ênfase na gestão democrática posta 
pelas políticas atuais. Realizamos uma análise compreensiva dos discursos de 
representantes da comunidade – professores, equipe técnica, apoio técnico, equipe de 
direção – de uma Escola Municipal de Natal, equiparando a realidade do cotidiano escolar 
com as proposta da gestão participativa tal qual é percebida pelos segmentos que compõem 
a instituição escolar e considerando as indicações de integração para a efetivação da 
participação e da decisão. Com a orientação metodológica de Jean-Claude Kaufmman, 
trabalhamos com a análise compreensiva dos discursos, apoiando-nos que os homens são 
produtores ativos do social. Trata-se de interpretar as falas dos sujeitos a partir de seus 
valores para compreensão da sua ação. Para isso, realizamos entrevistas semi-diretivas com 
os participantes da escola, com o propósito de perceber, através da fala, quais as 
significações desses sujeitos sobre os aspectos da gestão democrática, do papel político e 
quais as considerações sobre o trabalho coletivo. Os resultados obtidos correspondem a 
distintos sentidos sobre a gestão escolar. Como elemento comum presente nos discursos, 
ressaltamos o desconhecimento pelos sujeitos de elemento indispensável para efetivação da 
gestão democrática: o não saber-fazer de conceitos básicos como democracia revela-se uma 
marcante contradição que perpassa o conceito do trabalho coletivo na escola publica.  

Palavras chave: Educação, Gestão, Coletivo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0119  
TÍTULO: AS IRMÃS SALESIANAS E A SUA CONTRIBUIÇÃO NA EDUCAÇÃO DA 
MULHER NATALENSE NA DÉCADA DE 1970.  
ALUNO: PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS (01199261483)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 
Resumo: 

Com o intuito de analisar a contribuição das irmãs salesianas na educação da mulher 
natalense na década de 1970 é que busco desenvolver um estudo da vinda das mesmas para 
o Rio Grande do Norte, onde estas desenvolvem sua prática pedagógica no Instituto Maria 
Auxiliadora. Essas religiosas chegaram no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal em 
1951, para educar jovens do sexo feminino. Em meados da década de 1970 é que houve 
uma mudança em sua estrutura passando a educar também jovens do sexo masculino. Para 
realização desta pesquisa fui em busca de subsídios teóricos e metodológicos em autores 
que abordassem uma nova perspectiva de história como: Michel Perrot, Morais, Roger 
Chartier, Galvão, Riolando Azzi, Boris Fausto, Michel Certeau entre outros. Sendo assim, 
busquei fontes acreditando que estas retratam a história de vida, de uma nação num 
determinado tempo/espaço. Para desenvolvê-la, estou fazendo entrevistas com as ex-alunas 
do Instituto Maria Auxiliadora, analisando as crônicas escritas por estas irmãs em cadernos 
de brochura e em italiano, fotografias da época, bibliografia pertinente ao tema, arquivos do 
colégio, acervo do Instituto Histórico e Geográfico e a Biblioteca Zila Mamede. As 
conclusões parciais a que se tem chegado é que as Irmãs Salesianas contribuíram para 
formar a mulher tanto na religião, quanto na política, sendo importante estudá-las, pois as 
mesmas estão educando jovens há 53 anos numa pedagogia "preventiva" que prima formar 
“bons cristãos e honestos cidadãos”.  

Palavras chave: história da educação, educação feminina, prática educativa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0121  
TÍTULO: O PAPEL DO PRODETUR/RN COMO PROMOTOR DO PROCESSO DE 
TURISTIFICAÇÃO EM ÁREAS COSTEIRAS  
ALUNO: ANDRÉA DO NASCIMENTO BARBOSA (03737471444)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
  
 
Resumo: 

O Presente trabalho trata do papel do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio 
Grande do Norte–Prodetur/RN como promotor do processo de turistificação em áreas 
costeiras. Dessa forma, como o intuito de analisar a atuação desse Programa, escolheu-se 
como objeto de estudo a praia da Redinha Velha que se localiza no litoral norte potiguar, 
sendo um destino consolidado quanto à prática do turismo de segunda residência. Portanto, 
o objetivo central deste trabalho é estudar os impactos sócio-espaciais trazidos a partir do 
processo de turistificação da Redinha e do seu entorno. A pesquisa caracteriza-se como 
sendo exploratória e descritiva, pois os dados foram coletados mediante o levantamento de 
dados secundários e primários, tendo como principal instrumento de pesquisa a entrevista, 
tanto de forma direta como indireta, bem como levantamento e leitura da bibliografia 
especializada no assunto. Dentre os resultados desse estudo observou-se que a população e 
o meio ambiente não estão sendo preparados para a introdução de uma atividade de turismo 
mais expressiva, pois todos os investimentos públicos (infra-estrutura básica e de apoio) 
realizados na praia da Redinha e em algumas áreas da zona norte de Natal vem dar suporte 
e promover a valorização das praias localizadas ao longo da orla norte potiguar, uma vez 
que é nesta área onde estão sendo erguidos grandes empreendimentos privados, motivados, 
principalmente, pela qualidade da paisagem natural e pela disponibilidade de terras.  

Palavras chave: turismo, planejamento, políticas públicas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0122  
TÍTULO: NOILDE PESSOA RAMALHO: DEDICAÇÃO AO ENSINO DA MULHER 
EM NATAL (1940-1950)  
ALUNO: VALÉRIA CARLA VIEIRA GOMES (96703580430)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 
Resumo: 

O objetivo deste trabalho é investigar a prática educativa da professora Noilde Pessoa 
Ramalho, durante o período de 1940 a 1950, na Escola Doméstica de Natal, como docente e 
diretora daquela instituição desde 1945, contribuindo para a formação de gerações. Para 
esta pesquisa, realizei um levantamento de dados, procurando reconstituir os caminhos 
percorridos por essa educadora, nos seguintes acervos: Biblioteca Auta de Souza, na Escola 
Doméstica de Natal, Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e Biblioteca 
Central Zila Mamede, na UFRN. Além dessas pesquisas, utilizei livros da História do Rio 
Grande do Norte, para configurar a época estudada, bem como entrevistas com ex-alunas e 
com a própria professora. Assim, diante dos dados pesquisados e analisados, percebi que 
estudar sobre as práticas dessa professora, se justifica pela importância de analisar o papel 
que a sociedade de sua época havia estabelecido para a mulher e a maneira pela qual dentro 
dessa construção social, ela pôde se destacar enquanto docente daquela instituição, dando 
significado à sua tarefa educativa.  

Palavras chave: Educação Feminina, História da Educação, Prática Educativa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0124  
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DA PROFESSORA E ESCRITORA STELLA 
VÉSPER GONÇALVES, NA CIDADE DO NATAL NO PERÍODO DE 1910-1930.  
ALUNO: ERIKA DANIELLE GOMES DE SENA (01052113460)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 
Resumo: 

O objeto de estudo é a prática jornalística da professora Stella Vésper Gonçalves que foi 
aluna da primeira turma da Escola Normal de Natal em 04 de dezembro de 1910. A 
importância não reside em Stella ter sido da primeira turma da Escola normal de Natal, mas 
pela participação nos periódicos: Diário de Natal, Boa Imprensa, Revista Pedagogium, nos 
quatro primeiros números da Revista da Escola Doméstica, de 1910-1930. Nesta época 
escreveu artigos, com o pseudônimo de “Potyguara”, num contexto que se exigia 
comportamento feminino recatado e doméstico. Stella foi para o momento histórico uma 
educadora que viveu e conquistou espaços, ultrapassando os limites do lar. Os subsídios 
teóricos-metodológicos como: Chartier, Certeau, Fausto, Galvão, Morais, Perrot. Que 
abordam a historiografia cultural, possuem o objetivo de configurar a época em questão, 
estabelecendo a relação passado-presente, na compreensão de como em diversos lugares se 
constrói uma determinada sociedade, em aspectos sócio-históricos. Bem como, fontes nos 
acervos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e Biblioteca Zila 
Mamede. A partir do contato com os artigos o seu modelo de educação vai além dos 
portões escolares, apresentados a sociedade, sendo relevante à contribuição na literatura e 
educação norte-rio-grandense, num momento histórico de emergentes propostas no âmbito 
educacional.Pretende-se apresentar sua contribuição para Historiografia Educacional, em 
especial no Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: História da Educação, Literatura, praticas educativas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0126  
TÍTULO: UMA LEITURA PARA CURAR: A CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA 
INFANTIL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
ALUNO: DANIELLE MEDEIROS DE SOUZA (01221032461)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
  
 
Resumo: 

O estudo discute a importância da Literatura Infantil no trabalho com crianças que possuem 
necessidades educacionais especiais a partir da prática escolar desenvolvida no Núcleo de 
Educação Infantil – NEI, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Tomou-se como sujeito do estudo uma criança com Distúrbio Geral do Desenvolvimento 
(DGD) e sua interação com o texto literário. Os dados de análise referem-se ao ano letivo 
de 2003, período em que essa criança freqüentava a turma de nível três, que integra alunos 
entre quatro e cinco anos de idade. Destacam-se, nos episódios, a mediação pedagógica e o 
valor de “cura” por meio da literatura. Assim, o contato com histórias possibilitou à criança 
um engajamento afetivo e intelectual, através da projeção e da identificação com 
personagens como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Pinóquio, dentre outros.. 
Tomou-se como referencial teórico as pesquisas de Amarilha (1997), Bettelheim (1992), 
Held (1980), Ouaknin (1996), Proust (2001) e Smith (2003). A análise revela que o papel 
da literatura ultrapassa a formação do leitor, adquirindo caráter “terapêutico”. Reafirma-se 
também a necessidade do texto literário na prática escolar. Observou-se que, com o uso 
sistemático da Literatura Infantil, o sujeito da pesquisa demonstrou avanços no seu 
desenvolvimento, dentre os quais ressalta-se: o autocontrole; o aumento na expressividade, 
criatividade, sensibilidade e sociabilidade; estabelecimento de vínculos afetivos.  

Palavras chave: Ensino de Literatura Infantil, Educação Especial, Leitura Terapêutica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0127  
TÍTULO: COSTURANDO IMAGENS E MEMÓRIA NUMA COLCHA DE LEITURA: 
A CONTRIBUIÇÃO DA LINGUAGEM NÃO-VERBAL PARA A FORMAÇÃO DO 
LEITOR  
ALUNO: KÍVIA PEREIRA DE MEDEIROS (03408708428)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
  
 
Resumo: 

Discute a contribuição da linguagem não-verbal presente no livro de Literatura Infantil para 
a formação do leitor, salientando a relação ilustração e memória na leitura. Destaca como a 
memória propicia a recuperação de informações relevantes à compreensão do texto 
ilustrado. Tem como orientação teórico-metodológica a concepção de leitura por andaime 
(scaffolding)e se configura como um recorte da pesquisa "O ensino de literatura: 
professores e aprendizes e a atuação na comunidade de intérpretes nas escolas da rede 
pública do Rio Grande do Norte (CNPq/PROPESQ, 2003)". A análise se apóia nas 
pesquisas de Amarilha (2001); Buoro (2002); Camargo (1998); Smith (1989) e Vygotsky 
(1998). Tem como corpus de análise, os registros das sessões de leitura e releitura da turma 
B, do texto A colcha de retalhos (1995). Nas sessões em foco, utilizou-se a mediação por 
andaime (Graves e Graves, 1995). Do estudo, observou-se que houve envolvimento dos 
alunos com o texto; acuidade nas informações verbais e não-verbais presentes na narrativa; 
salientando que o diálogo dos vários tipos de linguagem no texto literário favorece a 
capacidade de percepção da criança mediante uma ação positiva sobre a memória, 
consolidando, retificando, organizando em linguagem coerente as informações e a 
memória.  

Palavras chave: Ilustração, Memória, Educação  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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 CÓDIGO: HS0129  
TÍTULO: TERCEIRIZAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: ASPECTOS 
GERENCIAIS EM UMA AGÊNCIA DE VIAGEM DE NATAL-RN  
ALUNO: CHIARA ANGELA DE CARVALHO SALES (00758983492)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
  
 
Resumo: 

Um conceito que tem sido difundido no mundo empresarial é o de terceirização 
(outsourcing), que consiste da prestação externa de serviços de processamento de 
informação. O objetivo deste artigo é avaliar os aspectos gerencias da gestão de tecnologias 
de informação (TI) em uma agência de viagens atuante em Natal-RN. As dimensões de 
análise focalizaram as aplicações de terceirização, processo da tomada de decisão, 
justificativas da sua adoção, vantagens e desvantagens obtidas, obstáculos que se 
apresentam, gestão estratégica e de contratos e tendências futuras. Utilizou-se, como 
metodologia, a análise qualitativa exploratória, com enfoque fenomenológico. A 
investigação foi conduzida através do método de estudo de caso único. A principal técnica 
utilizada para evidência de dados foi a entrevista em profundidade junto à executiva da 
empresa. Um dos principais resultados do estudo diz respeito à influência da filosofia e 
sintonia organizacionais nos processos de seleção e manutenção dos serviços terceirizados. 
O artigo finaliza com um conjunto de orientações práticas na implantação dessa estratégia 
corporativa, a partir das lições obtidas no estudo do caso. 

Palavras chave: Tecnologia da informação, Terceirização, Agências de viagem  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0135  
TÍTULO: GRACILIANO RAMOS E O CANGAÇO  
ALUNO: MARCEL LÚCIO MATIAS RIBEIRO (00959637400)  
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  
  
 
Resumo: 

Graciliano Ramos é tido como um dos mais significativos autores da literatura brasileira. 
Sua obra romanesca é conhecida pelo público e estudada em escolas e universidades. 
Porém, esse autor não redigiu apenas romances, aventurou-se em diferentes gêneros de 
composição literária. Criou poemas, crônicas e contos. Essa parte de sua obra, talvez pela 
excepcional qualidade dos romances, não constitui interesse para leitores e pesquisadores, 
mas pode ajudar a desvendar questões relativas aos romances e à biografia do autor. Este 
trabalho propõe uma leitura, fundamentada nas idéias de Antonio Candido a respeito do 
autor em questão, para seis crônicas de Graciliano Ramos sobre o cangaço reunidas em 
Viventes das Alagoas. Pois, numa época de instabilidade social em que as pessoas temiam 
o cangaço e seu mais forte representante, Lampião, Graciliano Ramos apoiava, nas páginas 
de “Cultura Política”, revista patrocinada pelo Governo Federal, a ação subversiva do grupo 
de cangaceiros. Para se ter idéia da ousadia do escritor, basta se descrever o contexto 
histórico no qual tais textos foram redigidos: em plena Ditadura do Estado Novo, em 
meados dos anos 1939 e 1940. Graciliano havia sido preso político por dez meses, de 
março de 1936 a janeiro de 1937, e Getúlio Vargas promovia intenso combate aos 
cangaceiros. Percebe-se, portanto, que a não aceitação da ordem estabelecida e o 
questionamento dos valores vigentes são traços existentes em toda a obra de Graciliano 
Ramos.  

Palavras chave: Literatura brasileira, Crônica, Cangaço  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0136  
TÍTULO: QUALIDADE DOS WEBSITES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM E TURISMO 
DA CIDADE DO NATAL/RN: PESQUISA EXPLORATÓRIA E PROPOSTA DE 
PROTOCOLO DE ANÁLISE  
ALUNO: CHIARA ANGELA DE CARVALHO SALES (00758983492)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
  
 
Resumo: 

No atual contexto dos negócios, em especial os negócios turísticos, a qualidade pode ser 
favorecida pela utilização adequada de meios eletrônicos. A qualidade dos serviços 
turísticos, em especial nas agências de viagem está diretamente associada à percepção dos 
clientes. Os websites como veículos de negócio e marketing digital surgem como uma 
proposta de efetivar novas formas de negócio e precisam possuir qualidade aos olhos dos 
turistas para que realmente atinjam seus objetivos. O presente trabalho objetivou conhecer 
o perfil da qualidade nos websites das agências de viagem e turismo da cidade do Natal-RN 
utilizando como técnica de coleta de dados a observação sistemática. A pesquisa é do tipo 
exploratória descritiva. A amostra foi composta de 14 websites de agências de viagem e 
turismo, cadastradas pela ABAV e disponibilizadas na web. Utilizou-se uma proposta de 
protocolo para mensurar a percepção da qualidade dos serviços entregues virtualmente, 
sendo a mesma analisada em duas dimensões: a técnica e a funcional. Como principais 
resultados da pesquisa, tem-se que a dimensão técnica de qualidade é presente em 71% dos 
websites num nível avançado e apenas 21% deles se encontram num nível intermediário de 
qualidade quanto à dimensão funcional. As agências de viagem e turismo podem se valer 
da TI em seus processos e utilizar eficazmente as forças do marketing digital propiciando 
qualidade a seus serviços online.  

Palavras chave: Qualidade dos serviços, Tecnologia da informação, Agências de viagem e 
turismo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

    

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0137  
TÍTULO: POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DA DEMANDA DE ENTIDADES 
NA FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
ALUNO: MARIA DE LOURDES MARQUES (05266691441)  
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  
  
 
Resumo: 

Qualificar é tornar habilitado uma pessoa para o desempenho de uma função, é capacitar a 
pessoa para determinado trabalho. A importância da qualificação profissional para a vida 
das pessoas, encontra-se na oportunidade de acesso ao trabalho, que se modifica a cada dia. 
As exigências são cada vez mais variadas e novas. A qualificação não só dá condições para 
o exercício de determinadas profissões como também prepara o indivíduo para o mundo do 
trabalho, oferecendo a oportunidade de uma melhor adaptação a esse competitivo mercado. 
Nesse sentido, as entidades de qualificação são a chave no processo de capacitação, uma 
vez que o trabalhador, através dos diversos cursos oferecidos, poderá desenvolver 
habilidades variadas, qualificando-se tanto para o mercado formal quanto para o mercado 
informal de trabalho. O presente projeto de pesquisa intitulado “Políticas Públicas de 
Educação da Demanda de Entidades na Formação de Mão-de-obra“ visa contribuir com 
esse processo de capacitação, através do site do curso de Administração do campus de 
Currais Novos, com uma fonte de informações das entidades de qualificação, como também 
de seus cursos.  

Palavras chave: Qualificação Profissional, Política Pública, Mercado de Trabalho  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0141  
TÍTULO: A ORIGEM E ORGANIZAÇÃO DA CADEIRA GRAMÁTICA DE LATIM E 
FRANCÊS DO BRITO GUERRA {1832)  
ALUNO: EDNALDO LUIZ DOS SANTOS (01053858400)  
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (56728069453)  
  
 
Resumo: 

O presente trabalho tem por fim investigar a Origem e a Organização Curricular da Cadeira 
Gramática de Latim e Francês, fundada pelo padre Brito Guerra em 1832, no município de 
Caicó/ RN. Este objeto de pesquisa é parte integrante de um projeto maior intitulado A 
Gênese e o Processo de Organização da Educação Escolar do Rio Grande do Norte (1832 – 
1925). O trabalho está baseado na coleta de informações em bibliografias de autores que 
enfatizaram a Cadeira, no livro de tombo e óbitos da Matriz de Sant’Ana, como também na 
visita a entidade e nas Falas e Relatórios dos presidentes da Província do Potiguar.. 
Obtemos tais resultados: A escola atraiu toda uma clientela de rapazes interessados em 
aprender a língua mais importante dos primórdios do século XIX, todos eles das regiões 
circunvizinhas. As aulas eram dadas pelo próprio padre, mas depois que ele ingressou na 
carreira política outros professores preencheram sua vaga. Com o passar dos anos 
necessitou-se de introduzir outra língua para acompanhar o latim e escolheram o francês, o 
qual foi posto em 1875 no sobrado. Daí, a escola de latim e francês de Caicó, foi muito bem 
freqüentada e divulgada pelos norteriograndenses, perdurando até 1892, quando se deu a 
reforma Benjamim Constant, que extinguiu todas as aulas avulsas espalhadas pelo interior 
do nosso Estado. A Cadeira de Latim e Francês do Caicó e Seridó foi o auge da 
intelectualidade seridoense, pois dela saíram grandes homens que destacaram-se no nosso 
Estado.  

Palavras chave: Cadeira Gramática, Seridó, Padre Brito Guerra  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0142  
TÍTULO: SOB OS OLHOS DE CLIO: AS HISTÓRIAS ENSINADAS NO CURSO DE 
HISTÓRIA DO CERES(CAICÓ 1974/1988)  
ALUNO: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (00905864417)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
  
 
Resumo: 

Sob o olhar de Clio nos debruçamos sobre a História e seus saberes no CERES - Centro de 
Ensino Superior do Seridó - que constituiu-se como núcleo de estudos superiores, 
inicialmente denominado Núcleo Avançado de Caicó em 1974, ano da implantação do 
Curso de História que, em 1988 sofre a primeira Reforma Curricular, passando a funcionar 
com as habilitações conjugadas de Licenciatura e Bacharelado. Objetivamos, a partir da 
organização e estrutura do Curso de História do CERES-UFRN, visibilizar currículos, 
práticas e saberes históricos ensinados no período de 1974 a 1988. Para tanto, partimos da 
noção de que Histórias Ensinadas são as concepções de história enredadas ao ensino e aos 
tempos, constituindo uma prática tecida por sujeitos e suas artes destacadas a partir dos 
lugares de onde se olham a História e os poderes e saberes do ato de ensinar. 
Metodologicamente partimos de pesquisas de campo buscando Diários de Classe, Planos de 
Curso, Currículos, Portarias e Resoluções que cartografassem as Histórias Ensinadas nas 
disciplinas de História do Brasil I e II, Estudos dos Problemas Brasileiros I e II e 
Introdução ao Estudo da História, escolhidas como foco à pesquisa. Tais análises ancoram-
se na concepção de discurso expressa em Michel Foucault que nos acompanham no 
exercício da análise discursiva. Junto a esta, destacamos as leituras de Michel de Certeau 
que pintam em nossa construção as artes do ler, do usar, do consumir as Histórias 
Ensinadas. 

Palavras chave: Histórias Ensinadas, Curso de História, CERES/UFRN  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0143  
TÍTULO: GUIMARÃES ROSA E A LÍNGUA LITERÁRIA COMO LÍNGUA 
METAFÍSICA  
ALUNO: DENISE ARAUJO CORREIA (01148115471)  
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)  
  
 
Resumo: 

Esta pesquisa pretende estudar a dimensão metafísica da literatura existente na obra 
rosiana, estudando os procedimentos narrativos, usos e estilos da linguagem literária, que 
provocam a palavra em sua opacidade a erigir uma língua de pensamento, na visão de 
Guimarães Rosa. Reinterpretando provérbios populares pela via de sua subjetividade 
literária, o autor mineiro demonstra vocação filosófica de sua criação literária. E nesta 
imprime a deliberação de usar a língua como veículo metafísico. O grande SERTÃO torna-
se GEOGRAFIA DO SER. O seu criador, um SERTANEJO, um ser originário dessa região 
ficcional. Parâmetros da teoria literária serão requisitados no estudo das marcas estilísticas, 
do regime metafórico e simbólico. No âmbito da narrativa e dos procedimentos do 
narrador, juntaremos às teorias narrativas literárias as reflexões sobre o espectador e o 
“storyteller”, com base na análise de Odílio Alves Aguiar a respeito do papel destas figuras 
da narrativa na constituição do pensamento filosófico de Hannah Arendt. A busca do 
impossível e do infinito mostra-se, na sua obra, uma transposição poética e romanesca do 
amor à língua, a qual ele assim concebe: “A língua é a única porta para a eternidade, mas 
infelizmente ela está oculta debaixo da montanha de cinza”. Essa língua é a língua literária 
metafísica que nos interessa esquadrinhar, apanhar suas marcas estilísticas, analisar a 
travessia do narrador na sua aventura de narrar, em face ao dizível e ao indizível. 

Palavras chave: Metafísica, Literatura brasileira, Guimarães Rosa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0144  
Título: A incidência da síndrome de burnout em uma amostra de policiais civis  
ALUNO: CLAÚDIA DE MACÊDO SILVA (05215112401)  
ORIENTADOR: MAURICIO ROBAYO TAMAYO (69963495168)  
  
 
Resumo: 

Segundo Maslach e Jackson (1986) e Maslach (1993), o burnout (esgotamento profissional) 
é uma síndrome psicológica decorrente da tensão emocional no trabalho, vivenciada, 
primordialmente, pelos profissionais cuja atividade laboral envolve o relacionamento 
intenso e freqüente com pessoas que necessitam de cuidado e/ou assistência. É um 
construto constituído pelas dimensões exaustão emocional, desumanização e decepção. O 
presente estudo investigou a incidência desta síndrome em uma amostra de 101 policiais 
civis, lotados em delegacias distritais e especializadas do município de Natal. O 
instrumento utilizado foi um questionário contendo a Escala de Caracterização de Burnout 
e uma ficha sócio-ocupacional. Os dados foram registrados e analisados no programa 
estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Os resultados evidenciaram 
médias baixas para as três dimensões do burnout (2,1 para exaustão emocional, 1,72 para 
desumanização e 1,91 para decepção). Porém, esses dados confirmam os resultados obtidos 
em outras pesquisas, que apontam o fator exaustão emocional como o que apresenta médias 
mais elevadas e o fator desumanização apresentando médias mais baixas. Além disso, 
apesar das médias encontradas serem baixas, alguns participantes da amostra apresentaram 
escores muito elevados nos fatores da síndrome, o que revela a necessidade de maiores 
análises dos dados. 

Palavras chave: síndrome de burnout, policiais civis, tensão emocional  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0146  
TÍTULO: MARIA EUTÁLIA MENEZES RIBEIRO E SUA CONTRIBUIÇÃO NA 
ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA DE NATAL (1950-1960)  
ALUNO: FABIANA FERREIRA BATISTA (01152833405)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: FABIANA FERREIRA BATISTA (01152833405)  
  
 
Resumo: 

A abordagem da presente comunicação objetiva analisar o processo de criação e 
desenvolvimento da Escola Profissional Feminina de Natal, situando a participação de 
Maria Eutalia Menezes Ribeiro à frente dessa escola no período de 1950-1960. Um 
estabelecimento voltado para educação da mulher, em que conduzia na formação do ideário 
da mulher como dona de casa prendada, mãe dedicada, esposa carinhosa. E para o bom 
funcionamento da escola estava à frente Maria Eutalia Menezes de Ribeiro, uma mulher de 
fibra e de memória impressionante que recebia com muita doçura todas as pessoas, desde as 
alunas até o corpo docente. Para esta pesquisa, venho realizando um levantamento de 
dados, através de fontes bibliográficas como CERTEAU (1982),PERROT (1988), 
MORAIS (2002), NÓVOA (1995) , acervo da família, visitas a Instituto Histórico 
Geográfico, Arquivo Público, bibliotecas. Está inserido na base de pesquisa Gênero e 
Práticas Culturais: abordagens histórica, educativa e literária vinculado ao Projeto Historia 
dos Impressos e a Formação das leitoras, aprovado pelo CNPq. Diante dos dados 
pesquisados e analisados até o momento, percebo que estudar a formação dessa escola e 
vida dessa professora, justifica-se pela importância de analisar o papel que a sociedade de 
sua época havia esclarecido para a mulher, e a maneira pela qual dentro dessa construção 
social, ela pôde se destacar enquanto professora e diretora daquela instituição, dando 
significado a sua tarefa educativa.  

Palavras chave: Prática Educativa,, História da Educação, Educação Feminina  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0148  
TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO SOCIAL: UMA AVALIAÇÃO DA 
INSERÇÃO FAMILIAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL- PETI- PARNAMIRIM/RN (2001-2003) POLÍTICAS PÚBLICAS E 
INCLUSÃO SOCIAL: UMA AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO FAMILIAR NO 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃ  
ALUNO: CLAUDIA MARIA MOREIRA DA SILVA (88184412487)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
  
 
Resumo: 

A partir da segunda metade da década de 80, diversos atores sociais no Brasil colocaram na 
agenda pública o tema do trabalho infantil. Na década de 90, uma das políticas públicas 
formuladas pela União para enfrentar essa questão foi o PETI - Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil. Em Parnamirim o PETI foi implementado em abril de 2001.O Programa 
tem como proposta, a execução de atividades a serem desenvolvidas junto as famílias dos 
usuários. A pesquisa: “Políticas Públicas e Inclusão Social: uma avaliação da Inserção 
Familiar no programa de Erradicação do Trabalho Infantil –PETI” Parnamirim/RN, 
analisou a efetividade da inserção familiar dos usuários do programa PETI, compreendendo 
o período entre 2001/2003. Os procedimentos metodológicos consistiram em: revisão 
bibliográfica da literatura sobre: avaliação de políticas públicas, Estado, poder local, 
participação política, criança e adolescente, vulnerabilidade e inclusão social, pesquisa 
documental e entrevistas semi-estruturadas. Os resultados obtidos expressaram que a 
inserção familiar nessa política pública através das atividades desenvolvidas junto às 
famílias ocorreu de forma desarticulada. Por outro lado o PETI Parnamirim efetivou-se 
junto as famílias inserindo-as como prioritárias nos demais programas e serviços sociais. 
Para o PETI/Parnamirim/RN alcançar a efetividade de suas propostas necessita 
redimensionar a intervenção dos profissionais envolvidos e reorientar as proposições de 
intervenção familiar.  

Palavras chave: criança e adolescente, política pública, família  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0149  
TÍTULO: COLÉGIO SANTA TERESINHA: SUA ORIGEM E ORGANIZAÇÃO.  
ALUNO: GIULIANA CRISTINA ARAUJO DE AZEVEDO (01282461460)  
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (56728069453)  
  
 
Resumo: 

O presente resumo objetiva elucidar o estudo sobre a origem e a primeira organização 
curricular do Educandário Santa Teresinha do Menino Jesus que se constitui na primeira 
escola destinada a educação feminina no Seridó, buscando entender os motivos implícitos e 
explícitos que fizeram desta, um centro de formação para moças no Sertão do Rio Grande 
do Norte e qual a finalidade de educar as mulheres deste espaço. Para tanto, foram 
realizadas pesquisas nos arquivos do Educandário Santa Teresinha, analisando crônicas do 
ano de 1925 à 1928, textos de peças teatrais que relatam a chegada das Filhas do Amor 
Divino à cidade de Caicó, atas de sessões de professores. Por meio desses arquivos e de 
leituras bibliográficas diversas, foram apreendidas diferentes visões e versões sobre a vinda 
das mesmas a essa localidade, desencadeando a origem da instituição supra citada. O 
acesso a relatos escritos e orais das alunas, possibilitou uma maior aproximação das 
sensações vivenciadas por estas, nas práticas educacionais e disciplinares da escola. 
Analisar tais fontes e lançar um olhar sobre a estrutura curricular a que foram submetidas as 
discentes do Educandário Santa Teresinha do Menino Jesus, permitiu visualizar uma 
sociedade que embora estando com os pés na modernidade, conservava-se patriarcalista no 
que diz respeito à educação de suas filhas. Assim, formam-se mulheres com atitudes e 
mentalidades que atendiam aos anseios de uma sociedade patriarcal e de uma religião 
conservadora. 

Palavras chave: Educação Feminina, Colégio Santa Teresinha, Caicó-RN  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0155  
TÍTULO: O IMAGINÁRIO DA POPULAÇÃO DA COMARCA DO PRÍNCIPE 
ATRAVÉS DOS TESTAMENTOS (SÉCULO XIX)  
ALUNO: MARIA DAS NEVES SANTOS MOREIRA (81262116449)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
CO-AUTOR: CRISTINA GALVÃO RIBAS (40435237500)  
  
 
Resumo: 

Ultimamente os estudos da historiografia ocidental têm se dedicado bastante aos estudos 
sobre a morte. Nesse sentido, partimos da constatação do senso comum de que a morte no 
Seridó potiguar ainda é cercada de receios e tabus. Considerando a existência de 
documentação no Acervo da Comarca de Caicó, que remete aos últimos desejos dos vivos 
da antiga Vila e depois Cidade do Príncipe sobre o que deveria ser feito após a morte, 
surgiu a iniciativa para realização deste estudo. Sendo assim, nosso objetivo é o de 
compreender o imaginário que os autores de testamentos do Príncipe tinham sobre a morte 
no século XIX. Para atingir tal objetivo, nossa metodologia consistiu de leituras feitas na 
bibliografia publicada a respeito da morte, leitura de textos acadêmicos da região e depois a 
catalogação das fontes, seguido de transcrição e análise dos testamentos. A construção da 
pesquisa tomou como base as leituras de Philippe Ariès, Michel Vovelle e João José Reis, 
com as quais pensamos a noção de imaginário e a morte e suas histórias. Nos testamentos 
encontramos elementos do imaginário do Príncipe Oitocentista acerca das atitudes diante da 
morte e as deliberações quanto à escolha de seus testamenteiros, bem como os recibos de 
autos de contas. As narrativas presentes nos testamentos são representações do imaginário 
do Príncipe, da segunda metade do século XIX, onde o testador e o testamenteiro têm suas 
ações evidenciadas pelo desejo de uma “boa morte”.  

Palavras chave: Morte, Seridó, Imaginário  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0158  
TÍTULO: A INCLUSÃO DA CAATINGA EM SALA DE AULA  
ALUNO: MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO (04867172476)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
CO-AUTOR: VERÔNICA VERA DA SILVA (02708875477)  
  
 
Resumo: 

O presente trabalho descortinou a relevância histórica, cultural e ecológica da vegetação da 
Caatinga, promovendo uma aprendizagem dinâmica, com vistas a uma prática educativa 
interdisciplinar que envolveu arte e ciência, utilizando esta formação vegetal como um 
recurso didático enxertado na sala de aula, possibilitando dessa forma, um desenvolvimento 
cognitivo significante dos discentes. A atual crise ambiental no semi-árido poderia ser 
minimizada através do conhecimento mais aprofundado dos seus ecossistemas e recursos 
naturais. No entanto, percebe-se a ignorância das gerações presentes sobre a importância 
desta vegetação no desenvolvimento da plaga seridoense. Empregou-se como metodologia 
a exposição de sementes, exsicatas, fotos e desenhos de plantas da Caatinga, além de 
palestras educativas sobre o assunto em três escolas de Caicó (RN); os debates instigaram 
os docentes a elaborarem projetos pedagógicos que abranjam vários aspectos da Caatinga, 
em seus conteúdos pragmáticos no perpassar do ano. A partir da adequação do conteúdo e 
da metodologia às realidades singulares dos alunos, pode-se constatar resultados 
satisfatórios, haja vista que antes da exposição/palestra nos estabelecimentos de ensino, 
apenas 34% dos estudantes compreendiam o significado da terminologia Caatinga, 
enquanto que, após a exposição das atividades, essa percentagem subiu para 63%. Assim, 
acredita-se na eficácia desta experiência na construção de uma verdadeira consciência 
ecológica no Seridó (RN).  

Palavras chave: Caatinga, Didática, Educação Ambiental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0160  
TÍTULO: REVENDO O COTIDIANO SERIDOENSE ATRAVÉS DA MODA: UM 
ESTUDO FOTOGRÁFICO DO FINAL DO SÉCULO XIX ATÉ INÍCIO DO SÉCULO 
XX.  
ALUNO: AMANDA LINS GORGONIO COSTA (01282217470)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
  
 
Resumo: 

O trabalho originou-se do projeto de pesquisa “Fotografia e Complexidade: itinerários 
norte-rio-grandenses”, que visa fazer o levantamento e o estudo da fotografia no Rio 
Grande do Norte, no final do século XIX até meados do século XX. Pretendemos 
compreender a dinâmica sócio-cultural e histórica que envolve os espaços seridoense a 
partir da moda como uma expressão estética que se revela nas roupas, nos adornos, nos 
enfeites, nos gestos, nos olhares e nas poses, que foram retratadas nas fotografias em preto 
e branco de José Ezelino da Costa e Bruno Bougard. Para referencial teórico-metodológico 
utilizamos autores como Edgar Morin, Roland Barthes, Alison Lurie e Gilda de Mello e 
Souza, nos quais tivemos a possibilidade de compreender o cotidiano seridoense numa 
perspectiva em que as hierarquias sociais se integram a um contexto maior de identificação 
cultural. A aproximação entre moda e fotografia se constitui em um conjunto de signos 
múltiplos e complexos dos valores e das condutas sociais de uma época, de um espaço e de 
uma sociedade que é simultaneamente singular e plural.  

Palavras chave: Fotografia, Moda, Cotidiano  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0161  
TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DE MORTE EM CRIANÇAS NA FASE ESCOLAR: 
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS E NÃO 
HOSPITALIZADAS  
ALUNO: HANNIA ROBERTA RODRIGUES PAIVA DA ROCHA (01169079407)  
ORIENTADOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
  
 
Resumo: 

Considera-se a hospitalização um fator angustiante e temeroso para a criança e sua família. 
As características hospitalares que despertam estes sentimentos são visíveis (o ambiente 
que remete à doença, sofrimento e à iminência de morte). A presente pesquisa (em 
andamento), visa realizar um estudo comparativo entre a representação de morte de 
crianças hospitalizadas e não hospitalizadas em fase escolar, estando a amostra de 40 
sujeitos distribuída igualitariamente entre esses dois grupos, com faixa etária de seis a oito 
anos, de ambos os sexos, e suas respectivas mães. Como instrumentos, estão sendo 
utilizados um questionário semi-estruturado sobre a temática direcionado à mãe, e 
entrevista semi-dirigida,aliada a um instrumento gráfico-diretivo seguido de inquérito junto 
à criança. Espera-se que os resultados dos estudos realizados possam esclarecer a diferença 
entre a elaboração do conceito de morte de crianças e como as particularidades da situação 
de hospitalização influenciam o modo como a criança encara este tema.  

Palavras chave: Morte;, Crianças;, Psicologia da Saúde.  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0162  
TÍTULO: CARTOGRAFIAS IMAGÉTICAS DE CAICÓ, A PARTIR DAS AVENIDAS 
SERIDÓ E CEL. MARTINIANO.  
ALUNO: EVANEIDE MARIA DE MELO (04070748482)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
  
 
Resumo: 

Autora: Evaneide Maria de Melo (Discente do Curso de Geografia, UFRN – CERES – 
Campus de Caicó, Bolsista de Iniciação Científica do Projeto - Fotografia e Complexidade: 
itinerários norte-rio-grandenses).Orientadora: Profª. Drª. Eugênia Maria Dantas. Para 
compreender a dinâmica espaço temporal da cidade há necessidade de unir os fragmentos 
informativos do espaço, das formas, do lugar e da memória, posto que a cidade pode e deve 
ser entendida com um universo aberto à interpretações. Objetiva-se ler o espaço urbano da 
cidade de Caicó – RN, a partir das Avenidas Seridó e Cel. Martiniano, entre as décadas de 
20 à 50 do séc. XX, utilizando como suporte a fotografia em preto e branco de José 
Ezelino. O suporte teórico-metodológico ancora-se nas leituras e problematizações 
promovidas pelo Projeto de Pesquisa – Fotografia e Complexidade: itinerários norte-rio-
grandense, coordenado pela Profª. Drª. Eugênia Maria Dantas, vinculado a Base de 
pesquisa Educação e Sociedade, cujos referenciais correspondem a E. Dantas, E. Morin, B. 
Kossoy, E. Bosi, bem como inventário fotográfico de José Ezelino e recorrência ao uso da 
oralidade. Considera-se que a problematização da fotografia possibilita compreender os 
aspectos do cotidiano, a memória social, individual e coletiva dos lugares, promovendo o 
alargamento das fronteiras do saber numa escala polifônica. 

Palavras chave: Paisagem urbana, Fotografia, Complexidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0165  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS 
PROFESSORES-ALUNOS  
ALUNO: PÂMMELA KASSIDY DE OLIVEIRA SILVA (01266949402)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
  
 
Resumo: 

O objetivo deste trabalho é analisar a política de formação de professores desenvolvida pela 
UFRN com recursos do FUNDEF. Mais especificamente investigou-se: a) os motivos que 
fizeram os professores -alunos realizarem um curso de nível superior; b) a importância da 
formação para a melhoria da qualidade de ensino; c) aspectos positivos e dificuldades da 
política de formação. Para a realização do trabalho foram entrevistados 16 professores -
alunos concluintes do curso de Pedagogia do PROBÁSICA dos municípios de Natal e 
Macaíba. A análise dos dados revela que esses professores -alunos consideram como 
positivos alguns aspectos do PROBÁSICA, porque o mesmo permitiu a formação em curso 
de nível superior de professores leigos, redimensionando a sua prática pedagógica. No 
entanto, reconhecem algumas limitações como insuficiência dos recursos para a realização 
de uma formação pedagógica de qualidade. O trabalho conclui que o FUNDEF contribuiu 
para melhorar a prática docente, mas na realidade ele ainda necessita de algumas 
modificações para que os professores possam ter uma adequada formação aliada às 
condições de trabalho e salário. 
CNPq - PIBIC.  

Palavras chave: AVALIAÇÃO, POLÍTICA, FORMAÇÃO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0166  
TÍTULO: RECURSOS DO FUNDEF RELACIONADOS À FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES:ORIENTAÇÕES NORMATIVAS, APLICABILIDADE E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DE MACAÍBA E NATAL/RN.  
ALUNO: SHIRMENIA KALINE DA SILVA NUNES (04936840424)  
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149)  
  
 
Resumo: 

O estudo dá ênfase à política de formação de professores direcionado aos recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério (FUNDEF) considerando as determinações legais relacionados à receita, 
aplicabilidade (40% e 60%) e orientações normativas dos tribunais sobre a prestação de 
contas. Tomou-se como referência as experiências dos municípios de Macaíba e Natal 
(1998 a 2001). A análise deu-se por meio de levantamento bibliográfico-documental e 
entrevistas, em nível estadual e municipal. Constatou-se ser significativa a aplicabilidade de 
recursos na formação de professores. Em Macaíba e Natal, o mínimo de 60% dos recursos 
está comprometido com os Planos de Carreira, Cargos e Salários, assumindo quase a 
totalidade da folha de pagamento dos educadores. Com os 40% dos recursos Macaíba 
mantém convênio com instituições de ensino superior na habilitação do seu corpo docente, 
enquanto que Natal não investe nessa categoria. Faltam informações pontuais do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Norte no que se refere aos gastos e fiscalização dos 
recursos pelos municípios. Não há disposição, interesse e abertura do Poder Executivo 
Municipal em colocar suas prestações de contas à mostra para a sociedade. 
 
CNPq/PIBIC 
 

Palavras chave: FUNDEF, prestação de contas, formação de professores  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0167  
TÍTULO: AÇUDES: REPRESENTAÇÃO DA CULTURA DE UM LUGAR.  
ALUNO: JOSSYLÚCIO JARDELL DE ARAÚJO (00791955478)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
  
 
Resumo:  

Face a instantaneidade em que as informações e os acontecimentos circulam pela “Aldeia 
Global” na qual vivemos, tem-se tornado uma prática recorrente estudar os fenômenos 
globais em detrimento dos locais. Neste trabalho damos relevância aos estudos locais, tendo 
como objeto de análise a prática da açudagem no Seridó Potiguar. Realizamos uma 
pesquisa para entender como a prática da açudagem se insere na cultura local, gerando um 
cenário de imagens e significados que se incorporam ao cotidiano seridoense. Para 
problematizar essa questão aportamos nosso estudo no paradigma da geografia cultural de 
Zeny Rosendall, Roberto L. Corrêa, Paul Claval, na pesquisa também foram utilizados 
fontes como registro fotográfico e o uso da oralidade. A pesquisa encontra-se em curso, 
mas considera-se que a prática da açudagem incorpara-se ao cotidiano do seridoense, por 
experiência transmitidas de geração à geração, imprimindo suas marcas no tempo e no 
espaço, alimentado o imaginário local numa perspectiva de fortalecimento da cultura. 

Palavras chave: Açudagem, Prática Cultural, Seridó Potiguar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0173  
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO E DECISÃO NO ATHENEU NORTE-RIOGRANDENSE  
ALUNO: VIVIANNE SOUZA DE OLIVEIRA (70307946487)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
  
 
Resumo: 

Procuramos neste estudo compreender as significações presentes no imaginário social dos 
componentes da comunidade escolar acerca das concepções de participação nos processos 
decisórios da escola, assim como perceber como se desenvolve no cotidiano escolar a 
gestão democrática – proposta política de ampliação dos espaços de decisão das escolas 
públicas brasileiras. Partimos então de três questões mobilizadoras: 1. Quais os 
responsáveis pelas decisões tomadas no cotidiano escolar? 2. Quais os sentidos de 
participação e como os segmentos da comunidade escolar – família, gestor, docente, 
discente, equipe técnica e apoio técnico - participam dos processos decisórios na escola? 3. 
De que forma está se desenvolvendo a proposta de gestão democrática no cotidiano 
escolar? Para a realização desse trabalho utilizamos as orientações metodológicas de Jean 
Claude Kaufamnn (1996) na interpretação dos discursos orais de seis representantes dos 
segmentos da comunidade escolar – família, gestor, equipe técnica, apoio técnico, docente e 
discente – da Escola Estadual Atheneu Norte-Riograndense. Reconhecemos que a 
participação da comunidade escolar na escola possibilita a criação social de estruturas 
participativas tanto nas unidades escolares, quanto nos sistemas de ensino, constituindo-se 
como o primeiro passo para a gestão de forma participativa.  

Palavras chave: Educação, Participação, Democracia Escolar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0181  
TÍTULO: A RACIONALIDADE DO TRABALHO SOLIDÁRIO: EXPLORANDO 
EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO SOCIAL  
ALUNO: JASSIO PEREIRA DE MEDEIROS (04176041498)  
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
  
 
Resumo: 

A economia mundial vem passando por sucessivas transformações que se manifestam em 
contradições e mudanças na sociedade e no Estado. Este contexto de transformações e, em 
particular a deficiência do Estado brasileiro no suprimento de demandas sociais, fazem 
crescer iniciativas de desenvolvimento local fundadas na solidariedade, o que inclui 
organizações de trabalho voluntário, associações e instituições assistenciais. O presente 
estudo contempla esta diversidade, abordando os elementos de racionalidade predominante 
no trabalho solidário em ONGs selecionadas, de natureza diversa, que atuam no setor social 
na cidade de Natal/RN. Classificado como um estudo de caso múltiplos, o estudo foi 
realizado sob uma perspectiva predominantemente qualitativa. A coleta de dados constitui-
se de entrevista semi-estruturada e técnicas de associação livre, sob a ótica de representação 
social. Os resultados destacam a presença de valores da racionalidade substantiva, mesmo 
quando esta não aparece difundida em toda a organização. No entanto, não foi possível 
evidenciar qual o espaço em que repousa tais valores, isto é, se estes valores residem na 
organização, no conteúdo do trabalho que os atores desenvolvem ou na ação desenvolvida. 
Além disso, o trabalho aborda, de acordo com a visão de Montaño (2002), a necessidade de 
um debate sobre a atuação das ONGs, de modo que estas não acabem, política e 
ideologicamente, segmentando o contexto social.  

Palavras chave: Setor social, Racionalidade, Trabalho  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0187  
TÍTULO: O CÔMICO NA NARRATIVA DE FICÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA 
A LEVEZA NA ESCOLA  
ALUNO: RAFAEL BATISTA DE MEDEIROS (01207014486)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
  
 
Resumo: 

Neste trabalho, discute-se o cômico na narrativa de ficção para a infância. Busca conhecer 
as estruturas desse tipo de narrativa, as formas e efeitos cômicos presentes nesse tipo de 
texto. O estudo tem caráter bibliográfico, fundamenta-se nos estudos sobre o cômico de 
Alberti (2002), Bergson (1987) e Propp (1992), nos estudos sobre a analise da narrativa de 
Gancho (1999) e nas reflexões sobre o texto de ficção de Eco (1994). Para efeito ilustrativo 
e respaldo das reflexões teóricas, fazemos a análise dos contos "Mata Sete" de Câmara 
Cascudo (1997) e "O dia em que meu primo quebrou a cabeça do meu pai" de Ruth Rocha 
(1999). O estudo aponta a relevância do trabalho com a narrativa de ficção cômica na sala 
de aula, uma vez que alunos e professores podem, por meio da fruição do imaginário, 
experimentar momento especial de prazer e expansão do conhecimento 

Palavras chave: Cômico, Formação do Leitor, Educação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0192  
TÍTULO: INFÂNCIA: SENTIDOS E VALORES ATRIBUÍDOS POR CRIANÇAS 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA INTRA-FAMILIAR  
ALUNO: CYNARA TEIXEIRA RIBEIRO (04791842405)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: CINTIA DA SILVA LOBATO (01157656463)  
  
 
Resumo: 

O conceito de infância, construído no interior da Psicologia e de outras ciências que dele(a) 
se ocupam, configurou-se a partir de determinantes sociais, culturais, políticos, religiosos. 
Essa constituição é responsável, em parte, pelas formas de relações estabelecidas nos 
diferentes grupos sociais que se ocupam em "cuidar" de crianças. No Brasil, a partir do 
ECA é conquistado o status de "sujeito de direito". Apesar dos avanços obtidos, 
convivemos com realidades à margem dos direitos previstos no Estatuto, dentre elas, aquela 
permeada por atos de violência física intrafamiliar contra crianças. Quais os sentidos e 
valores que essas crianças atribuem à sua condição de infância? Com essas indagações, 
estabelecemos o objetivo desta pesquisa: analisar o conceito de infância a partir dos 
significados e valores atribuídos por crianças vítimas de violência física intra-familiar. 
Participaram da pesquisa 06 crianças, com média de 8 anos. Os procedimentos envolveram 
entrevistas, produção de desenhos e histórias. Consideramos que os discursos dos sujeitos 
revelam suas crenças e valores, cabendo, ao pesquisador, desvelar seu significado. A 
análise preliminar dos dados indica uma realidade de desrespeito à criança, sujeito em 
condição peculiar de desenvolvimento. A compreensão da condição da infância vítima de 
violência física intrafamiliar pode contribuir para direcionar o atendimento dessa população 
e sinalizar para a necessidade de políticas públicas voltadas para esse contexto.  

Palavras chave: infância, violência, ECA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0197  
TÍTULO: IDENTIDADES CULTURAIS TATUADAS NO CORPO: FAMÍLIA, HONRA 
E HIMENOLATRIA NOS PROCESSOS-CRIME (CAICÓ, 1930-1950)  
ALUNO: EDIVALMA CRISTINA DA SILVA (01281940496)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
  
 
Resumo: 

Este projeto tem como objetivo estudar os discursos que emergiram no Seridó Potiguar, 
período 1930-1950, sobre a moralidade e a honra familiar. Portanto, pretendemos entender 
as diversas construções jurídicas e literárias acerca da família e da honra seridoenses na 
primeira metade do século XX, tendo em vista que cada discurso participa da elaboração 
dos sujeitos sócio-culturais. Dessa forma, este projeto é uma tentativa de entender a 
heterogeneidade discursiva sobre o imaginário cultural que se formou em torno dos 
conceitos de honra, moralidade, himenolatria, dentre outras formas de preservar a moral 
familiar. Vários sujeitos (advogados, juízes, promotores, réus, vítimas, testemunhas, 
literatos) participaram dessa trama discursiva, cercando a família de vários significados, ora 
valorizando e enaltecendo o corpo familiar, ora mostrando quebra de valores e de costumes, 
o que enriquece, ainda mais, a análise desta documentação. Reler a história da família 
seridoense na primeira metade do século XX é tentar compreender as várias práticas 
culturais que cercavam essa cartografia espacial que a fez construir identidades plurais e 
afirma-las ao longo das décadas.  

Palavras chave: Família, Honra, identidades  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0198  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES DE SOCIALIZAÇÃO EM 
CRIANÇAS QUE CONVIVEM EM CONTEXTOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA INTRA-
FAMILIAR  
ALUNO: CINTIA DA SILVA LOBATO (01157656463)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: CYNARA TEIXEIRA RIBEIRO (04791842405)  
  
 
Resumo: 

A partir da Constituição 88, que em seu art. 227 assegura à criança e ao adolescente “o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, (...) à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, desencadeou-
se, no Brasil, um movimento em defesa dos direitos dessa população que culminou com a 
promulgação do ECA. A partir de então, crianças e adolescentes passaram a ser 
considerados “sujeitos de direitos”. Neste contexto de discussão, estabelecemos como 
objetivo desta pesquisa identificar os padrões de socialização em contextos permeados pela 
violência física intrafamiliar contra a criança. A partir da história de Pinóquio, procurou-se 
visualizar a dinâmica familiar e as conseqüências, para a criança, de atos considerados 
errados, pelo adulto. Participaram da pesquisa 06 crianças das 1ªs. e 2ªs. séries do ensino 
fundamental, em escolas da rede pública que foram, anteriormente, atendidas no SOS 
Criança. O discurso das crianças e a produção de desenhos e histórias revelaram que formas 
de ação e de relação internalizadas têm sido caracterizadas pela violência e agressão. Nesse 
sentido, e considerando o número de registros de violência contra a criança, a condição 
apontada pelo Estatuto de que esses sujeitos encontram-se em situação peculiar de 
desenvolvimento está sendo negligenciada por uma parcela significativa da população.  

Palavras chave: violência, socialização, ECA  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0201  
TÍTULO: ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DAS FAVELAS DE NATAL  
ALUNO: JANE ROBERTA DE ASSIS BARBOSA (96738405472)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
  
 
Resumo:  

Atualmente, um dos grandes problemas que afligem a população brasileira de baixa renda é 
a falta de opção de moradia que se adeque as suas condições financeiras. Tendo em vista 
que diante dos baixos salários recebidos pela classe trabalhadora, conseqüência da 
distribuição de renda desigual, aliado aos altos preços de aluguéis cobrados no mercado 
imobiliário, torna-se difícil, dentro de tantas necessidades vitais, dispor de renda suficiente 
para o pagamento de um aluguel. Dessa forma, a invasão de terrenos para a construção de 
moradias toscas, com material improvisado, torna-se a única opção para amenizar esse 
problema. Esse fato tem se tornado comum em nossos dias, e reflete a fragilidade do 
sistema habitacional brasileiro. Em Natal tem crescido o número de áreas espacialmente 
segregadas, sendo o número de favelas bastante relevante nas estatísticas apresentadas 
pelos órgãos oficiais que trabalham com esta questão na cidade. Todo este quadro contribui 
de forma negativa na qualidade de vida desse segmento da população natalense.  
A pesquisa tem como objetivo apresentar a situação das favelas de Natal, no que diz 
respeito aos aspectos sociais e econômicos em que vivem as famílias que residem nestes 
locais. Partindo de uma perspectiva teórica e empírica, passando por três etapas, a saber: 
pesquisa documental; realização de entrevista com a população e lideranças comunitárias; 
leitura e análise do material coletado.  

Palavras chave: Favela, Segregação, Moradia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0208  
TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
CONSELHOS TUTELARES  
ALUNO: MARCUS HENRIQUE LINS ONOFRE (01194361404)  
ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS (21447527453)  
CO-AUTOR: LEONARDO BRAGA GALVÃO ALEXANDRE (00950876488)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA GOMES LOPES (01016930445)  
CO-AUTOR: ALLYSSON ZENILDO COSTA ALVES (91431891487)  
 
 
Resumo: 

As políticas públicas para a infância e adolescência no Brasil sofreram significativas 
modificações com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. 
Além de outros aspectos, o abandono da política em que os autores principais eram 
considerados como em situação irregular implicou na emergência de um novo sujeito 
político dotado de direitos e com status de cidadão. Tal perspectiva, assumida em meio à 
mobilização para o atendimento dessa clientela, pressupunha a organização popular – em 
conselhos – como condição para a implementação para o instrumento da lei. Decorridos 
quase quinze anos da implantação do ECA, muitas são as questões postas em tela hoje, na 
sociedade, a respeito da sua efetividade e, ressalte-se, da possibilidade dessa efetividade. Os 
conselhos, tutelares e de direitos, são o cerne do ECA, de modo que o efetivo 
funcionamento deles reflete as conquistas obtidas através do instrumento legal, considerado 
um dos mais avançados do mundo. É, portanto, sob a perspectiva da análise dessa 
organização popular com vistas a garantias dos direitos das crianças e adolescentes que se 
insere este estudo, detendo-se particularmente na investigação do papel, do sentido, da 
importância e dos limites dos Conselhos Tutelares. Destarte, a metodologia a ser utilizada 
inclui: análise da tradição histórica voltada para infância e adolescência no Brasil, o 
contexto a partir do qual surge a proposta do ECA e os Conselhos Tutelares.  

Palavras chave: políticas públicas, infância e adolescência, conselhos tutelares  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0212  
TÍTULO: COMPORTAMENTO DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA EM 
APODI/RN E SUA CORRELAÇÃO COM A DINÂMICA DA ATMOSFERA  
ALUNO: KELLY STEFANNY DINIZ DE LIMA (00830517405)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
  
 
Resumo:  

O trabalho objetiva analisar, compreender e informar a gênese das chuvas no mês de 
março/2002 no município de Apodi/RN, associando a dinâmica atmosférica regional. A 
cidade de Apodi apresenta clima semi-árido, relevo de chapada, vegetação caatinga xerófila 
e hidrografia inserida na bacia hidrográfica do Apodi/Mossoró e Piranhas-Açu. A 
metodologia utilizada foi desenvolvida a partir da coleta de dados-precipitação 
pluviométrica - de forma simultânea na Estação Climatológica de Apodi (INMET) com 
imagens do Satélite GOES 8 espectral infra-vermelho do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) e visita “in situ”. A partir daí foi elaborado o gráfico estatístico, série 
temporal, que analisa o desvio padrão e o coeficiente de variação obtidos em relação á 
normal climatológica e a média mensal. Para as imagens de satélite, foi utilizado a técnica 
da nefanálise – inferência de sistemas sinóticos e escoamento atmosférico por análise 
visual. Foi constatado que houve uma regularidade pluviométrica no mês de março/2002, 
além do que, simultaneamente atuaram no período a Zona de Convergência Intertropical 
(ZCIT) associada á formação e dissipação de Vórtices Ciclônicos da Alta Troposfera 
(VCAT). 
 
Palavras-chave: Precipitação, Semi-árido, Sistemas Sinóticos. 

Palavras chave: Semi-árido, Precipitação, Sistemas Sinóticos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0222  
TÍTULO: ADAPTAÇÃO PSICOLÓGICA E APOIO PSICOSSOCIAL: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE GRUPOS DE TERCEIRA IDADE E INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS  
ALUNO: FELIPE SERQUIZ ELIAS PINHEIRO (04718705444)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
CO-AUTOR: LISANE FILGUEIRA MACIEL (03079908422)  
CO-AUTOR: JULIANA SALES LIMA DE ALMEIDA (01280718420)  
 
 
Resumo: 

Um significativo aumento percentual de idosos na população geral vem ocorrendo nas 
últimas décadas. Apesar disso, a maioria dos estudos que tratam de alterações associadas ao 
envelhecimento focaliza aspectos biológicos e dão pouca ou nenhuma importância a 
aspectos psicossociais. Compreendendo que a qualidade de vida é importante para essa 
população e considerando a importância do apoio psicossocial na obtenção dessa qualidade, 
essa pesquisa buscou analisar a adaptação dos indivíduos à terceira idade tentando 
relacionar essa adaptação ao apoio psicossocial oferecido pelo grupo de Terceira Idade dos 
quais participam, o SESC- Potilândia (RN). Trata-se de um estudo exploratório em 
andamento, no qual a amostra constituiu-se de vinte e um (21) idosos, sendo sete (7) 
homens e quatorze (14) mulheres em cada grupo. Os protocolos utilizados foram: 
Questionário semi-dirigido; Teste Apercepção para Idosos; Teste de orientação Mini-
Mental. Foi utilizado o Programa Alceste para o tratamento analítico léxico dos dados. Os 
resultados revelaram boa adaptação dos idosos ao processo de envelhecimento. No Grupo 
de Terceira Idade - SESC, o Apoio Psicossocial foi relacionado à satisfação das 
necessidades pessoais dos idosos como atividades recreativas e relacionamentos 
interpessoais, havendo um excelente nível de satisfação com a instituição.  

Palavras chave: terceira idade, Adaptação psicológica, Apoio Psicossocial  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0224  
TÍTULO: A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS - 
LEGAIS E PRÁTICA PEDAGÓGICA  
ALUNO: MARIANNE DA CRUZ MOURA (04738598406)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
 
 
Resumo:  

Este trabalho vincula-se ao projeto "O atendimento à criança de 0 a 6 anos na grande Natal" 
que procura investigar como as rotinas estão sendo desenvolvidas na educação infantil, 
quais pressupostos as fundamentam e que relações guardam com as proposições oficiais 
para essa etapa da educação. Entendendo que as rotinas são organizadoras do trabalho 
pedagógico, no sentido de garantir o atendimento das necessidades infantis de organização 
interna, autonomia, participação, criatividade, liberdade, ludicidade, buscamos analisá-las, 
relacionando seus aspectos constitutivos (atividades/seqüências/conteúdos) à função de 
educar-cuidar, bem como aos princípios definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (MEC/1998) e com os objetivos propostos pelo Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (MEC/1998). A pesquisa assume os princípios 
qualitativos de investigação, com caráter exploratório, envolvendo o estudo bibliográfico, a 
obtenção de dados através de entrevistas a educadores desse nível de ensino e sessões de 
observação não-participativa em salas de, pelo menos, duas instituições. Assim, 
pretendemos oferecer contribuições aos cursos de formação de professores, quanto às 
dificuldades percebidas na estruturação da rotina escolar na educação infantil, 
possibilitando uma reflexão acerca de que aspectos devem ser considerados para que esses 
professores possam ter uma melhora em suas práticas pedagógicas.  

Palavras chave: Rotina Escolar, Educação Infantil, Prática Pedagógica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0226  
TÍTULO: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS  
ALUNO: SAIMONTON TINÔCO DA SILVA (01022828460)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
  
 
Resumo:  

Esta pesquisa vincula-se ao Projeto “Com quantas práticas se faz, atualmente, a 
alfabetização no Rio Grande do Norte?”, que está sendo desenvolvido pela Base de 
Pesquisa “Processos de Aprender e Ensinar na Educação Infantil”. A referida investigação 
objetiva compreender a natureza das dificuldades de aprendizagem dos alunos em processo 
de aquisição da leitura e da escrita, constantemente citadas nas falas de professores 
alfabetizadores, principalmente de escolas públicas. Além disso, busca-se investigar as 
concepções de ambos sobre a questão, confrontando-as com as abordagens teóricas atuais. 
O trabalho assume os princípios qualitativos de pesquisa, caracterizando-se como um 
estudo exploratório. Envolve uma pesquisa bibliográfica e coleta de dados empíricos 
através da realização de entrevistas semi-estruturadas, junto a professores e alunos de 
alguns municípios do Rio Grande do Norte, definidos a partir de um recorte do universo de 
sujeitos da pesquisa à qual esta investigação está vinculada, além de uma análise de 
documentos da prática desses professores. Acreditamos que esse estudo, em fase inicial de 
desenvolvimento, contribuirá para uma compreensão mais sistemática da problemática 
abordada, seus determinantes e suas conseqüências para o processo de ensino-
aprendizagem.  

Palavras chave: Dificuldades de Aprendizagem, Alfabetização, Prática Pedagógica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0232  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE PESSOAS COM PESO NORMAL E 
OBESOS  
ALUNO: ANA HELOÍZA CASSIMIRO COSTA (01226698433)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
 CO-AUTOR: ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA (01169830439)  
  
 
Resumo: 

A obesidade é uma doença que vem aumentando sua prevalência nas últimas décadas no 
mundo. Esta tem sido considerada uma doença crônica, multifatorial, caracterizada pelo 
acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo e é inter-relacionada com diversas 
situações patológicas. O presente estudo visa traçar o perfil da pessoa obesa, comparando 
este ao de pessoas com peso normal. Os dados foram obtidos a partir de questionários 
aplicados no ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes. De acordo com os dados 
iniciais, existem diferenças entre indivíduos obesos e magros com relação ao ato de se 
alimentar. Os dados obtidos mostram haver diferenças entre os dois grupos, pois a relação 
de alimentação com saúde/nutrição está menos presente nos obesos que nos magros e 
aqueles também não obedecem a horários para se alimentar, como faz a maioria dos 
magros. Isto, aliado a outros hábitos contribui para o excesso de peso.  

Palavras chave: obesidade, comportamento, perfil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0253  
TÍTULO: A INTEGRAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES À UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DE CRISTO E SILVA (00819715409)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: SIMONE LOPES DE MELO (00071434437)  
CO-AUTOR: ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA (02223425445)  
  
 
Resumo:  

Os programas de socialização têm sido cada vez mais úteis e necessários às organizações 
como forma de investimento e suporte aos seus empregados. O objetivo desses programas é 
minimizar as dificuldades dos processos de mudanças, ajudando ao funcionário se integrar 
e se familiarizar mais rapidamente com a organização. A presente pesquisa foi 
desenvolvida para mapear as estratégias de socialização utilizadas pelos novos servidores 
da UFRN, as suas percepções quanto ao apoio oferecido pela instituição, bem como as 
dificuldades encontradas, para subsidiar a implantação de um programa de socialização 
organizacional na própria UFRN. Utilizou-se entrevistas semi-estruturadas, sendo estas 
gravadas e transcritas. Sucedeu-se à análise de conteúdo, sendo construídas categorias de 
respostas. Participaram 12 servidores em estágio probatório. Entre os principais resultados, 
observou-se que 53,8% dos funcionários disseram conhecer as suas atribuições através da 
iniciativa própria. Quanto às dificuldades, 36% disseram que é em relação ao desempenho 
das tarefas, 28% disseram que é em relação aos contatos pessoais e 20% acesso à 
informação. Em relação à percepção de apoio oferecido pela UFRN, 44,4% das respostas 
dos funcionários disseram que não percebem o suporte dado pela instituição. Como 
conclusão, os resultados apontam que a universidade precisa desenvolver suas estratégias 
de socialização, visando o bem-estar do trabalhador e um desempenho eficiente.  

Palavras chave: Socialização Organizacional, Psicologia Organizacional, Análise de 
Conteúdo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0255  
TÍTULO: O TEMA AUTONOMIA: ENTRE AMBIGÜIDADES E NECESSIDADES  
ALUNO: PÂMELA CÍNTIA DE OLIVEIRA ALVES (01023194481)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
CO-AUTOR: VIVIANNE SOUZA DE OLIVEIRA (70307946487)  
CO-AUTOR: ANDREA CARLA PEREIRA CAMPOS CUNHA (72252308400)  
  
 
Resumo:  

O tema autonomia é parte dos trabalhos e temas discutidos, e desenvolvidos, no grupo 
“Imaginário, Políticas e Educação” vinculado à Base de Pesquisa Formação e 
Profissionalização Docente. Temos como objetivo aprofundar a compreensão do sentido de 
autonomia a partir de discussões teóricas na filosofia, na sociedade, e nas teorias 
pedagógicas. Ressaltamos três parâmetros na história moderna do tema: 1. Uma forma 
preceptiva individualista psicologista como se fosse uma capacidade dos indivíduos; 2. Um 
estado ou um atributo da pessoa; 3. Um exercício individual e social, e assim, um se fazer 
continuo. Na constatação desses parâmetros partimos de leituras preliminares em que 
percebemos a autonomia como a capacidade do indivíduo orientar a sua conduta (KANT) 
bem como, no estabelecimento da autoridade associada à capacidade para afirmar o ponto 
de vista da totalidade (HEGEL). A autonomia, também, corresponderia à característica 
própria da burguesia, enquanto grupo social e não como soma de indivíduos (MARX). 
Lembramos que na história das idéias pedagógicas o tema autonomia é associado 
especialmente aos valores liberais tais como a liberdade individual e social, bem como, na 
ruptura com esquemas centralizadores. Esse trabalho é apenas um estudo introdutório sobre 
a história das idéias e, assim, das ambigüidades do tema autonomia e necessidade de tratá-
lo, interpretá-lo a partir de um movimento que parta e suas matrizes modernas.  

Palavras chave: Autonomia, Histórias das idéias, Valores  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0263  
TÍTULO: OBESIDADE: IMPORTÂNCIA DO APOIO FAMILIAR PARA O SUCESSO 
DA REDUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PESO.  
ALUNO: MARIANA MENDOÇA DE CASTRO (04612576454)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 
 
Resumo:  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença crônica, epidêmica, 
multifatorial e um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo. Dentre os fatores 
que influem na obesidade está um aspecto pouco mencionado pela literatura e que foi alvo 
deste estudo: a dinâmica familiar. A amostra foi composta por 8 familiares de pacientes 
obesos em tratamento nutricional no Hospital Universitário Onofre Lopes. Entrevistas 
realizadas com estes demonstraram que, apesar de saberem que a obesidade é prejudicial à 
saúde e citarem ações que seriam importantes adotarem para ajudar o paciente a perder 
peso, não faziam nada efetivamente para ajudar ou apenas davam conselhos. Isto mostra 
que a responsabilidade pela perda de peso é atribuída unicamente ao paciente, quando na 
verdade, o apoio social é um grande suporte para perda ou manutenção do peso alcançado 
com o tratamento. 

Palavras chave: Obesidade, Familiar, Tratamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0265  
TÍTULO: ANALFABETISMO NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL: UMA 
CONDIÇÃO DE SEGREGAÇÃO  
ALUNO: ALGÉRIA VARELA DA SILVA (02812816457)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
  
 
Resumo:  

Um novo século surge mas alguns problemas como o analfabetismo dentro das regiões 
metropolitanas persistem. Embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça que "a 
educação é direito de todos e dever do Estado e da família..." e ainda, ensino fundamental 
obrigatório e gratuito, inclusive sua oferta garantida para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria o analfabetismo ainda é alto nas grandes cidades brasileiras. A 
segregação oriunda através do processo do não-conhecimento de um código escrito torna o 
acesso a bens e serviços públicos algo extremamente grave. Outro fator, é o deslocamento 
desse contingente não alfabetizado para áreas periféricas dos centros urbanos. Como 
proposta de trabalho faremos a observação dos indicadores de educação dentro da Região 
Metropolitana de Natal verificando se esses legitimam a condição de exclusão dessa 
população do sistema educacional. Serão utilizados dados do PNUD – Atlas de 
Desenvolvimento Humano e do METRODATA – Observatório das Metrópoles. O trabalho 
conclui que a vulnerabilidade social na RMN ainda é muito elevada.  

Palavras chave: segregação, educação, metropole  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0271  
TÍTULO: LOS ANGELES E A INVENÇÃO DO FUTURO  
ALUNO: RUMMENIGGE MEDEIROS DE ARAUJO (01268081477)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho trata da representação fílmica da “condição pós-moderna” da cidade de Los 
Angeles.A incerteza e instabilidade a cerca do futuro catastrófico desta cidade–
criado,recriado e estimulado pelas representações literárias e visuais-fazem de Los 
Angeles,uma cidade reconhecida mundialmente como um ícone do urbanismo “pós-
moderno” e um mito que representa a própria condição transitória da modernidade para a 
pós-modernidade(Davis,1993).Um Mito da fusão entre civilização e tribo,organização e 
caos,antiguidade e contemporaneidade.  
Los Angeles é hoje,o símbolo máximo da sociedade pós-industrial,de uma civilização em 
processo contínuo de transformação e transição.Esta cidade,e suas transformações,estão 
sempre subjugadas à construção de um imaginário criado e recriado pelas representações 
visuais,que passa a ser fundamental no processo do seu próprio desenvolvimento concreto. 
De qualquer forma, a imagem de Los Angeles esteve sempre associada à negatividade. 
Em se tratando de cinema, podemos citar o filme noir, enquanto um gênero que construiu 
visualmente o imaginário “negro” relacionado à cidade de Los Angeles introduzido pela 
literatura. Dentro desse contexto, a cidade de Los Angeles aparece e torna a aparecer 
frequentemente como referência a um futuro catastrófico.Este trabalho se propõe,portanto,a 
analisar a representação desse “mito”,ícone da pós-modernidade,no contexto 
cinematográfico tendo como material empírico o filme: Blade Runner (Ridley Scott,1982). 

Palavras chave: Los Angeles, Pós-Modernidade, Blade Runner  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0272  
TÍTULO: SOB OS OLHOS DE CLIO: AS HISTÓRIAS ENSINADAS NO CURSO DE 
HISTÓRIA DO CERES  
ALUNO: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (00905864417)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
  
 
Resumo:  

Sob o olhar de Clio nos debruçamos sobre a História e seus saberes no CERES - Centro de 
Ensino Superior do Seridó - que se constituiu como núcleo de estudos superiores, 
inicialmente denominado Núcleo Avançado de Caicó, em 1974, ano da implantação do 
Curso de História, que em 1988 sofre a primeira Reforma Curricular, passando a funcionar 
com as habilitações conjugadas de Licenciatura e Bacharelado. Objetivamos, a partir da 
organização e estrutura do Curso de História do CERES-UFRN, visibilizar currículos, 
práticas e saberes históricos ensinados no período de 1974 a 1988. Para tanto, partimos da 
noção de que História Ensinada são as concepções de história enredadas ao ensino e aos 
tempos, constituindo uma prática tecida por sujeitos e suas artes destacadas a partir dos 
lugares de onde se olham a História e os poderes e saberes do ato de ensinar. 
Metodologicamente, partimos de pesquisa de campo buscando Diários de Classe, Planos de 
Curso, Currículos, Portarias e Resoluções que cartografassem as Histórias Ensinadas nas 
disciplinas de História do Brasil I e II, Estudos dos Problemas Brasileiros I e II e 
Introdução ao Estudo da História, escolhidas como foco à pesquisa. Tais análises ancoram-
se na concepção de discurso expressa em Michel Foucault que nos acompanham no 
exercício da análise discursiva. Junto a esta, destacamos as leituras de Michel de Certeau 
que pintam em nossa construção as artes do ler, do usar, do consumir as Histórias 
Ensinadas. 

Palavras chave: Curso de História do CERES, Historia Enredadas, História Ensinada  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0276  
TÍTULO: VIOLENCIA E EXCLUSAO SOCIAL  
ALUNO: SOLANGE REGINA ALVES DE AGUIAR (48154407434)  
ORIENTADOR: IZETE SOARES DA SILVA DANTAS PEREIRA (05713420434)  
CO-AUTOR: VÄNIA LUCIA DE LIMA (85128830497)  
  
 
Resumo: 

O trabalho aborda a violência como um fenômeno polissêmico que se apresenta através de 
vários níveis e modalidades, justificando a utilização do termo violências, esta foi 
construída através de um processo histórico-cultural. Suas causas e fatores são múltiplos 
estando presentes em todas as sociedades. A violência etnica condena e condenou milhares 
de pessoas à opressão e à miséria física, social e moral. Aborda também a exclusão social 
que ocorre, principalmente, entre os negros e as minorias. Existe a violência que se 
apresenta nas escolas promovidas pelos professores, e escola, mesmo que, 
inconscientemente, através de regras punitivas, pelos currículos e sistemas de avaliação 
inadequados ao cotidiano das crianças. A falsa neutralidade que existe na escola gera 
discriminações e acaba excluindo os alunos. A violência simbólica acontece de forma 
ignorada na realidade social, devido o poder de impor a dominação de uma classe sobre 
outra. A construção de uma Cultura de Paz deve ser nos níveis micro e macro. O primeiro 
refere-se aos indivíduos e suas relações comportamentais seu comportamento, sua vida 
familiar e suas relações com a comunidade e outras, o segundo explica a necessidade de 
rever os processos sociais, as mudanças coletivas, as estruturas institucionais para que se 
consiga gerar uma Cultura de Paz. Precisamos romper com os paradigmas que ainda vêem 
a violência na concepção de que esta seja inerente aos seres humanos.  

Palavras chave: Violencia, Exclusao Social, Cultura de paz  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0278  
TÍTULO: O CINEMA E O ESPAÇO URBANO  
ALUNO: EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE GALVÃO (05548648438)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho trata do meu plano de trabalho, proposto pela professora orientadora Dra. 
Maria Helena Braga e Vaz da Costa; plano este, vinculado ao projeto de pesquisa “O 
espaço urbano no cinema”. A pesquisa, resumidamente, objetiva compreender o papel do 
espaço urbano no cinema.Um histórico sucinto da relação espaço urbano/cinema, seu 
processo de formação e desenvolvimento até a contemporaneidade e as fundamentações 
teóricas da pesquisa serão aqui apresentadas. Destaca-se aqui o cinema como meio 
(técnico) de representação audiovisual, de comunicação, e o seu papel no contexto 
sóciocultural.O foco do trabalho estará, portanto, nas representações do espaço urbano nos 
filmes. Discutindo a forma pela qual o cinema utiliza a imagem do espaço urbano como um 
aspecto de narração, que resulta na compreensão de como e por que a cidade cinemática 
(bem como a concreta) deve ser compreendida dentro de um contexto maior, organizado 
por um conjunto de símbolos e representações culturais cheio de significados; a idéia é que 
estas representações influenciam a realidade. Dentro do contexto em que o espaço fílmico é 
um espaço “imaginário”, este trabalho comenta sobre a cidade cinemática e sua relação 
com o “real”, uma vez que é através da representação da cidade real e do processo da 
construção deste imaginário, que estes dois espaços em questão se transformam em espaços 
de representação. 

Palavras chave: Cinema, Espaço urbano, Metrópoles  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0281  
TÍTULO: “ANALFABETO EU NÃO SOU, DE JEITO NENHUM!”: A ‘VEZ’ E A 
‘VOZ’ DO ALFABETIZANDO DA EJA  
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 
Resumo:  

O nosso trabalho se configura como um Estudo de Caso de uma turma de alfabetização, 
parte de um Programa de redução do analfabetismo, desenvolvido pela UFRN, em parceria 
com a Prefeitura Municipal da cidade de Natal/RN. Com a pretensão de dar ‘vez’ e ‘voz’ 
aos alfabetizandos jovens e adultos, objetivamos investigar as suas concepções acerca dos 
atributos que caracterizam a condição de estar ou não alfabetizado. Para a coleta de dados, 
trabalhamos com a entrevista semi-estruturada e com quatro alunos da referida turma. A 
análise dos dados evidencia que os alfabetizandos da EJA se afirmam como pessoas 
alfabetizadas, pois “analfabeto eu não sou, de jeito nenhum!”. No entanto, o conceito que 
têm de alfabetização envolve competências que vão além das suas possibilidades atuais de 
se desincumbirem com autonomia das mais diversas atividades de leitura e de escrita. 
Conhecer o público-alvo com quem trabalhamos é de fundamental importância na atividade 
docente com jovens e adultos excluídos do direito à educação. Entre tantos desafios, o 
professor alfabetizador deverá, da melhor maneira, envidar esforços para superar a 
contradição que vivenciam os alfabetizandos da EJA que não se assumem como 
analfabetos, mas têm consciência de que vivem a exclusão que o analfabetismo acarreta.  
 
APOIO FINANCEIRO: BOLSA PIBIC / CNPq  

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos, Alfabetização, Analfabetismo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0283  
TÍTULO: O HEDIONDO COMO MÁSCARA DO BELO NO IMAGINÁRIO DE 
PSICOLOGIA DE UM VENCIDO  
ALUNO: LIEDNA DO NASCIMENTO SILVA (02832886477)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 
Resumo:  

A poesia de Augusto dos Anjos (1884-1914) caracteriza-se por seu impressionante 
imaginário no qual predominam doença, morte e decomposição. A repulsa que tais imagens 
causam é o motivo principal da má interpretação do poeta por parte da crítica e público. Em 
nosso projeto de pesquisa “A subversão do terror pelo sublime na poesia de Augusto dos 
Anjos”, buscamos revelar o belo oculto nesta aparente morbidez. Nosso suporte teórico é a 
melancolia da criatividade do crítico Harold Bloom (1930- ), que postula uma angústia 
criativa entre poetas, conseqüente do fato de que os poetas estão sempre lutando para 
superarem uns aos outros e se estabelecerem como fortes no cânone literário. Segundo 
Sandra Erickson (A melancolia da criatividade na poesia de Augusto dos Anjos, 2003), essa 
luta pela prioridade criativa é o tema principal da poesia de Augusto dos Anjos. Nossa 
metodologia é o revisionismo dialético de Bloom, mas para articular nossas idéias de modo 
mais sistemático e convincente, partimos de análises convencionais, verificando, quando 
pertinente, a etimologia, simbologia e os tropos no poema Psicologia de Um Vencido, 
interpretando suas imagens como armas do poeta em sua luta pelo “poder poético” e sua 
sobrevivência canônica. Luta essa que, segundo nossa leitura, culmina com a consolidação 
de Augusto dos Anjos como um dos pais poéticos mais fortes do cânone literário brasileiro. 
 
 

Palavras chave: Augusto dos Anjos, imaginário, belo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0284  
TÍTULO: A IRONIA DO GROTESCO EM AGREGADO INFELIZ DE SANGUE E CAL 
DE AUGUSTO DOS ANJOS  
ALUNO: DANIELLE DE PAIVA VILELA (69189293134)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 
Resumo:  

O soneto Agregado infeliz de sangue e cal (Augusto dos Anjos, 1911) é considerado um 
dos mais mórbidos e grotescos do poeta. Propomos aqui uma leitura para esse soneto a 
partir de uma análise etimológica simples e aplicando a teoria do revisionismo dialético de 
Harold Bloom (1930- ), na qual evidenciamos que o poema, através de imagens antitéticas 
de efeito irônico, faz um metacomentário sobre sua “sobrevivência canônica” incerta – 
pertencer ou não pertencer ao cânone, sobreviver, morrer ou ainda viver em um outro tipo 
de existência imaterial “panteisticamente dissolvido” (v. 13) no cânone poético: eis a 
questão que sua voz lírica contempla. Essa angústia criativa é percebida ao longo do 
poema, especialmente em sua conclusão, quando a voz lírica responde ao questionamento 
existencial feito no Solilóquio de Hamlet (Shakespeare, 1602). Desse modo, o grotesco no 
poema na realidade funciona como uma máscara para o sublime que ele ironicamente 
emula. 

Palavras chave: Augusto dos Anjos, grotesco, Hamlet  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0288  
TÍTULO: O CONSUMO DO ÁLCOOL ENTRE ADOLESCENTES ESTUDANTES DE 
ESCOLAS PRIVADAS CATÓLICAS DE NATAL: UM ESTUDO DE CASO.  
ALUNO: KARINA BEZERRA DA FONSECA E SILVA (02385976447)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 
 
Resumo:  

Este trabalho objetiva o estudo a respeito do consumo do álcool entre os adolescentes 
estudantes de escolas privadas católicas de Natal. A particularidade do tema deve-se ao fato 
de tais estabelecimentos receberem jovens de nível econômico social elevado em sua 
maioria. Pretende-se explorar a incidência do consumo do álcool entre esses jovens com 
fins de desmistificar a idéia de que o alcoolismo é uma realidade vivenciada apenas pela 
periferia. Para a coleta dos dados necessários serão aplicados questionários junto aos 
adolescentes das escolas participantes. O critério de seleção dos alunos participante da 
pesquisa será a amostra acidental. Os dados coletados serão devidamente mapeados 
segundo procedimentos estatísticos (Softer statistic). Este projeto por encontrar-se em 
andamento ainda não apresenta resultados conclusivos.  

Palavras chave: Alcool, Adolescencia, Escola  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0295  
TÍTULO: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM MACAÍBA: CARACTERIZAÇÃO DOS 
PROGRAMAS DE ATENDIMENTO E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS 
PARA ESSA POPULAÇÃO  
ALUNO: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: MAÍRA MENDONÇA NÓBREGA (05181647480)  
CO-AUTOR: TATIANA MINCHONI (05395296484)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho consiste em um recorte de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de 
Estudos Sócio-Culturais da Infância e Adolescência (NESCIA)/UFRN, no município de 
Macaíba-RN, que procurou caracterizar a população de crianças e adolescentes desse 
município, assim como os serviços disponíveis para essa população, atendendo a uma 
demanda do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente daquele 
município. A pesquisa no qual este recorte se insere foi realizada com 2.500 sujeitos, da 
faixa etária de 0 a 18 anos e abordados, em um questionário, os seguintes temas: dados de 
identificação do sujeito e da família, de escolarização, de trabalho, de lazer, de saúde e 
sexualidade, de violência e de programas de atendimento. Este trabalho específico visa 
fazer uma caracterização dos dados sobre os programas de atendimento e dos serviços de 
saúde disponíveis para a população de crianças e adolescentes do município citado e suas 
possíveis implicações para a definição de políticas públicas mais adequadas à referida 
população. Os dados obtidos, em fase de processamento e análise, indicam os serviços aos 
quais a população recorre, a avaliação dos mesmos por essa população e as possíveis 
lacunas que necessitam maior atenção por parte do poder público.  

Palavras chave: Programas de atendimento e serviços de saúde, Infância e adolescência, 
Macaíba  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0296  
TÍTULO: PESQUISA DE DEMANDA DE PRODUTOS NO SETOR VAREJISTA NO 
MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS  
ALUNO: MONALYSA LIMA DOS SANTOS (87557940415)  
ORIENTADOR: MARCOS ALBERTO DANTAS (20275560449)  
  
 
Resumo:  

O fortalecimento de uma política pública de emprego no município de Currais Novos tende 
a permitir a formulação de um diagnóstico sobre os níveis de empregabilidade e de 
mercado produtivo em função das demandas de produtos comercializados no município. 
Existe uma insuficiência de indicadores, estudos e pesquisas, associadas à carência 
metodológica dos disgnósticos em que o real conhecimento e acompanhamento sobre o fato 
refletem negativamente na execução de programas e projetos públicos que visam a 
melhoria do emprego e distribuição de renda do município. Além do caráter conjuntural 
existe a perspectiva de melhoria no desempenho operacional do comércio local, em função 
das necessidades de informações que os subsidiem nas tomadas de decisões.  

Palavras chave: Demanda, Distribuição de renda, Políticas Públicas de Emprego  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0302  
TÍTULO: ATENÇÃO AO CUIDAR DO CUIDADOR NOS HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: HUMANIZAÇÃO X 
QUALIDADE DE VIDA  
ALUNO: PRISCILA KARLA CHAVES DOS REIS (84930357349)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
  
 
Resumo:  

Ultimamente vários estudos têm demonstrado a influência que as qualificações das relações 
e condições de trabalho refletem sobre a qualidade de vida e atuação do profissional de 
saúde. A atuação enérgica pode acarretar várias conseqüências na saúde deste cuidador, 
como: os distúrbios de sono, psicossomáticos e desordens psíquicas, o q vem a prejudicar 
suas relações sociais e sua vida familiar. A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a 
percepção da humanização do profissional de saúde nos Hospitais Universitários e a sua 
influência sobre a qualidade de vida do mesmo. No presente momento a amostra está 
coletada em 30% do total de 20 Médicos, 12 Enfermeiras, 08 Assistentes Sociais e 04 
Psicólogos distribuídos entre os quatro hospitais universitários. Como instrumento, está 
sendo utilizado 01 questionário semi-estruturado, englobando a temática em questão: 
humanização x qualidade de vida dos profissionais de saúde. Pretende-se, assim, conhecer 
suas percepções acerca da humanização oferecida pela instituição e atenção aos cuidados 
com este cuidador. Considera-se também a definição destes profissionais sobre qualidade 
de vida e trabalho assim como possíveis relações estabelecidas entre estes. Até o presente 
momento, percebe-se a necessidade nas instituições um “olhar” direcionado ao “cuidar do 
cuidador”, inserindo ações voltadas à qualidade da saúde e de condições de trabalho deste 
profissional.  

Palavras chave: humanização, qualidade de vida, psicologia da saude  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0303  
TÍTULO: AS REPRESENTAÇÕES DE MORTE E SUA INFLUÊNCIA NA ATUAÇÃO 
DE ESTAGIÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: JOSÉ HELDER FRANCO AQUINO (04143912414)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
  
 
Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar como os estudantes de cursos 
ligados à área da saúde estão enfrentando possíveis situações de perda e luto durante o seu 
estágio curricular. Também buscamos avaliar qual a percepção de morte que eles possuem 
e o preparo que acreditam estar recebendo dessa instituição de ensino durante a sua 
formação acadêmica. A amostra foi composta por um total de 40 estudantes que estão 
cursando o último ano dos seguintes cursos: Medicina e Enfermagem, da área Biomédica; e 
Serviço Social e Psicologia, da área Humanística. Como instrumentos foi utilizado, um 
desenho temático e um questionário semi-estruturado. Observamos que uma grande 
quantidade de estudantes já presenciou alguma situação real de morte durante o estágio 
curricular – 82,5%. Apesar disso, a morte de pacientes causa um impacto para esses 
estudantes, visto que 41,4% daqueles que se defrontaram com esse tipo de situação 
relataram que, pelo menos inicialmente, sentiram-se afetados emocionalmente. Isso pode 
ser reflexo da concepção de morte que eles compartilham, pois ela possui uma forte 
associação com a emergência de sentimentos negativos – 65,8% dos sentimentos apontados 
como relacionados à morte podem ser assim classificados. É eminente a falta de um 
preparo mais específico fornecido durante a formação acadêmica deste universo para lidar 
com o tema: morte. Vale ressaltar que tal fator também contribui para o agravamento de tal 
quadro  

Palavras chave: representação de morte, psicologia da saude, atuação profissional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0308  
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A VALORIZAÇÃO DE JUSTIÇA NO TRABALHO E 
TEMPO DE SERVIÇO COM TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
ALUNO: LIA BEZERRA DE ALMEIDA (01050429435)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: MARIA CHRISTINA SANTOS BARKER (01039616402)  
CO-AUTOR: MARA ANDRÉA GUEDES MENDES (04399607467)  
 
 
Resumo:  

O objetivo deste trabalho é explorar a relação entre a valorização de justiça no trabalho e 
tempo de serviço com trabalhadores da construção civil. A hipótese levantada era a de que 
quanto maior o tempo de serviço, maior seria a valorização de justiça no trabalho. Nesse 
estudo, está se entendendo justiça como sendo quanto o trabalho proporciona proteção ao 
indivíduo, através da oferta de assistência na forma de segurança física, higiene e conforto 
no ambiente de trabalho, da garantia de seus direitos, igualdade de esforços e 
proporcionalidade entre seus esforços e recompensas, do acolhimento interpessoal tanto 
pelos colegas como pelas chefias e respeito como pessoa (que opina).  
O estudo de campo foi realizado junto a uma amostra de 206 trabalhadores da construção 
civil. Os instrumentos utilizados foram o Inventário de Significado do trabalho adaptado 
para trabalhadores com baixa instrução e uma ficha com dados sócio-demográficos e sócio-
ocupacionais. Os dados coletados foram analisados no programa estatístico SPSS 
(Statistical Package For Social Sciences). 
Os resultados mostraram que tal correlação (coeficiente de Pearson) não é estatisticamente 
significativa, porém examinando o gráfico com as duas variáveis (tempo no eixo do X e 
valorização de justiça no trabalho no eixo Y), constatou-se que a relação entre as duas não é 
linear, sendo que até 6 anos de serviço, a correlação é positiva e significativa (r = 0,62 para 
p = 0,01). 

Palavras chave: Significado do trabalho, Justiça no trabalho, Trabalhadores da construção 
civil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0311  
TÍTULO: VIOLÊNCIA E SAÚDE INTEGRAL DOS ADOLESCENTES  
ALUNO: JULLIANA DA COSTA MACÊDO (04590397412)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
  
 
Resumo:  

A partir de estudo anterior realizado em um bairro da periferia de Natal, constatou-se um 
contexto de interação marcado pela precariedade material, pela exclusão social e por 
relações de gênero e de geração fortemente assimétricas, freqüentemente permeadas pela 
violência. Assim, viu-se a necessidade de um aprofundamento na temática da violência, 
principalmente a violência doméstica, bastante banalizada e crescente na sociedade atual. A 
pesquisa foi realizada no SOS Criança, através da consulta a 783 planilhas, que reúnem 
informações sobre os casos registrados de violação ao ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) durante o ano de 2002 na cidade do Natal vitimando adolescentes de 10 a 19 
anos. Os resultados encontrados até o momento apontam para uma maior incidência de 
denúncias com vítimas nos bairros de Pajuçara, Felipe Camarão e Potengi. Tem-se 53,1% 
de vítimas do sexo masculino e 46,9% do sexo feminino, sendo que 78,5% dos casos estão 
nas faixas de 10 a 14 anos. Encontra-se que em 57,4% dos casos em que a vítima é do sexo 
masculino, o agente violador é o pai. Em 53% dos casos em que a vítima é do sexo 
feminino, a mãe é o agente violador.  

Palavras chave: adolescência, saúde integral, violência  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 CÓDIGO: HS0312  
TÍTULO: O TRABALHO EM EQUIPE E SUA IMPORTÂNCIA NO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA  
ALUNO: ROSANE HELENA CARDOSO DE MELO (04738412400)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
 
 
Resumo:  

O Programa Saúde da Família (PSF), vigente desde 1994, propõe a priorização de ações de 
proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da família. Contudo, a implementação do 
PSF tem significado mais uma modificação institucional que uma maior aproximação com 
o cotidiano das famílias ou com o trabalho preventivo ou de promoção à saúde. O modelo 
de atenção à saúde continua sendo o modelo médico tradicional, observando-se na maioria 
dos casos, um modelo de pronto atendimento, centrado essencialmente no atendimento 
pontual das doenças, sem acompanhamento dos pacientes e com relação totalmente 
impessoal com a clientela. Tal concepção restrita e descontextualizada do processo vai 
influenciar em aspectos práticos, tais como a relação entre os profissionais. Em pesquisa 
que está sendo realizada com os diferentes atores sociais do PSF no bairro de Felipe 
Camarão, percebeu-se a importância de um trabalho de equipe multiprofissional. Nesse 
contexto, a interdisciplinaridade tem sido invocada na área da saúde para compreender o 
processo saúde-doença, na interface do biológico-psíquico-social. Diante do exposto, surge 
a necessidade de uma análise mais detalhada acerca da problemática, considerando que os 
profissionais de saúde deveriam ter a oportunidade de compartilhar um espaço permanente 
de encontro para trabalhar sobre estes critérios, visando construir uma base conceitual 
comum para lidar com o processo saúde-doença numa perspectiva interdisciplinar e 
viabilizando o trabalho em equipe.  

Palavras chave: PSF, trabalho em equipe, interdisciplinaridade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0313  
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA E DA ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DA 
AUTO-ESTIMA E DO AUTOCONCEITO.  
ALUNO: CAMILA PERCILIA ALVES DE CARVALHO (06823657421)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO F B S PASSEGGI (04097947320)  
CO-AUTOR: SAMRA CRISTINA FERNANDES DE ARAÚJO (02974847455)  
CO-AUTOR: CRISTIANY PAULA DE MACEDO (05259965400)  
  
 
Resumo:  

A opinião que a criança tem de si mesma está intimamente relacionada à sua interação com 
os outros, o que influencia positiva e ou negativamente a construção do seu autoconceito e 
da auto-estima (Bee, Helen. O Conceito de Self na Criança. A Criança em 
desenvolvimento.Porto Alegre,1996).Para verificar essa hipótese realizamos observações 
em sala de aula em duas escolas de Natal, sendo uma(01) pública e uma(01) 
particular.Entrevistamos 24 crianças na faixa etária de 8 a 12 anos, de ambos os sexos, e 
também com seus professores (quatro). As análises confirmaram que nessa idade o 
autoconceito está mais ligado as características e habilidades físicas.Quanto à auto-estima 
evidenciou-se a importância fundamental dos parentes, professores e do ambiente escolar 
no processo de auto-avaliação global do próprio valor.Conclui-se que os pais e professores 
devem assumir relações de respeito mútuo com as crianças, encoraja-las a resolver 
problemas por si mesma, trabalhar seus interesses intelectuais e sua espontaneidade.Vê-se 
em especial, que o professor deve ser sensível às individualidades, pois o autoconceito e a 
auto-estima são favorecidos pelas suas expectativas geradas pelas suas relações 
interpessoais.  

Palavras chave: Auto- Estima, Autoconceito, Construção  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

    

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0314  
TÍTULO: CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEF – COMPREENDENDO 
A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO EDUCACIONAL NO 
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.  
ALUNO: PAULEANY SIMÕES DE MORAIS (01056028416)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491)  
  
 
Resumo:  

Versa o presente a discutir sobre a política educacional brasileira na década de 1990 e na 
atualidade, no que se refere a novas bases de relacionamento entre a sociedade civil e o 
poder público. Essa política encontra-se fortemente definida pela “modernização da gestão 
educacional”, tendo como característica a redefinição de responsabilidades nas diversas 
instâncias da sociedade organizada – sociedade civil, esferas governamentais e iniciativa 
privada. Para compreender a nuança da participação, via descentralização, analisamos o 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF no município de São 
Tomé/RN, enfatizando a atuação dos seus membros na fiscalização dos recursos financeiros 
destinados ao Ensino Fundamental. No processo de pesquisa desenvolvemos estudos, 
tomando como referência teórico-metodológica a literatura sobre a Reforma do Estado e as 
políticas educacionais brasileiras, sobretudo a legislação que regulamenta o FUNDEF. 
Realizamos entrevistas semi-estruturadas com representantes do Conselho de Controle 
Social do FUNDEF em São Tomé/RN. Os resultados empíricos nos permite destacar a 
importância da democratização das relações entre o Estado e a sociedade civil, elucidando e 
suscitando questões tais como: participação democrática, gestão educacional e mobilização 
da sociedade civil no acesso aos bens públicos e culturais ao qual o cidadão tem direito, no 
controle aos recursos públicos para educação. 
Agência Financiadora: PIBIC local  

Palavras chave: Participação, Conselho, Descentralização  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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 CÓDIGO: HS0315  
TÍTULO: INTERSUBJETIVIDADE ATRAVÉS DA FILOSOFIA DA LINGUAGEM EM 
MIKHAIL BAKHTIN  
ALUNO: DIOGO LIMEIRA BORBA (01194389414)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
 
 
Resumo:  

O atual trabalho objetivou, através do estudo de parte da obra de Mikhail Bakhtin, 
desenvolver uma discussão sobre a subjetividade, atentando para os diversos sentidos que 
esse termo pode assumir e, principalmente, explorando o uso do mesmo em relação à noção 
de intersubjetividade. O conjunto desse empreendimento esteve alicerçado sobre os 
principais aspectos da filosofia da linguagem para o autor referido. O desafio proposto foi 
analisar o conteúdo dos textos desse autor, bem como de outros autores que a ele se 
referem, centrando-se sobre seus posicionamentos acerca do papel da linguagem na 
constituição do psiquismo para, dessa forma, desenvolver uma concepção de 
intersubjetividade situando-a no contexto atual de discussão acerca desse termo. Os 
procedimentos incluíram a leitura exaustiva dos textos e a realização de fichamentos e 
discussões. A tradição da psicologia tem conferido à subjetividade um status de 
naturalidade, esquecendo-se de sua construção historicamente situada. Constatamos uma 
grande diversidade de definições de subjetividade e intersubjetividade entre os vários 
autores. Em Bakhtin pudemos observar claramente o caráter de construto social atribuído 
ao psiquismo, conferindo à linguagem, essencialmente dialógica, papel fundamental na 
constituição do mesmo. Assim, pode-se dizer que, na perspectiva bakhtiniana, o 
intersubjetivo é constitutivo da subjetividade.  

Palavras chave: Intersubjetividade, Linguagem, Bakhtin  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0317  
TÍTULO: “VIOLÊNCIA E USO DE DROGAS ENTRE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS, NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA.”  
ALUNO: CLÓVIS LEITE DA COSTA NETO (04762435481)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
 CO-AUTOR: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
CO-AUTOR: THIAGO AYRES RIBEIRO (04644815462)  
 
 
Resumo:  

A presente pesquisa é um recorte de um estudo de caracterização da população de 0 a 18 
anos de Macaíba, realizado pelo NESCIA- Núcleo de Estudos Sócio-Culturais da Infância e 
Adolescência/UFRN, atendendo a uma demanda do CMDCA-Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, em Macaíba/RN, para nortear as políticas públicas a 
serem implementadas visando atender essa faixa etária específica. A pesquisa foi feita por 
amostragem, onde a amostra utilizada foi de 15% (2500 sujeitos) da população de 0 a 18 
anos no referido município, que compreendia cerca de 45% da população total do mesmo. 
A caracterização da amostra foi realizada utilizando um questionário semi-estruturado que 
continha questões referentes à identificação do sujeito e de sua família, saúde, educação, 
violência, uso de drogas, programas de atendimentos, lazer e trabalho. Neste trabalho 
específico vai se abordar os dados relativos à violência e ao uso de drogas do referido 
questionário, que foram obtidos no trabalho de campo no município acima citado. 
Atualmente a pesquisa encontra-se em fase de análise dos dados, de onde serão extraídos os 
dados mais relevantes desses temas em questão, abordando questões como participação 
e/ou vivência em cenas de violência e conhecimento e/ou uso de drogas, bem como 
possíveis correlações entre ambos.  

Palavras chave: Violência, Drogas, Macaíba  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0318  
TÍTULO: PERCEPÇÃO E ANÁLISE DO CONFORTO AMBIENTAL NAS PRAÇAS 
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE E AUGUSTO LEITE  
ALUNO: ALEXANDRE WAGNER VIANA DE PAIVA (73721042468)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: ANA MONICA DE BRITO COSTA (87810280406)  
CO-AUTOR: BERNADETE DE LOURDES QUEIROGA E SOUSA (44680759453)  
 
 
Resumo:  

Com a oscilação do comportamento homem-ambiente em função das mudanças de 
temperatura é importante estudar o conforto ambiental em praças públicas, pois estes são 
lugares de lazer apropriados a população de uma cidade. O que se objetiva nesta pesquisa é 
analisar o conforto ambiental nas praças André de Albuquerque e Augusto Leite, em 
Natal/RN, e verificar as possíveis diferenças de temperatura, numa bem arborizada e na 
outra desprovida de cobertura vegetal, o que pode possibilitar a análise do conforto 
ambiental em condições de temperatura e vegetação na cidade. A metodologia utilizada 
constitui-se de um roteiro de entrevista em função da melhor apreensão das informações de 
conforto ambiental, além da coleta de dados de temperatura em quatro pontos 
espacializados nas respectivas praças. As análises serão baseadas na variação espaço-
temporal da temperatura e no índice de temperatura efetiva em períodos secos e chuvosos. 
Resultados preliminares demonstram que a Praça André de Albuquerque, no que diz 
respeito aos usuários, tem uma movimentação significativa no período diurno; ao passo que 
a Praça Augusto Leite é bem reduzida neste período, pois esta se encontra desprovida de 
cobertura vegetal. Espera-se que a compreensão da inter-relação pessoa-conforto térmico 
possam dar subsídios para tomadas de decisão, em que envolva os diferentes segmentos da 
sociedade, principalmente, o usuário da praça, que necessita de conforto ambiental 
adequado a sua qualidade de vida.  

Palavras chave: Praça, Conforto ambiental, Temperatura efetiva  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0320  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NO TRABALHO : UM ESTUDO DE 
CASO EM UMA INDÚSTRIA DO RAMO ALIMENTÍCIO DO RN  
ALUNO: CARLA LILIANE DE MELO FERNANDES (05003454490)  
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (04971728449)  
  
 
Resumo:  

Este estudo foi realizado nos moldes da Análise do Sistema Humano - ASH - que consiste 
em um conjunto de instrumentos, elaborado por Quijano e Navarro (1999), que tem como 
objetivo diagnosticar a Gestão Estratégica de Recursos Humanos nas organizações, se 
caracterizando por ser uma avaliação voltada à efetividade organizacional com o objetivo 
geral de avaliar a gestão estratégica dos recursos humanos nas organizações do setor 
alimentício instaladas na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. O artigo 
caracteriza-se por uma pesquisa quantitativa, de ordem exploratória, pois se utilizou do 
questionário contido no modelo ASH. O questionário aplicado foi constituído por 13 
questões com cinco níveis de respostas, objetivando levantar opiniões acerca da motivação 
no trabalho, observando-se, como resultado principal, a motivação da grande maioria dos 
funcionários, pois estão nesta empresa, em média, a mais de cinco anos; demonstram um 
nível de entrosamento grupal muito forte; são prestativos no atendimento ao cliente, 
embora a própria chefia admita que precisa propiciar formas para motivar os seus 
funcionários e se mostrem abertos e interessados com o resultado desta pesquisa, pedindo 
sugestões de como melhorar o seu relacionamento com os seus empregados.  

Palavras chave: Motivação, Indústria de Alimentos, Comprometimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0321  
TÍTULO: “O ESPAÇO URBANO EM COMO NASCEM OS ANJOS”  
ALUNO: ÂNGELA ELVIRA BARBOSA DA PAZ MENDES (03442952492)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho trata da representação da favela - enquanto elemento do urbano, no cinema 
brasileiro. 
O cinema exprime o ambiente social, político e econômico de determinado espaço e tempo. 
Este cinema é visto como meio de representação de uma realidade na visão de quem a 
constrói, utilizando elementos para contextualizar tal realidade. Neste sentido, este trabalho 
analisa a representação do universo da favela, vista sob a ótica do cineasta Murilo Salles no 
filme Como Nascem os Anjos (1996). 
Aqui a visão do outro é a visão de uma família americana que mora no Rio de Janeiro 
contemporâneo. Esta visão é aqui moldada pelos meios de comunicação que constroem 
uma representação da favela como referência, quase um sinônimo, de prostituição, tráfico e 
“bandidagem”. Um simples acontecimento que termina em seqüestro com final trágico para 
os seqüestradores moradores de uma favela carioca, se torna o estopim para toda uma 
representação “do outro”. Este trabalho, portanto, discutirá esta representação no contexto 
da imagem fílmica. 

Palavras chave: Cinema, Espaço Urbano, Favela  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0322  
TÍTULO: TRABALHO INFANTO-JUVENIL EM MACAÍBA/RN: UMA 
INVESTIGAÇÃO ACERCA DE SUA PRESENÇA E CONDIÇÕES EM QUE OCORRE.  
ALUNO: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: LYNA MARIA FERREIRA MALHEIROS (05242051400)  
CO-AUTOR: FELIPE SERQUIZ ELIAS PINHEIRO (04718705444)  
  
 
Resumo:  

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de atender a uma demanda do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Macaíba/RN, feita ao NESCIA - Núcleo de 
Estudos Sócio-Culturais da Infância e Adolescência - Departamento de Psicologia/UFRN. 
Consistiu em traçar um perfil da população de crianças e adolescentes do município 
de Macaíba, através de amostragem aleatória envolvendo em torno de 2500 sujeitos, na 
faixa etária de 0-18 anos. Utilizou-se um questionário semi-estruturado o qual abordou 
temas como dados de identificação do sujeito e de sua família, dados de escolarização e 
trabalho, lazer, saúde, violência, drogas e programas de atendimento. Esta pesquisa 
foi um recorte de uma pesquisa maior, por ressaltar dados referentes ao Trabalho infanto-
juvenil, investigando sua presença e condições em que ocorre; se há o cumprimento da 
legislação - o Estatuto da Criança e do Adolescente - a esse respeito e como esse quadro 
repercute na dinâmica familiar. Os dados encontrados poderão ser de suma importância na 
identificação do preocupante fenômeno do trabalho infantil, fato que se encontra presente 
na realidade do nosso estado. 
No momento atual a pesquisa encontra-se em fase de análise de dados, na qual estes estão 
sendo tabulados e interpretados para se chegar a conclusões significativas para o objetivo 
proposto pela pesquisa. 

Palavras chave: Trabalho infanto-juvenil, Macaíba, Caracterização infanto-juvenil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0323  
TÍTULO: A CIDADE DE CAICÓ: CRESCIMENTO E ESTAGNAÇÃO  
ALUNO: JOHNYSON SANDERS SILVA DE ARAÚJO (05196461426)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
  
 
Resumo:  

O trabalho "A cidade de Caicó: crescimento e estagnação", é parte do projeto de pesquisa 
intitulado As cidades pólos do Rio Grande do Norte: crescimento e estagnação, que tem 
como objetivo principal analisar a dinâmica de crescimento econômico e populacional 
desses centros, e sua estagnação. Incentivos e investimentos públicos ou privados, além de 
um fortalecimento entre as relações da produção interna e seu mercado consumidor 
potencial, seja este regional ou extra-regional, são hipóteses de ações que acarretariam um 
fortalecimento nas funções que tornam a cidade um centro regional, e por sua vez teríamos 
assim um novo pico de crescimento. A partir de levantamentos bibliográficos e dados 
estatísticos, percebe-se que a pecuária bovina e a agricultura do algodão são 
respectivamente as atividades em torno das quais a cidade surge e se desenvolve. Nas 
últimas três décadas o setor primário apresenta uma redução no número de empregos em 
correlação com a redução da população no campo, e o setor secundário aumenta sua 
importância dentro da economia, no sentido de geração de empregos, principalmente a 
partir do surgimento das indústrias beneficiadoras de grãos e as bonelarias. Enquanto a 
função de centro regional prestador de serviços e cidade pólo do RN, constata-se que esta é 
construída deste a fase áurea do algodão com o desenvolvimento do setor terciário, tendo 
um maior destaque o setor de comércio alimentício, bem como o comércio informal, e os 
setores de saúde e educação.  

Palavras chave: cidade pólo do RN, crescimento, estagnação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0326  
TÍTULO: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: ANÁLISE DE 
EXPERIÊNCIA EXITOSA EM ASSENTAMENTO RURAL NO RIO GRANDE DO 
NORTE.  
ALUNO: GRASIELLY ALVES DE LIMA (00973134402)  
ORIENTADOR: ROGERIO PIRES DA CRUZ (47116340882)  
 
 
Resumo:  

No Brasil, na atualidade, a literatura disponível procura identificar caracteres de 
experiências comunitárias bem sucedidas. Discute o caso exitoso do Assentamento do Vale 
do Lírio, município de São José de Mipibu (RN), caracterizado pela parceria entre 
assentados produtores de mamão e a empresa Calimam Nordeste S.A, enquanto 
integradora. Questiona se essa relação comercial contribuiu para o desenvolvimento 
local.Ou, ao contrário, se em nada os ajudou, tornando-os inoperantes e dependentes do 
ponto de vista comercial.A hipótese inicial é de que a reforma agrária e a decorrente 
integração dos assentados a uma grande empresa de comercialização contribuíram para 
transformar a condição de vida dos assentados. A metodologia utilizada consta de: revisão 
de literatura disponível, visita de campo e entrevistas. Resultados preliminares auferidos 
indicam que os assentados que anteriormente nem auferiam um salário mínimo/mês, além 
de terem nesse valor um componente de incerteza, na atualidade,ao contrário, recebem uma 
renda média de R$ 700,00 a R$ 1.000,00 por mês. Na condição anterior seus filhos não 
estudavam, ao contrário da situação atual em que o assentamento conta com escola, igreja 
em construção e as famílias têm já acesso a eletrodomésticos; celulares; sua cooperativa 
possui 02 (dois) tratores, trabalham com irrigação por gotejamento etc. Até o presente 
momento um breve confronto dos dados coletados indica uma transformação na condição 
de vida dos assentados. 
 

Palavras chave: Desenvolvimento Local, Experiência Exitosa, Assentamento Rural  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0333  
TÍTULO: CATALOGAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EM CARNAÚBA DOS 
DANTAS: NOTAS PRÉVIAS  
ALUNO: SIDNEY SANTOS DA SILVA (02751361404)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
  
 
Resumo:  

Na área arqueológica do Seridó foram encontrados sítios rupestres, líticos, cemitérios e com 
presença de cerâmica. Estima-se que haja sessenta sítios para este município, sendo que 
apenas um foi registrado no Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos do IPHAN. 
Partindo dessas premissas, objetivamos, com esta comunicação, apresentar os resultados 
parciais do Projeto de Extensão “Monumenta Arqueológica” – Diagnóstico dos Sítios 
Arqueológicos de Carnaúba dos Dantas, executado pelo Grupo de Estudos em Patrimônio e 
Arqueologia do Seridó, que tem como meta identificar os sítios arqueológicos de Carnaúba 
dos Dantas e levá-los ao conhecimento da população. A metodologia do projeto 
fundamenta-se em discussões teóricas sobre a arte rupestre do Nordeste; viagens de campo 
e análise do material coletado a posteriori. Até o presente foram registrados trinta sítios 
arqueológicos nos Vales dos Riachos do Olho d’Água e do Bojo portadores das Tradições 
Nordeste, Agreste e Itaquatiara, que equivalem a 50% da proposta inicial do projeto. São 
finalidades do projeto, com o desenvolvimento das atividades, a montagem de uma 
exposição contendo os sítios arqueológicos registrados e confecção de um CD-ROM com 
os dados relativos a cada jazida. A partir dos resultados parciais, podemos perceber a 
importância dos sítios arqueológicos enquanto patrimônio cultural do Seridó, além do que 
não podemos esquecer do contributo que podem dar ao prosseguimento das pesquisas 
arqueológicas na região.  

Palavras chave: Seridó, Arqueologia, Carnaúba dos Dantas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0334  
TÍTULO: SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR: O ESTUDO DE CASO DA PADARIA 
PRIMOR  
ALUNO: JOSEANE SALES DE AZEVEDO ARAUJO (02242778471)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
CO-AUTOR: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
  
 
Resumo: 

O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de avaliar a satisfação do consumidor do 
setor de panificação, para tanto, foi tomada por base a Panificadora Primor, situada em 
Currais Novos, a qual, apesar de ter perfil de empresa familiar está se profissionalizando e 
evoluindo em seus padrões. Os objetivos traçados foram mensurar a importância dos 
atributos valorativos que caracterizam a relação das panificadoras com seus clientes e 
avaliar o nível de satisfação desta clientela para com os atributos considerados. Para poder 
alcançar estes objetivos foram adotados como instrumentos dois questionários, sendo o 
primeiro estruturado com os onze atributos considerados como principais motivos para 
consumir na padaria e os avaliou conforme o grau de importância de cada item em 
conformidade com a preferência dos clientes, e o segundo, constituído de 11 questões 
baseadas nos atributos valorativos considerados, mensurou o nível de satisfação da 
clientela. Foi utilizada uma amostra acidental constituída de 74 clientes e a coleta de dados 
ocorreu dentro de um período de dez dias intercalados durante um mês. Os resultados 
conduzem a uma hierarquia diferenciada dos motivos para consumir, bem como 
estabeleceu adequados níveis de satisfação à maioria dos atributos considerados como 
importantes e níveis baixos para atributos não considerados como importantes, o que leva à 
conclusão que a organização em questão está conduzindo adequadamente seus processos 
pela ótica de sua clientela.  

Palavras chave: satisfação, atributos valorativos, panificadoras  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0337  
TÍTULO: TERCEIRIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: 
COMPARANDO TRABALHADORES ESTÁVEIS E FLEXIBILIZADOS DE UMA 
AGÊNCIA BANCÁRIA.  
ALUNO: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
  
 
Resumo:  

Desenvolvido com empregados efetivos e terceirizados de uma agência bancária na Cidade 
de Currais Novos, este trabalho se propôs a compreender as influências das relações 
flexíveis de trabalho na Qualidade de Vida dos Trabalhadores - QVT, a qual pode ser um 
indicador do resgate da valorização e da humanização da pessoa no trabalho, integrando em 
sua abordagem, todos os fatores críticos determinantes de uma boa gestão de pessoas. Nos 
dias de hoje, há uma crescente pressão da sociedade por melhores condições de vida 
incluindo o trabalho. Para realizá-lo, foram utilizados como instrumentos, um questionário 
estruturado aplicado de forma censitária e entrevistas abertas, com gravação de conteúdo, 
os quais objetivaram apreender a visão dos elementos pesquisados acerca da QVT presente 
em sua realidade laboral, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Os dados foram 
coletados e propiciaram a determinação do perfil dos atores envolvidos na pesquisa e a 
identificação das divergências existentes entre ambas populações. Os resultados conduzem 
a observação que ocorreram divergências no nível de qualidade de vida entre empregados 
efetivos e terceirizados, ocasião na qual, os efetivos apresentam indicadores de QVT 
superiores aos dos terceirizados, determinando assim, que a flexibilização adotada 
(terceirização) como estratégia empresarial influenciou os resultados obtidos.  

Palavras chave: Qualidade de vida no trabalho, Terceirização, Bancário  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0342  
TÍTULO: A EMOÇÃO AMOROSA E SEUS MODELOS DE EXPRESSÃO  
ALUNO: VERGAS VITÓRIA ANDRADE DA SILVA (02604993406)  
ORIENTADOR: NORMA MISSAE TAKEUTI (37318314815)  
  
 
Resumo:  

Os homens conquistaram a capacidade de expressar sentimentos e emoções e de os 
codificar. Em vários contextos culturais criaram significados e representações simbólicas 
para expressar suas emoções. Estas sempre fizeram parte da pluralidade da vida social e, 
desta forma, os homens sempre deram conta de exprimir diferentemente, segundo a ordem 
cultural, a raiva, a dor, o sofrimento, o medo, o amor. A imagem do amor, típica do 
romantismo, nos é totalmente familiar. Domina o imaginário social, ao menos das 
sociedades ocidentais. E desta forma, é “necessário” dizê-lo. As declarações de amor, 
enquanto idealização da fala amorosa, é uma das formas mais comuns de expressão do 
sentimento amoroso. Neste contexto, o presente estudo tenciona discutir a pluralidade de 
formas da qual se reveste a expressão amorosa em uma perspectiva histórica e cultural, 
percebendo o amor como um ideal construído. Para a elaboração deste estudo foram 
realizadas leituras específicas, que nos forneceram um embasamento teórico, nos quais 
buscamos orientação para o tema da sociologia das emoções. Os modelos e formas de 
manifestação do amor e da expressão amorosa se mostraram na constatação do presente 
estudo, enquanto construtos sociais frutos, portanto, de elaborações humanas e as noções de 
amor, bem como das declarações de amor, foram e são engendradas de forma ideal, o que 
denuncia a capacidade ímpar humana de imaginar, criar representações, sonhar e codificar 
signos. 
 

Palavras chave: Emoção, Expressão, Diversidade cultural  
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: HS0344  
TÍTULO: LINGUAGEM DE PERSUASÃO DAS CAMPANHAS DE CERVEJA  
ALUNO: MICHELE COSTA MENEGHETTI UGULINO DE ARAÚJO (83990801449)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
CO-AUTOR: SILVIA QUEIROZ BEZERRA (04539409433)  
  
 
Resumo: 

Este trabalho aborda as estratégias de produção e persuasão na publicidade, tomando como 
objeto de estudo as campanhas de cerveja, de repercussão nacional. Adota como referencial 
teórico-metodológico a análise de conteúdo, bem como as teorias contemporâneas da 
comunicação. Hoje é consenso entre os estudiosos da comunicação de que a publicidade é 
um exemplo considerável de discurso persuasivo, com a finalidade de chamar a atenção do 
público para as qualidades deste ou daquele produto e serviço ou de uma marca em 
campanhas corporativas. A intenção é não apenas informar, mas de igual modo persuadir. 
Isto posto, foi feita uma análise das peças publicitárias de cervejas, veiculadas na televisão, 
com o objetivo de detectar os elementos persuasivos utilizados nessas campanhas. Foi 
analisado o conteúdo de três marcas, determinando as formas de abordagem relacionadas 
com a apresentação das mensagens considerando ainda os elementos de retórica que podem 
ser racionais ou emocionais, dependendo da categoria ou objetivo da mensagem 
publicitária. Os dados foram coletados durante uma semana, gravados em vídeo para 
posterior análise.Chegou-se à conclusão que a linguagem da persuasão está presente nas 
propagandas de cerveja, influenciando e criando hábitos através de seus bordões, chegando 
mesmo a influenciar o comportamento do consumidor, muitas vezes de forma subliminar e 
inconsciente.  

Palavras chave: Linguagem de Persuasão, Análise de Conteúdo, Campanhas Publicitárias  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0345  
TÍTULO: LEITOR E LEITOR IMPLICADO EM “IN A GLASS DARKLY” E “HOW 
DOES YOUR GARDEN GROW?” DE AGATHA CHRISTIE  
ALUNO: LUCIANA DE FREITAS BERNARDO (04336709408)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 
Resumo: 

Agatha Christie é uma celebridade marginalizada (no sentido de deixada à margem de) nos 
meios acadêmicos pelo fato de que a critica literária mais “formal” considera seus textos 
comerciais e orientados para o “leitor comum”. Esse trabalho visa mostrar que o nível de 
sofisticação em sua obra depende do leitor. Um leitor bem treinado descobrirá que Agatha 
Christie, pelo menos nos contos “In a Glass Darkly” e “How Does Your Garden Grow?” 
(The Regatta Mystery and Other Stories, 1984) escreve, na verdade, duas estórias em uma: 
uma para o público de leitores “comuns” que compram seus livros, e outra para um público 
menor, de leitores sofisticados e críticos literários. Usando as perspectivas e paradigmas da 
literatura comparada, nossa metodologia comparativística é eclética: utilizamos a 
etimologia, a simbologia e o revisionismo dialético de Harold Bloom para demonstrar nesse 
trabalho o “agon” poético da escritora inglesa com o “peso pesado” da tradição dramática 
inglesa (William Shakespeare) com quem “In a Glass Darkly” “conversa” e as duas 
primeiras metodologias para demonstrar que o “inocente” conto “How does Your Graden 
Grow” tem como pano de fundo estrutural as complexas questões religiosas da Inglaterra 
Elizabetana.  

Palavras chave: conto, leitor, crítico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0352  
TÍTULO: ALGUNS MECANISMOS COESIVOS QUE ORGANIZAM O RELATÓRIO 
FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRN  
ALUNO: JOANNA PAULA DA SILVA PIRES (03984802498)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
  
 
Resumo:  

Apresentaremos, nesta comunicação, um trabalho que se subsidia na Lingüística Textual, 
disciplina que vem investigando o texto falado e escrito. Esse estudo está vinculado ao 
projeto de pesquisa “A organização textual do relatório produzido pelo aluno de iniciação 
científica da UFRN”, pertencente à base de pesquisa Práticas Lingüísticas Diferenciadas. 
Focalizaremos a escolha dos mecanismos coesivos, tarefa difícil no momento em que 
elaboramos um texto em português escrito formal. Objetivamos identificar e analisar alguns 
mecanismos coesivos mais recorrentes nos relatórios de IC, procurando observar se eles 
favorecem a construção e progressão de sentido do texto. Para realização deste estudo, 
fundamentamo-nos em vários autores, dentre eles, Marcuschi (1983); Vilela e Koch (2002). 
O “corpus” se constitui de relatórios de IC coletados, aleatoriamente, os quais foram 
produzidos por bolsistas PIBIC/Local cota 2001/2002, pertencentes à base de dados da Pró-
Reitoria de Pesquisa da UFRN. Estabelecemos como hipótese que alunos de nível superior 
sentem dificuldades na escolha de mecanismos coesivos que articulam os enunciados do 
texto. Essa questão é de grande relevância, uma vez que a escolha de um conector textual 
em detrimento a outro poderá implicar uma mudança de sentido. Os dados parciais vêm 
confirmando a hipótese de trabalho, ou seja, alunos de IC sentem dificuldades em empregar 
adequadamente os mecanismos coesivos. 

Palavras chave: mecanismos, coesivos, lingüística  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0353  
TÍTULO: A FORÇA DA TRADIÇÃO NOS DISCURSOS DE LUÍS DA CÂMARA 
CASCUDO  
ALUNO: FRANCISCO FIRMINO SALES NETO (04339480436)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho faz parte do projeto O morto vestido para um ato inaugural: Luís da Câmara 
Cascudo e a invenção histórica da cultura popular nordestina. Esse projeto, como o título 
sugere, problematiza o intelectual potiguar Luís da Câmara Cascudo e em sua elaboração 
formulou a hipótese que Cascudo produziu intensamente num período em que os valores 
tradicionais do homem nordestino estavam sendo solapados pelos novos valores urbanos e 
como reação a essa ameaça trazida pela “modernidade” teria construído discursos e práticas 
que defenderiam e desenvolveriam a cultura regional. É na perspectiva de esclarecer essa 
hipótese que nossa pesquisa visa contribuir e, conseqüentemente, nossa comunicação visa 
abordar. Durante as pesquisas que vêm sendo realizadas no Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte e no Arquivo Público Municipal com os seus respectivos acervos 
do jornal A República, estão sendo mapeados e coletados os artigos – sobre o mais variados 
temas – escritos por Cascudo quase que diariamente. A leitura e análise desses artigos 
permitiu corroborar com a hipótese levantada inicialmente, posto que esses artigos emitem 
discursos atualizadores das imagens regionais. Ficou notoriamente comprovado que, 
através da erudição, Cascudo constrói imagens para a cultura popular influenciadas por um 
olhar paternalista de alguém que cuida para que o povo não perca sua própria cultura, sua 
tradição diante dos “ameaçadores valores modernos”.  

Palavras chave: Tradição, Discursos, Luis da Câmara Cascudo  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: HS0355  
TÍTULO: VISÃO INDUTIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB O PRISMA DO 
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
  
 
Resumo:  

A lucubração científica exteriorizada através do diálogo é o único canal de construção do 
conhecimento, posto que não há ciência no monólogo, pois todo ato de conhecer é um ato 
de sair de si em busca do próximo, disposto ao diálogo e na busca da verdade na dimensão 
do presente, passado e projeção além do horizonte, estrada fragmentada do mundo da vida, 
por onde flui o progresso do saber. O trabalho ora apresentado foi estimulante na medida 
que tentamos penetrar nas entranhas do Ser, na busca da compreensão da gênese das 
relações jurídicas, no  
citoplasma da sociedade. Foi um exercício de lucubração, que ao exteriorizar-se e plasmar-
se, neste paper, deu-nos uma sensação de realização acadêmica e científica, mas também 
uma dose de ansiedade pelos resultados e pelas críticas eventuais da comunidade científica 
que ora nos estimula a adentrar pelas estreitas trilhas da floresta do saber jurídico, seja na 
continuidade da posição que ora defendemos ou, se preciso for, na revisão e reconsideração 
das trilhas a serem seguidas, em busca do aperfeiçoamento do saber. Ficou evidente nosso 
avanço no aprendizado e compreensão do negócio jurídico, como sendo as declarações de 
vontades destinadas à geração de efeitos jurídicos desejados pelo agente concretizados 
através da sua conduta na seara da polis, onde a democracia e o direito primam 
meridianamente. Eis o desafio para o avanço sistêmico no aperfeiçoamento do ordenamento 
jurídico na global village como estrutura interdependente.  

Palavras chave: Negócio jurídico, Citoplasma social, Relações jurídicas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0357  
TÍTULO: “EU CONSEGUI”: A ENTRADA NA UNIVERSIDADE E SUAS RELAÇÕES 
COM A IDEOLOGIA DO MÉRITO PESSOAL  
ALUNO: FLÁVIA DE LIMA SILVA (27134583821)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
CO-AUTOR: HERICKA KARLA ALENCAR DE MEDEIROS WELLEN 
(02935081439)  
  
 
Resumo:  

Esta pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado Repensando a Licenciatura: o 
processo de construção do saber do aluno em Pedagogia da linha de pesquisa “Formação e 
Profissionalização Docente” e objetiva perceber como os alunos recém-ingressos em 
Pedagogia na UFRN analisam sua entrada na universidade. Uma das hipóteses formuladas 
para sua realização situa-se nas diferenças de análise dos alunos oriundos da escola pública 
e escola privada em relação a esta entrada, visto que, segundo Erickson (apud COULON, 
1997), a sociedade e a universidade são apresentadas como estruturas fechadas aos 
estudantes das classes dominadas. Para a realização do trabalho, foram utilizados princípios 
da etnometodologia, privilegiando, assim, a descrição e a análise que os atores sociais 
fazem do seu cotidiano. A pesquisa apresentou como resultado a visão de que entrar na 
universidade representa um privilégio fruto de um esforço individual, visão que pode ser 
analisada a partir do discurso neoliberal pautado na ideologia do mérito pessoal.  

Palavras chave: Ideologia, Neoliberalismo, Ingresso  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0360  
TÍTULO: A LIDERANÇA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE 
CASO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR ALIMENTÍCIO DO RN  
ALUNO: ELVIA FLORÊNCIO TORRES (05004254407)  
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (04971728449)  
  
 
Resumo: 

Este estudo foi realizado nos moldes da Análise do Sistema Humano - ASH - que consiste 
em um conjunto de instrumentos, elaborado por Quijano e Navarro (1999), que tem como 
objetivo diagnosticar a Gestão Estratégica de Recursos Humanos nas organizações. Trata-
se de uma avaliação voltada à efetividade organizacional com o objetivo geral de avaliar a 
gestão estratégica dos recursos humanos nas organizações do setor alimentício instaladas na 
cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O estudo caracteriza-se por uma pesquisa 
quantitativa, de ordem exploratória, onde se faz uso do questionário contido no modelo 
ASH. O questionário aplicado foi constituído por 29 questões com cinco níveis de 
respostas, objetivando levantar opiniões acerca da liderança no trabalho. Com base em toda 
análise realizada, percebeu-se defeitos e qualidades no sistema de liderança da empresa. 
Para que o líder seja mais efetivo em suas funções é necessário que os mesmos realizem 
cursos, para que possam aperfeiçoar mais ainda as suas atuações reforçando o feed-bak, a 
motivação, a objetividade das tarefas no trabalho, o incentivo a autonomia dos 
funcionários, e o estímulo ao trabalho em equipe que são peças fundamentais para que os 
líderes desempenhem seu papel e que não encontram-se bem definidas na organização. 

Palavras chave: Liderança, Indústria de Alimentos, Satisfação no Trabalho   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0361  
TÍTULO: DIFICULDADES DOCENTES COMO DESAFIOS NA ALFABETIZAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS  
ALUNO: LUCILIANA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA (01209270471)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 
Resumo:  

Tomando como parâmetro o Parecer CNE/CEB Nº 11/2000, o nosso trabalho se inscreve 
no âmbito das funções atribuídas à Educação de Jovens e Adultos – EJA –, mais 
especificamente, na vertente alfabetização da função reparadora da EJA. Nesse sentido, 
objetivamos investigar as dificuldades docentes do professor alfabetizador e as estratégias 
utilizadas na superação dessas dificuldades. Em termos metodológicos, o trabalho se 
configura como um estudo de caso, realizado através da entrevista semi-estruturada a três 
professoras da Escola Municipal “X”. O critério para seleção dos sujeitos foi 
indispensavelmente que fossem professores com experiência de ensino – de, no mínimo, 
um ano – nas salas de alfabetização da EJA. Os dados coletados evidenciam que as 
dificuldades com que se deparam as professoras envolvem fatores que vão desde as 
condições materiais de vida dos alunos até os problemas que se configuram como 
insuficiências da formação docente. Todavia, percebemos que aquelas professoras fazem 
das suas dificuldades desafios e, conscientes da sua responsabilidade social, buscam, 
incansavelmente, estratégias de superação das dificuldades docentes, objetivando contribuir 
para a reparação da nossa dívida social com milhões de brasileiros analfabetos.  

Palavras chave: Educação, Alfabetização, Educação de Jovens e Adultos   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0362  
TÍTULO: FILHOS DA MESMA CARNE: UMA INTERPRETAÇÃO DA ENDOGAMIA 
ENTRE OS DANTAS CORRÊA DO SERIDÓ (SÉCULOS XVIII E XIX)  
ALUNO: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
  
 
Resumo:  

Sobre o pano de fundo sertanejo, patrimonialista, pecuarista, patriarcalista, nativo, negro e 
branco, este artigo, fruto de nossa pesquisas no ambiete acadêmico do LABORDOC 
(Laboratório de Documentação Histórica), analisa as relações de parentesco desenvolvidas 
entre os Dantas Corrêa do Seridó nos século XVIII e XIX, problematizando-as a partir da 
prática endgâmica, fortemente evidenciada no seio dessa família, Os laços parentais 
desenvolvidos na “terra da promissão” pelas duas primeiras gerações, que tiveram como 
tronco Caetano Dantas Corrêa, foram analisados a partir de inspiração teórico/metodológica 
de Louis Henry e Maria Luíza Marcílio, representantes da Demografia Histórica, berço dos 
estudos na área da história da família. Tais inspirações possibilitaram o confronto das 
documentações paroquiais e cartoriais transcritas por Olavo de Medeiros Filho, constatando 
a substancial ocorrência de casamentos entre parentes próximos no interior da família 
Dantas Corrêa, hipoteticamente ocorridos devido ao limitado universo de habitantes no Rio 
Grande, ao preconceito racial, à questões patrimonialistas e religiosas.  

Palavras chave: Endogamia, Seridó, Família  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0363  
TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CAICÓ: ASPECTOS DE UMA 
REALIDADE  
ALUNO: ALDEJANE MORAIS DOS SANTOS (00908244401)  
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (28303865404)  
  
 
Resumo:  

A educação infantil tem como objetivo proporcionar à criança o seu desenvolvimento 
integral. O presente trabalho visa diagnosticar a realidade do ensino infantil no município 
de Caicó-RN, ou seja, em que condições administrativas, físico-estruturais e pedagógicas 
estão funcionando as escolas infantis do município. Como procedimentos metodológicos, 
utilizou-se entrevistas, observações, registro e análise dos dados, onde foram consultadas 
todas as instituições públicas de ensino infantil de Caicó, sendo entrevistados seus gestores 
e professores. A partir dos dados coletados, verifica-se que em 79% das escolas, o espaço 
físico pode ser caracterizado como precário ou muito precário e em 21%, o espaço é bom 
ou adequado para o ensino infantil. Aproximadamente 2.300 crianças encontram-se 
matriculadas na educação infantil, contando com um professor por sala. A maioria dos 
profissionais mais responsáveis pela educação das crianças de 0 a 6 anos possuem 
formação superior completa ou incompleta. Cerca de 71% das escolas possuem proposta 
pedagógica formalizada, mas no entanto, a maioria delas não foi formulada pelo próprio 
corpo técnico das instituições. Das 24 instituições, 09 possuem crianças que têm 
necessidades educativas especiais apresentando: deficiência mental, auditiva, física, entre 
outros e não contam com um corpo técnico capacitado para trabalhar com elas, sendo dadas 
apenas algumas orientações, quando da realização de encontros oferecidos pela Secretaria 
de Educação.  

Palavras chave: educação infantil, escolas públicas, corpo técnico   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0365  
TÍTULO: ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA: UMA VISÃO HOLÍSTICA  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho permitiu-nos aumentar a compreensão do instituto do ‘enriquecimento sem 
causa’ bem como vislumbrar a dimensão da sua autonomia como fonte das obrigações em 
quase todos os sistemas jurídicos dos Estados de Direito. Sendo assim, no Brasil, a ordem 
jurídica não agasalha ótica conducente ao ‘enriquecimento sem causa’. O enriquecimento 
injustificado é gênero das outras formas de enriquecimento nomeadas pela doutrina, 
possibilitando ao empobrecido a repetição do que saiu injustamente de seu patrimônio, de 
quem se locupletou com ele. Foi elucidado no presente estudo que os jurisconsultos 
romanos não construíram um sistema a respeito do ‘enriquecimento sem causa’, mas, sobre 
o alicerce das condictiones. Aos juristas modernos coube o trabalho profícuo de formular-
lhes a doutrinação geral, não se podendo, no entanto, recusar à ciência jurídica dos romanos 
ter vislumbrado e enunciado os conceitos fundamentais. Ficou evidente que no 
ordenamento jurídico brasileiro, a partir do Código Civil de 1916, fazia-se alusão ao 
pagamento indevido, através do disposto nos artigos 964 a 971. O atual Código Civil pátrio 
trata do pagamento indevido nos artigos 876 a 883 e do ‘enriquecimento sem causa’ nos 
artigos 884 a 886, isto evidencia inequivocamente inserção do instituto do ‘enriquecimento 
sem causa’ no direito positivo brasileiro, como era de se esperar a humanidade caminha 
para a construção de sistemas jurídicos com validade universal.  

Palavras chave: Enriquecimento sem causa, Enriquecimento injustificado, Paradoxo do 
enriquecimento sem causa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0371  
TÍTULO: PADRÃO DE COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM PESSOAS OBESAS 
ANTES E APÓS UM PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PESO EM PESSOAS 
ATENDIDAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.  
ALUNO: JAKELINE M. BEZERRA DE SOUZA (02991966408)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 
 
Resumo:  

Considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos mais graves problemas de 
saúde publica do mundo, a obesidade é caracterizada como uma doença crônica, epidêmica 
e contribuinte da morbi-mortalidade. O objetivo desta pesquisa consistiu em identificar as 
variáveis envolvidas na dificuldade em perder e manter o peso a longo prazo após 
tratamento nutricional. A amostra foi composta de 9 mulheres, que buscaram tratamento no 
Hospital Universitário Onofre Lopes. Os dados demonstram que 78% não possuem 
horários definidos para as refeições, 44% repetem as refeições freqüentemente, 89% 
comem rápido, 67% geralmente fazem outra atividade enquanto comem e 100% referem 
sentimentos desagradáveis como desencadeadores da vontade de comer. Estes dados 
sugerem que as pacientes possuem um padrão de comportamento alimentar incorreto; 
descrito na literatura como fator facilitador da acumulação de peso. Acrescentasse-se ainda, 
a influência do estado emocional e a falta de apoio social, que dificultam a perda de peso e 
conseqüentemente a manutenção; demonstrando, assim, a complexidade da obesidade.  

Palavras chave: Obesidade, Comportamento Alimentar, Peso  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0375  
TÍTULO: POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGOGICA NA 
REGIÃO DO SERIDÓ-RN  
ALUNO: ELIANIA NAIDE DE SOUSA (91651875472)  
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
CO-AUTOR: MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO (05090837490)  
  
 
Resumo:  

Qual o impacto e quais as implicações trazidas pelo processo de formação superior dos 
docentes das escolas públicas da região do Seridó? Encontrar respostas a esse 
questionamento é o objetivo deste trabalho, abordando questões relativas à atuação político-
pedagógica dos docentes, e às eventuais mudanças promovidas pelo processo formativo em 
sua vida profissional. A formação docente se deu através do Programa de Qualificação dos 
Professores da Educação Básica, desenvolvido pela UFRN em convênio com as Secretarias 
Municipais de Educação do RN. Com a hipótese de que políticas de formação docente não 
surtem o efeito esperado quando implementadas de forma supletiva e isolada, a Pesquisa 
aborda uma amostra com as turmas do Curso de Pedagogia, cujos concluintes trabalham em 
27 escolas de 12 municípios Seridoenses. A Metodologia de trabalho consiste na 
abordagem quantitativa e qualitativa acerca das práticas pedagógicas dos sujeitos 
envolvidos na pesquisa, o que tem sido feito através de coleta de dados junto às Secretarias 
Municipais de Educação e à coordenação do Programa, e da aplicação de questionários 
junto aos alunos-professores, às equipes pedagógicas, às direções escolares, além de 
entrevistas semi-estruturadas com os Secretários de Educação. Os resultados preliminares 
obtidos indicam uma significativa mudança no que se refere à prática pedagógica desses 
profissionais, tanto no tocante a sua metodologia quanto a sua participação nas atividades 
escolares e extra-escolares.  

Palavras chave: POLITICA DE FORMAÇÃO DOCENTE, PROBASICA, POLITICA 
EDUCACIONAL  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0376  
TÍTULO: UMA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO METROPOLITANA: DIFICULDADES, 
IMPASSES E SOLUÇÕES  
ALUNO: MÁRCIO MONTEIRO MAIA (03444908407)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
  
 
Resumo:  

A Gestão Metropolitana é de suma importância na solução de demandas que atingem 
atualmente as metrópoles brasileiras. Pois desde a redemocratização do país consolidada 
com a Constituição de 1988, as cidades brasileiras sofreram mudanças significativas em 
suas administrações, inclusive no tocante a repasse e novas formas de captação de recursos, 
que demandaram novas formas de relação entre municípios, com conseqüências diversas. 
Este trabalho tem por objetivo identificar as dificuldades oriundas das relações inter-
municipais, na busca de soluções que envolvam demandas comuns metropolitanas, por 
meio do estudo do Conselho de Desenvolvimento de Natal, como Órgão Gestor e a 
implantação do Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Natal, como uma experiência 
de gestão. Através de pesquisas bibliográficas relacionadas e análise de dados do Conselho 
e da criação do Aterro Sanitário, foi identificado a forma atual de gestão de demandas 
comuns na Região Metropolitana de Natal, constituída em negociações isoladas que não 
comportam uma visão metropolitana eficiente.  

Palavras chave: Região Metropolitana de Natal, Gestão Metropolitana, Descentralização  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0389  
TÍTULO: FATORES INFLUENCIADORES DA ADOÇÃO DA INTERNET COMO 
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL: PESQUISA EMPÍRICA NO SETOR DE SERVIÇOS 
TURÍSTICOS – HOTÉIS.  
ALUNO: SANDY MARIE COSTA DA SILVA (03305269448)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
  
 
Resumo:  

A Internet oferece às empresas uma vasta possibilidade para que consigam atingir seus 
objetivos organizacionais, a partir de sua adoção em seus empreendimentos e por isso 
tornou-se um componente de estratégia de negócios indispensável nos dias atuais. O 
objetivo deste artigo é analisar, a atual utilização da Internet em empreendimentos do ramo 
turístico voltados à hospedagem através de variáveis e avaliar os fatores que influenciam o 
marketing digital para este ramo turístico. Utilizou-se, como metodologia, a análise 
exploratória descritiva, com abordagem quantitativa e a investigação foi realizada por 
intermédio de observação sistemática em uma amostra de 57 sites de hotéis, pousadas e 
outros empreendimentos hoteleiros situados na Praia de Ponta Negra na Cidade de 
Natal/RN, os quais tiveram sua escolha não probabilística acidental. A qualidade dos sites 
em questão pode ser demonstrada pela existência ou não das seguintes variáveis estudadas: 
Comunicação e informação; Interface e Recursos; Segurança; Interatividade; Atualização; 
Fornecedores; e Usabilidade. As análises proporcionaram resultados referentes às variáveis, 
a partir do protocolo que se busca validar, demonstrando que as possibilidades de 
marketing não detêm grande alcance nos meios de hospedagens e não são exploradas a 
fundo pelos hotéis, pousadas e outros empreendimentos turísticos, pois esses não 
desenvolvem um marketing digital eficiente, não proporcionando assim satisfação rápida, 
personalizada e dinâmica.  

Palavras chave: Marketing Digital, Web-Sites, Empreendimentos hoteleiros  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0398  
TÍTULO: A PRÁTICA DOS ESPORTES E A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO NA 
CIDADE MODERNA: NATAL, 1890-1910  
ALUNO: HEMETER HEBERTON DAMASCENO DE MORAIS (01185652493)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
  
 
Resumo: 

Projeto Natal, 1892-1913: a construção da supremacia da capital. Prof. Dr. Raimundo 
Arrais. Autora: Márcia Maria Fonseca Marinho. Na passagem do século XIX para o século 
XX, nos primeiros anos da República, o país absorvia uma série de novas idéias vindas da 
Europa, como o liberalismo e o positivismo. Essas novas correntes cientificistas chegam ao 
Brasil influenciando os homens letrados no país. A nova elite republicana será a grande 
difusora desses novos ideais europeus, tendo em mente a modernização do país. A idéia do 
moderno, do civilizado vai inspirar uma série de reformas na estrutura das cidades. Natal 
viveu na passagem para o século XX as suas reformas modernizadoras. Dentre os ideais 
pregados pelos homens letrados temos as práticas esportivas. Nesse quadro de reformas, a 
educação dos indivíduos assume grande importância. A educação física tinha o papel de 
educar o corpo e a mente, segundo os princípios científicos assimilados da chamada 
geração de 1870. Dessa forma, os esportes passam a ter a finalidade de livrar os jovens da 
degeneração física e moral criada pela sociedade moderna. No início do século XX, além 
de propiciar a saúde pública, os esportes, vão ter um papel de divertir, reunir e entreter a 
população.  

Palavras chave: Esportes, Educação, Natal século XX  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0401  
TÍTULO: QUAIS FATORES MANTÊM A OBESIDADE APÓS TRATAMENTO 
NUTRICIONAL?  
ALUNO: ISABELLY MARQUES SOUZA DE FRANÇA (04885796431)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 
 
Resumo:  

A obesidade é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo. Esse 
estudo visa compreender porque existe dificuldade de conservar o peso alcançado após 
tratamento nutricional de emagrecimento, verificando possíveis variáveis ambientais, 
fisiológicas e psicológicas envolvidas. Foram utilizados dois grupos de pacientes do 
ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes: Grupo Acompanhamento - GA - 4 
pacientes que compareceram às consultas de acompanhamento e Grupo Não-
Acompanhamento - GNA - 4 pacientes que não compareceram às consultas após o 
tratamento nutricional. Durante a pesquisa foi empregado um questionário semi-aberto após 
seis meses do início do tratamento. Observou-se que dentre os fatores que dificultam a 
manutenção do peso têm-se a gravidez (50%) e trabalho exaustivo (50%) no GA, no GNA 
tem-se como fator a obesidade como problema de família (75%); apoio social é apontado 
como facilitador da manutenção do peso em 75% do GA, 75% do GNA considera que esse 
fator não é relevante para a manutenção; 100% do GA e 100% do GNA consideram 
importante o acompanhamento após tratamento; 75% do GA e 75% do GNA consideram 
difícil manter o peso após o tratamento sem o auxílio de um profissional da saúde. Os 
resultados apontam para a importância do acompanhamento por profissional da saúde 
(médico, nutricionista, psicólogo) e do apoio social na tentativa de manutenção do peso a 
longo prazo.  

Palavras chave: obesidade, manutenção, fatores  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0405  
TÍTULO: JUVENTUDE, MASCULINIDADES E NOVAS FORMAS DE 
PATERNIDADE  
ALUNO: SUÊNIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO PINTO (01070226483)  
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (50180720910)  
 
 
Resumo:  

A presente pesquisa analisa novas concepções de paternidade e de masculinidade a partir 
dos discursos de jovens residentes em periferias urbanas de Natal/RN. Através de 
entrevistas abertas, aplicação de questionários socioeconômicos e observação direta 
realizados nos espaços da ONG Canto Jovem e do programa social municipal Agente 
Jovem, foi possível identificar nos adolescentes elementos que apontam tanto para padrões 
tradicionais de gênero, quanto para suas distintas vivências. Os discursos dos jovens 
denunciam a coexistência de uma pluralidade de modelos de pai que ora estão associados a 
padrões tradicionais, ora estão em contraposição a eles. Dessa forma, foi no campo afetivo 
e no âmbito das relações de poder no interior das famílias que os jovens nos indicaram para 
novas vivências de masculinidade e de paternidade. Seus ideais de homem e de pai são 
manejados simbolicamente consoante sua trajetória de vida, variando em relação aos 
espaços em que os jovens encontram-se situados. Assim, foi possível encontrar em seus 
discursos, distintas e antagônicas concepções de paternidade e de masculinidade.  

Palavras chave: Juventude, Relações de Gênero, Periferias Urbanas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0407  
TÍTULO: O SISTEMA 5S COMO FERRAMENTA DE MELHORIA DO PROCESSO 
PRODUTIVO EM UMA EMPRESA PRIVADA  
ALUNO: CAROLINA VASCONCELOS DE ANDRADE (87685639491)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
CO-AUTOR: SAYONARA FERNANDES (02022314450)  
CO-AUTOR: ANDREA MARTINS TORRES (03591612430)  
CO-AUTOR: THAMARA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA (00991741463)  
 
 
Resumo:  

Este trabalho representa uma pesquisa de campo realizada com a finalidade de propor a 
adoção do programa de qualidade na empresa Delícia da Fruta. A empresa tem como 
missão prover o mercado consumidor com praticidade, variedade, sabor e qualidade através 
de produtos derivados de frutas visando ser um referencial em qualidade, produção e 
distribuição de polpas de frutas. Segundo Roberto e Sergesketter (1994), qualidade pode ser 
definida como a satisfação do cliente. No que diz respeito a processo, trata-se de uma 
combinação dos elementos equipamentos, insumos, métodos ou procedimentos, condições 
ambientais, pessoas e informações do processo ou medidas. A qualidade é construída sobre 
cinco pilares que, por sua vez, são sustentados pelos sólidos alicerces dos valores 
organizacionais coerentes com a TQM (Total Quality Management). A Delícia da Fruta 
produz 23 tipos de polpa e a única diferença é o manuseio das frutas até a embalagem. A 
empresa adota uma política de controle de qualidade, respeitando e seguindo a legislação e 
considera importante controlar todas as etapas do processo: qualificação de fornecedores de 
matéria-prima, recepção de matéria-prima e embalagens, processo de transformação, 
armazenamento e distribuição do produto. Em virtude disso, observou-se a necessidade da 
aplicação do programa 5S na empresa em todo seu processo produtivo, desde da entrada da 
fruta até o produto acabado objetivando a consolidação da missão da empresa  

Palavras chave: QUALIDADE, PRODUÇÃO, MELHORIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 CÓDIGO: HS0410  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO SISTEMA DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS URBANOS DE NATAL  
ALUNO: TARIK DE SOUSA ARAÚJO (05313992490)  
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (05224934400)  
  
 
Resumo:  

O sistema de transportes coletivos urbanos que opera atualmente na cidade do Natal 
apresenta influencias das políticas públicas implementadas nas décadas de 60 e 70, período 
o qual vigorava o regime autoritário no país, estas políticas fomentaram um sistema de 
transportes coletivos baseado em linhas de ônibus radiais e em largos corredores viários 
que ligam regiões consideradas suburbanas (onde o solo era predominantemente usado para 
moradia) às regiões centrais (onde estavam concentrados a maioria dos serviços urbanos 
especializados: administração pública, agencias bancarias e grandes lojas de 
departamentos). Hoje vemos que com a descentralização da cidade, a criação de pequenos 
pólos prestadores dos serviços urbanos e a flexibilização das relações de trabalho; um 
sistema que utiliza apenas linhas radias, (que na maioria dos casos se sobrepõe nas 
principais vias da cidade) não atende mais as demandas de deslocamento da população 
natalense, pois ao indagarmos os usuários do sistema, sobre suas experiência como 
consumidores do serviço de transporte coletivo, percebemos em suas representações 
sociais, a repetição de um discurso que reclamam efusivamente do longo tempo de espera 
pelo ônibus e do longo percurso até o destino, estas variáveis representam o declínio do 
índice de acessibilidade que junto aos índices de conforto, segurança e qualidade ambiental 
representam o balanço da qualidade de um sistema de transportes, seja ele público ou 
privado.  

Palavras chave: serviço de transportes coletivos, acessibilidade, cidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0413  
TÍTULO: FICÇÃO E FILOSOFIA EM CLARICE LISPECTOR  
ALUNO: CLARISSA LÚCIO MATIAS RIBEIRO (01172860440)  
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)  
  
 
Resumo:  

Trata-se, neste projeto, de se estabelecer as relações entre ficção e filosofia na narrativa de 
Clarice Lispector. Busca-se reconhecer e analisar as propriedades singulares que essa 
tessitura traz para a obra literária, traçando-se o modo de criação, estéticas e estilos do ser, 
da verdade e do mito da verdade no espaço discursivo clariciano. Esta pesquisa será 
norteada por uma visão interdisciplinar, traçada no horizonte da conexão entre literatura e 
filosofia. A teoria da linguagem de Walter Benjamin nos permitirá analisar a palavra, a 
linguagem e o ato de criação clariciana com o fito de proceder ao estabelecimento das 
“arkhegos philosophias”. Reconhecendo a natureza epifânica do discurso de Clarice 
Lispector, abordaremos a experiência estética, representação literária e a relação entre 
ficção e filosofia na sua obra considerando o conceito de “twilight zone”, território de 
mistério da linguagem, definido por W. Benjamin em Origem do drama barroco alemão. 
Jean-Pierre Faye fornece-nos o conceito de “arkhegos philosophias". O outro nome da 
filosofia solicitado é o de Nietzsche, sobre a dimensão trágica das artes e da literatura. 
Quanto à questão do espaço literário, encontramos nas idéias de Maurice Blanchot os 
caminhos para perseguir. Observamos que o ato que emana da criação clariciana dá lugar a 
uma nova forma de ficção. Esta retoma uma arquê, um modo primordial, um princípio 
fundador e sensível da criação plasmado pelo “sopro de vida” na matéria inerte da 
linguagem. 

Palavras chave: Romance brasileiro moderno, Ficção, Filosofia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0422  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GERAÇÃO DE EMPREGO E 
RENDA: O CASO DA COLÔNIA DE PESCADORES DE CURRAIS NOVOS/RN.  
ALUNO: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
ORIENTADOR: EDNEIDE MARIA PINHEIRO GALVAO (03798321434)  
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405)  
CO-AUTOR: DANILO CORTEZ GOMES (04105428497)  
  
 
Resumo:  

O desenvolvimento sustentável é entendido como sendo aquele que atende às necessidades 
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas 
próprias necessidades (BICUDO 1994). Este trabalho investigou como a piscicultura pode 
ser desenvolvida de forma sustentável na Colônia de Pescadores de Currais Novos/RN, e, 
desta forma, atuar na geração de emprego e renda de seus participantes. Buscou ainda 
identificar os meios utilizados para comercialização e transformação do produto pescado, 
assim como, traçar o perfil do profissional que atua na Colônia de Pescadores de Currais 
Novos/RN, determinando o seu grau de responsabilidade com a idéia de desenvolvimento 
sustentável. Para a realização do estudo utilizou-se, quanto aos fins, o modelo exploratório-
descritivo e, quanto aos meios, o estudo de caso, conforme Vergara (2000). Os dados foram 
coletados junto ao presidente da colônia e mais 10 pescadores com maior experiência na 
atividade pesqueira. A coleta de dados deu-se por meio de entrevista com perguntas abertas 
e fechadas. Os resultados apontam que a piscicultura desempenhada na Colônia é de caráter 
artesanal, de cunho extrativista, tecnologia rudimentar e baixa qualificação dos pescadores. 
A falta d’água na região configura-se como um dos fatores negativos para o seu 
desenvolvimento, a Colônia tem dificuldades em fazer com que a atividade se realize de 
forma sustentável e os pescadores manifestaram-se preocupados em preservar os recursos 
da pesca.  

Palavras chave: Pedro, Danilo, Edneide  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0441  
TÍTULO: RESERVAS EXTRATIVISTAS: UMA ALTERNATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA  
ALUNO: ILTON ARAÚJO SOARES (00873662407)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
  
 
Resumo:  

A ocupação da Amazônia se deu desde o início com o intuito de satisfazer interesses 
externos em nenhum momento privilegiando o bioma, suas características e habitantes. Isto 
proporcionou a degradação de grande parte da floresta e trouxe sérios problemas às suas 
populações tradicionais. As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à 
exploração auto-sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis. Diante do 
atual quadro de ocupação e degradação ambiental que vem passando o bioma e baseado na 
perspectiva de desenvolvimento sustentável, como sendo desenvolvimento não apenas 
econômico, mas também social e ambiental que garanta a preservação dos recursos naturais 
às gerações futuras, as reservas extrativistas surgem como uma alternativa viável de 
desenvolvimento para a região, uma vez que visam a exploração sustentável dos recursos 
do bioma e a qualidade de vida para as populações tradicionais. As reservas surgem, assim, 
tanto como uma alternativa a degradação ambiental, como também um instrumento de 
preservação da biodiversidade e atenuação dos problemas sociais da região. O seu 
problema talvez seja a falta de tecnologias que otimizem a extração vegetal com o mínimo 
de impacto sobre o bioma. Uma das alternativas que vêm sendo testadas para solucionar 
isto é a implantação de ilhas de alta produtividade, que é uma forma de cultivo racional, 
onde as árvores são cultivadas de forma adensada, diferente da forma dispersa em que são 
encontradas na floresta.  

Palavras chave: Reserva Extrativista, Desenvolvimento Sustentável, Amazônia  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0446  
TÍTULO: VIOLÊNCIA E FORMAS DE ENFRENTAMENTO A PARTIR DA 
PERSPECTIVA DE ADOLESCENTES E JOVENS  
ALUNO: VANESSA ALMIRA BRITO DE MEDEIROS (03374057438)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
  
 
Resumo:  

A violência faz parte do cotidiano da maioria dos jovens brasileiros. Estudos mostram que 
o homicídio é a causa primeira de morte nessa faixa etária (15-24) entre homens, mas 
grande parte destes têm se preocupado em caracterizar áreas e situações de violência. Esta 
pesquisa objetiva tanto o mapeamento das situações de violência enfrentadas por jovens do 
bairro de Bom Pastor, Natal, quanto a identificação das estratégias de enfrentamento, isto é, 
promoção à saúde e prevenção de tais situações. Traçamos o perfil da população jovem 
entre 13 e 24 anos das escolas públicas através da aplicação de questionários englobando 
diversos temas. Foram aplicados 382 questionários, sendo 157 no turno vespertino (5ª série 
ao 1º ano) e 225 no turno da noite (5ª série ao 3º ano e supletivo). Com relação à violência 
sofrida na comunidade, 42,93% declararam tê-la sofrido de alguma forma: revista policial 
agressiva, agressão, ameaça, perseguição, invasão de casa, roubo e outras. Destacaram-se 
roubo (50,6%) e revista policial (42%). Os tipos de ajuda buscados foram: amigos, 
parentes, vizinhos, delegacia de polícia, conselho tutelar, serviço de saúde e outros. 
Destacaram-se amigos (64%) e parentes (78%). Ainda alguns jovens não buscam qualquer 
apoio. Constatamos com isso que as instituições e serviços não têm atendido a demanda, 
sendo que as relações informais tem um efeito positivo no enfrentamento dessas situações. 
Deve-se incluir essas relações nas políticas públicas para essa população.  

Palavras chave: violência, juventude, políticas públicas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0448  
TÍTULO: PROSA E POESIA NA DÉCADA DE 30 NO RIO GRANDE DO NORTE: 
CARACTERIZAÇÃO DO MODERNISMO.  
ALUNO: DAÍSE FERNANDES DANTAS (03630049478)  
ORIENTADOR: HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO (15566145434)  
  
 
Resumo:  

Durante as duas primeiras décadas do século XX, aconteceram processos locais 
determinados por conjunturas onde a tradição e a realidade urbana em processo de 
modernização, interferiram nos movimentos de renovação literária e cultural, fenômeno 
relacionado à introdução do Modernismo no Rio Grande do Norte. Ao final da década de 
20, foram produzidos textos modernistas, criando-se uma expectativa de continuidade para 
as décadas posteriores e abrindo a possibilidade de inserção da produção poética local no 
sistema literário nacional. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar a leitura de 
um levantamento de dados e observações feitas sobre registros literários da prosa e da 
poesia potiguar, durante a década de 30. Foram coletados textos no jornal natalense A 
República, datados dos anos de 1931,1933 e 1934. Feito o estudo dos textos, verificou-se a 
presença de poetas e prosadores que colaboraram durante a década de 30: Câmara Cascudo, 
Jorge Fernandes, Bezerra Júnior, Othoniel Menezes, Damasceno Bezerra, Alberto Ramos e 
Jaime dos Guimarães Wanderley. Nos textos em prosa foram identificados temas 
recorrentes como: Modernismo,Vanguardas européias, relação com o antigo, regional 
versus urbano, folclore, música e artes em geral. Já nos poemas, foram identificadas 
temáticas sobre a natureza sertaneja, religiosidade e reflexões filosóficas sobre a vida. 

Palavras chave: Modernismo, Rio Grande do Norte, década de 30  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0451  
TÍTULO: MÍDIA-ALERTA  
ALUNO: MÁRCIA CRISTINA FERREIRA DE AZEVEDO SILVA (00910292442)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO SOUSA (13679465491)  
  
 
Resumo:  

Esse trabalho remete-se à compreensão e análises dos produtos midiáticos. As hipóteses 
arroladas enfocam a possibilidade da construção de condições de intermediação entre a 
formação para a cidadania, processos de comunicação midiática e a agenda social do 
governo. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do referido trabalho consiste na 
análise do noticiário local e no monitoramento dos significados que são atribuídos às 
informações sobre políticas públicas nas áreas de educação e meio ambiente. Com base nos 
resultados obtidos, propõem-se, então, a produção de material didático-pedagógico para 
auxiliar a compreensão dos processos da comunicação social.Articular a pesquisa de 
intervenção junto às instituições sociais públicas e não-governamentais, visando o 
monitoramento do noticiário com repasse de metodologias apropriadas para tais 
procedimentos. 

Palavras chave: Mídia e Cidadania, Educação, Sociedade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0458  
TÍTULO: A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL:APLICAÇÃO DE 
MÓDULO DE ENSINO  
ALUNO: AMANDA GOMES DE SENA (01039619410)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEREGRINO RODRIGUES NETO (13072994404)  
  
 
Resumo:  

O projeto de pesquisa A Geometria no Ensino Fundamental: aplicação de um módulo de 
ensino, atualmente em andamento numa turma de alunos do final do 2º ciclo de uma escola 
pública de Natal, compreende uma intervenção metodológica com fases de avaliação. A 
intervenção metodológica, feita com base em referencial construtivista, tem por objetivo 
contribuir para a aprendizagem de conceitos geométricos para os alunos desse nível, que 
constam das matrizes curriculares e dos livros textos de matemática para a 4ª série. A 
intervenção numa turma compreende três etapas: i) uma avaliação diagnóstica sobre os 
conhecimentos dos alunos a respeito de conceitos geométricos desse nível de ensino, 
visando subsidiar a metodologia; ii) a aplicação do módulo de ensino, propriamente dito, 
composto por atividades de ensino a serem desenvolvidas pelos alunos, num trabalho 
cooperativo em grupo e mediadas pelo pesquisador; iii) uma avaliação final para verificar 
os efeitos das atividades aplicadas. A avaliação diagnóstica mostrou que os conhecimentos 
dos alunos sobre os conceitos geométricos testados eram insuficientes, limitando-se ao 
reconhecimento de alguns polígonos, mas sem conhecimento das propriedades; 
desconhecimento do conceito científico de medir, aplicado a comprimento, área e volume; 
e pouca habilidade desenvolvida em linguagem matemática. Os resultados obtidos podem 
ser creditados à boa aceitação pelos alunos da metodologia utilizada nas atividades de 
ensino-aprendizagem.  

Palavras chave: Geometria, Módulo de Ensino, Avaliação diagnóstica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0461  
TÍTULO: VELHAS E NOVAS (RE)FORMAS EM SAÚDE MENTAL  
ALUNO: KATIANE PEREIRA SOARES (01194180450)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 
Resumo:  

Atualmente há uma forte tendência de mudança nas políticas públicas em Saúde Mental. A 
reformulação da assistência ao portador de transtorno mental consiste em uma necessidade 
discutida há várias décadas. A saúde mental se configura em um campo de intenso conflito, 
já que as propostas de reformulação envolvem distintos grupos sociais que apresentam 
divergências em relação as mudanças a serem realizadas. O trabalho apresenta os marcos 
fundamentais do modelo psiquiátrico clássico, objetivando demonstrar o contexto da crise 
teórica e prática da psiquiatria, e como esse cenário amplia a possibilidade da intervenção 
do serviço social na área da saúde mental. Descreve as principais discussões a respeito das 
mudanças na legislação vigente, fator que contribui para questionar o modelo hegemônico 
de assistência ao portador de transtorno mental. Pontua os principais movimentos 
reformistas que influenciaram para o processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Os 
resultados da pesquisa de campo junto aos familiares e usuários serão apresentados na 
forma de gráficos e refletem a distribuição dos entrevistados consoante às variáveis 
definidos no questionário aplicado.  

Palavras chave: Saúde mental, Política pública, Assistência  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0466  
TÍTULO: SEXUALIDADE INFANTO- JUVENIL EM MACAÍBA/ RN: UAM 
CARACTERIZAÇÃO.  
ALUNO: TATIANA MINCHONI (05395296484)  
ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS (21447527453)  
CO-AUTOR: LYNA MARIA FERREIRA MALHEIROS (05242051400)  
CO-AUTOR: MAÍRA MENDONÇA NÓBREGA (05181647480)  
  
 
Resumo:  

Atualmente, os jovens estão iniciando a vida sexual mais cedo. Hoje a sexualidade tende a 
ser vivida de uma forma bem mais liberal e despreocupada, o que talvez nos tenha levado a 
um certo exagero e conseqüências menos agradáveis, tais como a falta de controle das 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs/AIDS), da gravidez precoce. O presente 
trabalho é resultado de uma pesquisa realizada por uma demanda do Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente de Macaíba (RN) feita ao Núcleo de Estudos 
Sócioculturais da Criança e do Adolescente. Participaram da mesma, através de uma 
amostragem aleatória, em torno de 2500 sujeitos, na faixa etária de 0 a 18 anos da 
população total. O instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado abordando 
dados de identificação do sujeito e da família, dados de escolarização, trabalho, lazer, 
saúde, violência, sexualidade, programas de atendimento e drogas, sendo esse trabalho um 
recorte que aborda a sexualidade, como: idade da primeira relação, doenças sexualmente 
transmissíveis e o uso de preservativos. Os dados obtidos estão em fase de análise e 
poderão orientar políticas públicas para essa faixa da população.  

Palavras chave: sexualidade, Macaíba, infanto-juvenil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0476  
TÍTULO: A CONCEPÇÃO DE SAÚDE E DOENÇA NA TERCEIRA IDADE  
ALUNO: LISANE FILGUEIRA MACIEL (03079908422)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
 
 
Resumo:  

A população de idosos compõe hoje o segmento populacional que mais cresce em termos 
proporcionais. Esse aumento originou um problema novo na área de saúde, que é o de 
qualidade de vida do indivíduo de idade avançada, transformando-se em um desafio para a 
Psicologia da Saúde. O velho é uma pessoa que tem mais experiência, mais vivência, mais 
anos de vida, mais doenças crônicas, mais perdas, sofre mais preconceitos e tem mais 
tempo disponível. Considerando os idosos que vivem na Instituição Social Juvino Barreto e 
os que participam de Grupos de Terceira Idade no SESC (Natal/RN), o presente trabalho 
objetivou verificar qual a concepção de saúde e doença nesses dois grupos. Trata-se de um 
estudo exploratório, nos quais a amostra constituiu-se de 42 idosos (sete homens e catorze 
mulheres em cada grupo). Os protocolos utilizados foram: um questionário semidirigido; o 
Teste de Apercepção para Idosos e o Teste de orientação Mini-Mental. Foi utilizado o 
Programa Alceste para o tratamento analítico léxico dos dados. Em relação ao conceito de 
doença, pôde-se verificar que nos dois grupos existe uma visão negativa sobre doença, por 
esta ser associada com a velhice. Isso pode estar relacionado com o fato de estarem doentes 
ou de já ter vivenciado alguma enfermidade. O conceito de saúde mostrou-se como algo 
positivo, necessário e de extrema importância. Como a maioria deles porta alguma 
patologia e a saúde é vista como a ausência de doenças, esse conceito teve um caráter de 
idealização.  

Palavras chave: SAÚDE, DOENÇA, IDOSO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0478  
TÍTULO: SUETÔNIA DE CASTRO:UM RESGATE POÉTICO  
ALUNO: ADRIANO DOS SANTOS GOMES DA SILVA (04312275432)  
ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (10647325420)  
  
 
Resumo:  

O projeto de pesquisa "O Universo Literário do Seridó na Década de 30: poesia e prosa" 
objetiva resgatar os autores e as obras produzidas durante os anos 30 no Seridó norte-rio-
grandense, com o intuito de investigar, nessas obras, aspectos referentes às influências 
recebidas e promovidas dentro do contexto literário local, seu caráter artístico, como eram 
esses trabalhos tratados no que se refere à produção e divulgação e também qual sua 
contribuição dentro de um contexto social mais abrangente e, no caso da existência de 
material inédito, buscar meios que venham proporcionar a possível publicação. A autora 
estudada durante o último período foi Suetônia Dalva de Castro Nunes, exímia musicista, 
dramaturga, cronista e poetisa que, mesmo tendo produzido durante toda a vida, não tem 
sequer um livro publicado. Diante desse fato, se optou por uma metodologia voltada a 
entrevistas com parentes e amigos da poetisa com a intenção de coletar dados biográficos 
relevantes e material inédito que, após transcritos e analisados, segundo os referenciais 
adotados pelo projeto, foram reunidos no livro “Suetônia de Castro: minhas rimas e outras 
poesias”, pronto para ser editado. Observou-se que, mesmo sendo a poesia e prosa de 
Suetônia de Castro, predominantemente simbolistas e parnasianas, elas se apresentam, na 
década de 30, em plena sintonia com as propostas modernistas no que diz respeito à 
ruptura, à temática popular, ao linguajar coloquial e principalmente à crítica social. 

Palavras chave: Literatura, Literatura Norte-Rio-Grandense, Literatura Seridoense  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0479  
TÍTULO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
MENTAL: PERSPECTIVAS DAS FAMÍLIAS  
ALUNO: LUDMILA OLIVEIRA DE SOUZA (03950723447)  
ORIENTADOR: ANDREA GLAUCY DAVIM RAULINO (43836437449)  
CO-AUTOR: CRISTIANE MEIRICE MARQUES DA SILVA (03125093406)  
CO-AUTOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
  
 
Resumo:  

Um centro de convivência para deficientes mentais, diferente de clínica, abrigo, asilo ou 
escola especializada, constitui-se espaço para que pessoas deficientes possam desenvolver 
atividades diárias, sociais e pedagógicas, ampliando conhecimentos, habilidades, 
crescimento pessoal e coletivo. Assim, este estudo teve como objetivo, identificar 
mudanças possivelmente ocorridas no âmbito das relações familiares, a partir da inclusão 
de deficientes mentais participantes de um centro de convivência. Foi um estudo descritivo 
com abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário 
aplicado a 15 responsáveis de deficientes mentais que freqüentam o Centro de Convivência 
Crescer, em Natal/RN. Identificou-se que 60% dos deficientes são do sexo masculino com 
idade entre 17 e 39 anos, sendo 67% adolescentes. Para esses familiares, os deficientes, 
antes de freqüentarem o Centro eram recatados, introspectivos, deprimidos pela falta de 
lazer, tendo temperamentos explosivos. As mudanças mais visíveis com a convivência no 
Centro estão relacionadas à independência e auto-estima, maior participação no âmbito 
familiar, segurança, comunicação, interesse pela vida, mais sociáveis, tranqüilos, 
diminuindo assim, a sobrecarga do cuidar familiar. Conclui-se que o Centro de Convivência 
Crescer é, para os que lá convivem, um trabalho que contribui para o crescimento dos 
deficientes enquanto pessoas, e, conseqüentemente, refletindo positivamente no ambiente 
familiar.  

Palavras chave: Deficientes mentais, Centro de convivência, Perspectivas familiares  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0480  
TÍTULO: A PRECARIEDADE DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS 
ASSENTAMENTOS RURAIS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARIA JOSÉ COSTA (03232481442)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
  
 
Resumo:  

Nossa pesquisa evidencia a precariedade do abastecimento d’água nos assentamentos rurais 
do RN, para tanto nos baseamos em dados secundários de órgãos como INCRA e IBGE, e 
pesquisamos 27 assentamentos em diferentes microrregiões com aplicação de formulários 
junto às lideranças e às famílias assentadas, que estão sob a responsabilidade do INCRA, 
constituindo-se como um dos problemas mais graves enfrentados pelos assentados, 
sobretudo a água utilizada para beber. Essa situação seria amenizada se o Poder Público 
destinasse mais recursos para investir nos assentamentos. Constatamos que a principal fonte 
de abastecimento desses assentamentos investigados são poços tubulares, o que representa 
48,1%, mas também temos situações mais precárias em que 18,5% dos assentamentos são 
abastecidos por carros-pipas. As lideranças entrevistadas também citaram os assentamentos 
que são abastecidos diretamente por adutoras que corresponde a 14,8% e aqueles 
assentamentos que tem os açudes como fonte de abastecimento principal o que refere-se a 
7,4%. Verificamos situações em que 11,2% dos assentamentos utilizam outras formas ainda 
mais precárias de abastecimento como cacimbões (poço amazonas), por exemplo. Apenas 
33,3% possuem água encanada, e esse índice nem sempre representa que a totalidade do 
assentamento possui esse serviço, principalmente quando possui muitas agrovilas.  

Palavras chave: ASSENTAMENTO RURAL, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, 
ASSENTADOS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0481  
TÍTULO: O ARMÁRIO DE CAIO: HOMOEROTISMO NO CINEMA INTERIOR DA 
NARRATIVA  
ALUNO: FLORA PEIXOTO SARAIVA DOS SANTOS (04603880456)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400)  
  
 
Resumo:  

O projeto de pesquisa O ARMÁRIO DE CAIO: HOMOEROTISMO NO CINEMA 
INTERIOR DA NARRATIVA enfoca o estudo da metáfora do armário na obra de Caio 
Fernando Abreu (1948-1996), relacionada às questões de afeição e sexualidade 
homossexual na literatura brasileira contemporânea. Nossa abordagem se atém 
primordialmente ao suporte teórico da Queer Theory (Sedgwick,1990) e à teoria fílmica 
(Dryer,1977). Os procedimentos de execução metodológica são: leitura e discussão dos 
textos primários e críticos do material selecionado, numa perspectiva comparatista literária, 
e a participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos. Na obra de Caio 
Fernando Abreu, descobrimos um potencial acentuado para o estudo de gênero da literatura 
brasileira contemporânea. Aplicando a metáfora do “armário” em seus contos, nos 
deparamos com a relevância da temática da AIDS e da homoafetividade projetadas tanto 
em citações cinematográficas quanto na presença da música em diversas obras abordadas 
na pesquisa. Pode-se observar também que o armário aparece com uma forma positiva de 
exposição na narrativa. As citações musicais e cinematográficas surgem como forma de 
expressão das memórias homoafetivas e questões identitárias dos personagens.  

Palavras chave: literatura, cinema, queer theory  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0499  
TÍTULO: MUDANÇAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DO 
PROBÁSICA  
ALUNO: MARIA SANDRA JORGE DE SOUZA (05345126402)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho situa-se no âmbito da discussão sobre a formação docente e objetiva analisar 
as mudanças ocorridas na prática pedagógica e de professores que atuam no Ensino 
Fundamental a partir de sua participação no curso de formação em nível superior 
(PROBÁSICA), realizado com recursos do FUNDEF, em convênio com a UFRN. As 
práticas pedagógicas dos professores estão articuladas com as várias formas de perceber o 
mundo. Assim, as concepções, os valores e as atitudes que os mesmos incorporam ao longo 
da sua formação influenciam suas práticas no cotidiano da escola. Para obtenção dos dados 
realizamos entrevistas com dezesseis professores-alunos que estavam concluindo o curso. 
Mais especificamente, trabalhamos os seguintes aspectos: mudanças na prática, 
participação na atividade de gestão, metodologia, avaliação e relacionamento professor x 
aluno. Pudemos perceber que a principal contribuição do curso para os professores-alunos 
foi em relação à fundamentação teórica, uma vez que esses professores eram formados há 
bastante tempo, em cursos de nível médio. Entendemos que para que haja uma mudança 
substancial na prática desses professores é preciso uma mudança da cultura pedagógica 
existente nas escolas, aliada a uma consistente formação teórica/prática.  

Palavras chave: FUNDEF, PROBÁSICA, POLÍTICA EDUCACIONAL  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0502  
TÍTULO: A POLIFONIA DA RELAÇÃO DO HOMEM COM A DOENÇA: UM 
ESTUDO DOS ENUNCIADOS SOBRE O SUJEITO-DOENTE E O SUJEITO-DOENÇA 
NA CIDADE DO NATAL/RN  
ALUNO: ALINE BORBA MAIA (04983837418)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489)  
CO-AUTOR: EVERLINE SOARES BERNADINO (05381063440)  
CO-AUTOR: LUCAS MAFALDO OLIVEIRA (05528199484)  
 
 
Resumo:  

Este trabalho parte da polifonia como meio de explicitar as vozes presentes na construção 
da relação sujeito-doença. Este sujeito, tomado como forma-sujeito, remete ao dialogismo 
presente em seus discursos sobre a doença à formação discursiva de que faz parte. Busca-se 
identificar esta polifonia em uma determinada formação discursiva, delimitada pela amostra 
de 16 alunos de nível técnico da área de saúde do Colégio Politécnico Ego Sum (Natal), 
com idade média de 23,5a e ambos os sexos. Aos sujeitos foi dada a sugestão de lembrarem 
de uma doença e descrevê-la como uma pessoa. Os resultados parciais foram avaliados 
através da análise de conteúdo, revelando a presença de uma relação do sujeito-doente com 
a pessoa-doença caracterizada por 4 dimensões: Frágil/Forte, Tristeza/Alegria, 
Manipulador/Descontrolado e Convivência/Pior relação. Havendo forte inclinação nos 
pólos Forte e Tristeza. Observa-se nessa tendência os pontos de convergência sob os quais 
há maior peso na caracterização da relação sujeito-doença, sendo os outros pólos os pontos 
de dispersão que completam a formação discursiva. A distinção da pessoa-doença nas 4 
dimensões representa enunciados distintos dentro destas dimensões, sendo os pólos a 
organização polifônica dos enunciados. Torna-se importante ressaltar que a relação do 
sujeito com a pessoa-doença permite a seguinte inferência sobre o EU do entrevistado: a 
medida que um é representado como forte, o outro é colocado numa posição frágil.  

Palavras chave: Análise de conteúdo, Representação da doença, Polifonia   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0503  
TÍTULO: DA NECESSIDADE DE UMA TUTELA PENAL DO MEIO AMBIENTE E 
SUA RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL  
ALUNO: MAYTTA ANDRADE SANTOS YVY (04581452465)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

No Brasil, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado foi consagrado 
enquanto direito fundamental na Carta Constitucional de 1988. O seu art. 225, §3º, 
preceitua a responsabilidade simultânea e independente nos âmbitos civil, administrativo e 
penal aos responsáveis por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. 
Com fulcro neste dispositivo e a fim de dar tratamento sistematizado à tutela penal 
ambiental em 1998 foi editada a Lei 9.605. Visou este trabalho, com base em pesquisa 
legislativa e bibliográfica, a elucidar a indispensabilidade da incidência do ordenamento 
penal sobre os ilícitos ambientais e o modo como ela vem se configurando desde o advento 
desta Lei. Defendeu-se a necessidade da tutela penal do meio ambiente tendo em vista os 
argumentos da inafastabilidade do mandamento constitucional expresso de criminalização, 
da dignidade jurídico-penal do bem jurídico meio ambiente e da insuficiência da tutela 
ambiental a nível civil e administrativo. Por fim, procurou elucidar a relação desta tutela 
com a indústria do petróleo gás natural, na qual o risco ambiental é ínsito à própria 
atividade, demonstrando que esta forma de tutela coaduna-se com a lógica capitalista que 
valoriza a imagem das empresas como ecologicamente responsáveis e é adequada à 
irreversibilidade e magnitude dos danos ambientais que dela podem resultar.  

Palavras chave: Meio Ambiente, Tutela Penal, Indústria do P&G  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0504  
TÍTULO: A FORMAÇÃO DISCURSIVA SOBRE O PRECONCEITO NA CIDADE DO 
NATAL/RN: UM ESTUDO SOBRE A DISPERSÃO ENUNCIATIVA.  
ALUNO: EVERLINE SOARES BERNADINO (05381063440)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489)  
CO-AUTOR: ALINE BORBA MAIA (04983837418)  
CO-AUTOR: LUCAS MAFALDO OLIVEIRA (05528199484)  
 
 
Resumo:  

Este trabalho parte do discurso como prática social. Assim, problematiza-se os enunciados 
acerca do preconceito como expressão dos atos sociais que envolvem este tema. A 
dispersão enunciativa, que caracteriza a inscrição histórica do discurso sobre o preconceito 
no Brasil na época atual, deve abarcar as contingências que permeiam esta prática. Desse 
modo, buscou-se avaliar essa dispersão sobre o preconceito numa amostra de 30 alunos de 
nível técnico da área de saúde do Colégio Politécnico Ego Sum (Natal), idade média de 
23a, 80% mulheres. Separou-se a amostra em 6 grupos, sendo entregue um quadro dividido 
em Negros, Pobres, Homossexuais e Deficientes. Os itens eram subdivididos em 
Características atribuídas pelo grupo e Características atribuídas pela sociedade brasileira. 
Solicitou-se preencher as características conforme deliberação do grupo. Avaliando-se os 
resultados parciais através da análise de conteúdo, apontou uma oposição entre as 
características que o grupo atribuiu por si mesmo e pela sociedade. Esta discrepância 
mostrou-se como cada grupo conferindo características neutras/positivas, enquanto 
colocava à sociedade as características negativas. Mas a amostra, como parte da sociedade, 
atribui-se indiretamente à atitude preconceituosa colocada aos demais brasileiros. Estes 
dados estão de acordo com a literatura, que afirma ser a expressão do preconceito no Brasil 
disfarçada por uma atitude pessoal condescendente, enquanto atribui-se aos demais a culpa 
pela questão.  

Palavras chave: Formação discursiva, Representação do Preconceito, Análise de Conteúdo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0519  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NAS ORGANIZAÇÕES  
ALUNO: THAISEANY DE FREITAS RÊGO (04928505425)  
ORIENTADOR: JOSE VICENTE DE ASSIS (19092490415)  
CO-AUTOR: GLAUCO DE MELO XAVIER (04976026442)  
  
 
Resumo:  

O termo controle, em termos gerais, representa a manutenção de padrões preestabelecidos 
no planejamento de uma atividade. Nesse sentido, o controle interno das organizações se 
insere como protetor dos interesses da empresa, gerenciador de informações confiáveis, que 
estimula os meios adequados a atividade operacional e uni as políticas de procedimentos 
internos as práticas rotineiras. E, com o propósito de demonstrar a sua importância no 
contexto organizacional das pequenas, médias e grandes empresas, foi realizada uma 
análise exploratória baseada numa pesquisa bibliográfica com um levantamento a respeito 
de como funciona e para que serve o controle interno, verificando-se que ele abrange dentro 
de sus função os controles contábeis e administrativos, compreendendo desde seu plano de 
organização até as suas atividades peculiares, objetivando auxiliar os gestores na tomada de 
decisão baseada em informações fidedignas e relevantes.  

Palavras chave: controle interno, controle administrativo, controle contábil  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0520  
TÍTULO: PSICOLOGIA E TERCEIRO SETOR: ASPECTOS QUALITATIVOS E 
COMPARATIVOS  
ALUNO: MARCELO MENEZES DA COSTA (01136080473)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ILANA LEMOS DE PAIVA (01993096477)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
CO-AUTOR: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (51938057287)  
 
 
Resumo:  

O estudo da atuação profissional do psicólogo brasileiro vem sendo desenvolvido desde a 
década de 1970. Uma questão apresentada nesses estudos foi o surgimento de novos 
espaços de trabalho para o profissional de Psicologia. O objetivo principal desta pesquisa 
foi investigar as práticas, teorias e concepções acerca do trabalho de psicólogos que atuam 
no chamado Terceiro Setor (setor que se afirma em contraposição ao Estado e ao Mercado 
pela sua ênfase no serviço social prestado por entidades civis). Selecionamos mediante 
critério de disponibilidade três Organizações Não-Governamentais (ONGS) que possuíam 
psicólogos e realizamos a pesquisa através da utilização de um roteiro de entrevista semi-
estruturado. Três psicólogas (uma de cada instituição) foram entrevistadas mediante 
gravação em áudio, posteriormente com transcrição para análise. Como síntese dos 
resultados temos: uma diversidade de clientela assistida (adolescentes, mulheres e pessoas 
portadoras de necessidades especiais), uma diversidade de atividades (atendimento clínico, 
palestras, dinâmicas de grupo, oficinas de protagonismo juvenil, etc.) e de temáticas 
desenvolvidas (saúde reprodutiva, desenvolvimento social, atenção a pessoas com 
deficiência), bem como diferentes formas de vínculos empregatícios. Além disso, nesse 
campo, é dada uma maior ênfase em trabalhos interdisciplinares, tendo isso implicação para 
a formação do psicólogo com habilidades para o trabalho comunitário e em equipe.  

Palavras chave: Psicologia Social, Terceiro Setor, prática profissional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0525  
TÍTULO: OS DISCURSOS DE CÂMARA CASCUDO E A INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DAS RELAÇÕES DE PODER ATRAVÉS DA INVENÇÃO DA CULTURA POPULAR 
NORDESTINA.  
ALUNO: MARÍLIA BARBOSA DE BRITO (04719591469)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
 
 
Resumo:  

O presente trabalho procura perceber as transformações que vinham se dando numa época 
de transformação, a modernidade, para se compreender os jogos de interesse em torno das 
relações de poder. Com esse intuito pretende-se mostrar a importância de Câmara Cascudo, 
como um sujeito que tentará, através de formas institucionalizadas e objetivadas, manter 
uma determinada relação de poder, pois com a urbanização e a crescente idealização dos 
valores urbano-industriais, vê-se um atrofiamento dos valores agrário-rurais, que Cascudo 
portava. Para isso, ele será responsável pela invenção de uma cultura popular nordestina. E 
é através dela que ele tentará conservar a memória coletiva, os espaços sociais, físicos e 
culturais do seu grupo social. Torna-se necessário compreender de que forma a 
transformação do espaço norteou a invenção dessa cultura. Por isso, deve-se estudar as 
práticas discursivas de Cascudo, bem como as práticas políticas que permeavam o seu 
discurso, analisando toda sua produção, pois como diz Certeau “o saber permanece ligado a 
um poder que o autoriza”. E, além disso, entender a maneira pela qual ele se orientou na 
vida social. O que se vê é que ele, através da força emocional de sua retórica poética e 
literária, constrói um discurso no qual o povo une forças com as elites rurais, para 
destronarem as mudanças e inovações do mundo moderno, prática que confirma a idéia, 
também de Certeau, de que o “zelo folclorista (...) possui um sentido político evidente”.  

Palavras chave: Poder, Cascudo, Modernidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0526  
TÍTULO: PROBABILIDADE DE CHUVAS, TEMPERATURA, UMIDADE 
RELATIVA DO AR E EROSIVIDADE NA CIDADE DE NATAL/RN  
ALUNO: RODRIGO DE FREITAS AMORIM (05435894476)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: ANA MONICA DE BRITO COSTA (87810280406)  
CO-AUTOR: BERNADETE DE LOURDES QUEIROGA E SOUSA (44680759453)  
 
 
Resumo:  

Conhecer o clima, uma das mais importantes variáveis no relacionamento do homem com o 
meio ambiente é de suma importância, uma vez que está relacionada com a saúde humana, 
energia e no conforto ambiental. Nesse sentido, a pesquisa objetiva analisar as variáveis 
meteorológicas; precipitação, temperatura do ar, umidade relativa, bem como a erosividade 
na cidade de Natal-RN no período de 1984 a 2003. Como metodologia utilizou-se a 
distribuição de Kimball, bem como o método de Bertoni e Lombardi Neto. Resultados 
preliminares indicam que ao nível de diagnóstico, encontramos uma normal anual de 
1261,1 mm, sendo que 86% ocorrem entre fevereiro e agosto. O mês mais chuvoso é junho 
com uma média de 173,3 mm, e o mês menos chuvoso novembro, com 17,5 mm. A 
umidade relativa do ar apresenta valores elevados e com pouca oscilação, média de 80% 
com desvio padrão de 2%. A temperatura apresentou pequena amplitude térmica, com 
janeiro o mês mais quente (26,4ºC) e o menos quente setembro (23,4ºC). O comportamento 
probabilístico mostra que no nível de significância de 90%, a precipitação total do período 
chuvoso chega a 447,9 mm, a umidade relativa média variou entre 70 - 76%, e a 
temperatura entre 23,7ºC e 26ºC. A erosividade em todo o período foi considerada fraca. 
Assim os resultados sugerem que a condição de maritimidade da cidade estabelece um 
comportamento de amortecimento no campo da umidade e da temperatura, enquanto que as 
chuvas intensas dependem do sistema sinótico atuante.  

Palavras chave: precipitação, erosividade, temperatura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0528  
TÍTULO: A PROBLEMÁTICA DO ENREDO NO CONTO MODERNO  
ALUNO: MARCEONILA MARCELA BEZERRA DA CUNHA (04205830416)  
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)  
CO-AUTOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 
Resumo:  

O enredo das narrativas curtas modernas, especialmente o conto, é visto como problemático 
no sentido de que as mudanças radicais nele ocorridas são tais que muitos críticos o 
consideram “plotless” (sem enredo). Este trabalho tem por objetivo analisar essa 
problemática, apontando prováveis soluções para a estrutura moderna dessa forma narrativa 
curta, tendo como corpus os contos The New Dress (Virgínia Woof, 1924) e Eveline 
(James Joyce, 1914), textos que exemplificam perfeitamente as teorias do enredo que 
Suzanne C. Ferguson postula em Defining the Short Story: Impressionism and Form 
(1985). De acordo com Ferguson, não existe uma narração desprovida de enredo; mas a 
evolução dessa forma narrativa mesma tornou esse elemento estrutural mais complexo, 
sendo preciso uma abordagem menos formalística que dê conta dessa mudança, ela mesma 
parte “consciente” da estrutura do conto moderno. Ferguson divide o enredo do conto 
moderno em dois tipos: o enredo elíptico e enredo metafórico. Essas duas novas 
denominações representam uma tentativa de abarcar os novos tipos de enredo. Discutimos 
aqui a apropriabilidade das denominações de Ferguson, especialmente no caso do enredo 
elíptico.  

Palavras chave: conto moderno, enredo elíptico, enredo metafórico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0531  
TÍTULO: INDICADORES DE CAPITAL INTELECTUAL: UMA INVESTIGAÇÃO 
NOS HOTÉIS DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: DIOGO HENRIQUE SILVA DE LIMA (01226653413)  
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
  
 
Resumo:  

O conhecimento tem se revelado o recurso mais importante na busca do sucesso nas 
organizações modernas. A aplicação desse recurso nos processos empresariais gera ativos 
intangíveis que garantem as entidades diferenciação positiva num mercado caracterizado 
por acirrada competitividade e clientes cada vez mais exigentes. A mensuração do capital 
intelectual tem sido proposta por muitos estudiosos na tentativa de trazer para a gestão 
empresarial uma contribuição relevante para o processo decisório, tendo em vista que esse 
ativo transformou-se na maior riqueza pertencente às empresas contemporâneas, dele 
dependendo a continuidade das entidades. Esse trabalho revisa algumas dessas tentativas, 
comparando-as com um estudo realizado no ambiente dos empreendimentos hoteleiros 
localizados no Rio Grande do Norte, com o propósito de identificar alternativas que 
propiciem aos gestores deste importante segmento empresarial ferramentas úteis ao 
monitoramento do seu desempenho, considerando as novas tendências de gestão.  

Palavras chave: Conhecimento, Desempenho, Hotelaria  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0532  
TÍTULO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS: 
TUTELA DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES FRENTE AOS VÍCIOS DE 
QUALIDADE  
ALUNO: JANINE MEDEIROS SANTOS (03504326433)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

É fato inconteste a vulnerabilidade do cidadão no mercado de consumo. Esta situação é 
bastante evidenciada no fornecimento de combustíveis, haja vista que os consumidores, em 
sua maioria, não possuem conhecimentos técnicos acerca do produto que adquirem. A 
realidade tem demonstrado o descumprimento de preceitos fundamentais do CDC por parte 
dos postos de venda de combustíveis que, visando a uma maior lucratividade, vêm se 
utilizando de práticas comerciais abusivas, dentre elas, a adulteração de combustíveis. Disto 
posto, o estudo em foco se imiscui no universo da responsabilidade civil do revendedor 
varejista em face dos danos decorrentes dos vícios de qualidade no setor de abastecimento 
da industria petrolífera, sem, contudo, desprezar a possibilidade de se responsabilizar o 
distribuidor atacadista, conforme reza o art. 18 do CDC. Tal preocupação visa a fixar o 
equilíbrio necessário a qualquer harmonia econômica no relacionamento ‘consumidor-
fornecedor’. E exatamente por isso é que o CDC previu o acesso do consumidor a 
instrumentos de defesa, notadamente no âmbito coletivo, com o estabelecimento da 
responsabilidade objetiva aliada à inversão do ônus da prova. Necessário, ainda, uma breve 
elucidação das medidas adotadas pela ANP e outros órgãos para coibir práticas ilegais. Para 
a concretização do trabalho em apreço faz-se o uso do método dedutivo-indutivo, de 
pesquisas doutrinária e normativa, a fim de proporcionar ao consumidor um amparo legal, 
transparente e eficaz.  

Palavras chave: direito do consumidor, revendedor de combustiveis, responsabilidade civil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0536  
TÍTULO: PARA ALÉM DO DILEMA DA IDENTIDADE  
ALUNO: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO (05190783499)  
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
CO-AUTOR: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  
CO-AUTOR: HUGO JULIANO DUARTE MATIAS (01028717440)  
CO-AUTOR: VANESSA COSTA RIBEIRO (04741678440)  
 
 
Resumo:  

Trata-se, aqui, de um trabalho teórico acerca do desenvolvimento humano, cujo foco 
principal recai sobre a formação da identidade. Partindo da análise crítica de algumas 
teorias psicossociológicas sobre a adolescência e a formação da identidade, propomos que 
elas têm-se fundamentado em postulados essencialistas ou substancialistas relativos ao 
homem, os quais dão sustentação ao conceito de identidade com que operam, no entanto, 
tornando-o impreciso e pouco útil. A aceitação destes postulados gera, necessariamente, 
uma dicotomia pela qual se pode entender o desenvolvimento humano como contínuo ou 
descontínuo, o que tem influência sobre o sistema educativo e a representação social da 
infância e adolescência. Além disso, tais postulados não contemplam a historicidade e 
materialidade do processo evolutivo humano, pelo qual se constrói a identidade. Propomos, 
então, uma outra teoria explicativa do processo de construção da identidade, como uma 
tentativa de superar a dicotomia contínuo-descontínuo, e que explica a identidade como 
produto de um processo discursivo pelo qual o sujeito constrói a referência a um si-mesmo, 
auto-organizado, e em constante auto-atualização, numa relação dialética com o próprio 
corpo — tomado como particular de base para a auto-referência — e com o outro da cultura 
e da sociedade, mediada pelos próprios símbolos culturais. Este trabalho é resultado de um 
conjunto de atividades e reflexões referentes à disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 
II.  

Palavras chave: Psicologia do Desenvolvimento, Formação da Identidade, Contribuições 
Teóricas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0538  
TÍTULO: O QUE PENSAM OS PROFESSORES DA LICENCIATURA DE 
PEDAGOGIA ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA?  
ALUNO: JULIANA D APARECIDA SOUZA SILVA (04077243467)  
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (28303865404)  
  
 
Resumo:  

A política de Educação Especial vem tentando definir novos caminhos baseados na 
proposta de Inclusão. Nesta direção, trabalhar a formação do professor é de total relevância 
para o êxito dessa empreitada. Refletir sobre a formação desses docentes se torna 
imprescindível para este trabalho que nos remete a questões como: o que pensam esses 
professores sobre a educação inclusiva? que aspectos os mesmos consideram relevantes 
para que essa inclusão aconteça? Esta reflexão, então, constitui-se enquanto parte de uma 
pesquisa a qual busca saber o que pensam os professores das licenciaturas do Centro de 
Ensino Superior do Seridó/UFRN sobre a inclusão de alunos com necessidades educativas 
especiais na rede regular de ensino. No que diz respeito à metodologia, lançamos mão de 
um estudo de caso qualitativo em que utilizou-se como instrumento de coleta de dados o 
questionário no qual está inserido um inventário de atitudes. Esses questionários foram 
aplicados a um total de 09 (nove) professores do quadro permanente do Curso de Pedagogia 
do CERES/UFRN, Campus de Caicó. Registramos que a maioria dos professores 
consideram a inclusão possível, acreditando, porém, na necessidade urgente de se investir 
na qualificação dos profissionais da educação de forma a se ter mais subsídios para se 
oferecer uma formação mais atualizada e dinâmica aos futuros pedagogos, além de 
instalações físicas adequadas, um trabalho integrado com a família e serviços de apoio 
especializados.  

Palavras chave: Formação Docente, Educação Inclusiva, Licenciaturas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0543  
TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA  
ALUNO: CINTHYA DE OLIVEIRA BORJA (05259747710)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: FELIPE SERQUIZ ELIAS PINHEIRO (04718705444)  
CO-AUTOR: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437)  
  
 
Resumo:  

A educação é um dos direitos mais importantes da sociedade. Sendo a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos/ONU em 1948, a maior expressão desse direito. A 
Constituição Federal Brasileira, de 1988, estabelece que a educação é um direito de todos e 
dever do Estado e da família. Artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente também 
asseguram a todas as crianças e adolescentes o direito à educação em escola pública e 
gratuita. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, a educação 
infantil constitui a "primeira etapa da educação básica" e "tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade". A Educação Infantil passa a 
constituir-se em um direito da criança e um dever do Estado, fazendo parte da concepção 
geral de educação no país. Dessa forma, a pesquisa realizada, com o apoio do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Macaíba e coordenação do 
NESCIA, buscou analisar as características da Educação Infantil desse município. A 
pesquisa foi realizada por Amostragem, com 2500 sujeitos na faixa etária de 0 a 18 anos. 
Este trabalho é um recorte e abrange a faixa etária de 0 a 6 anos. Foi realizado um 
questionário semi-estruturado onde se abordou dados de identificação dos sujeitos e da 
família, escolarização e trabalho, com ênfase nos dados sobre escolarização infantil. No 
momento atual, a pesquisa encontra-se em fase de análise dos dados para posterior 
publicação.  

Palavras chave: Educação Infantil, Pré-escola, Creche  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0553  
TÍTULO: A PSICOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA: ANÁLISE DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS  
ALUNO: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (04878289414)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
 
 
Resumo:  

O Ministério da Saúde (MS) propiciou relativa autonomia dos municípios, apesar do nível 
central ainda exercer fiscalização, regulação e financiamento de ações e recursos 
repassados. Uma das estratégias utilizadas para o controle e gerência das ações é o Sistema 
de Informações Ambulatoriais (SIA), um banco de dados com procedimentos previstos para 
os profissionais, operacionalizando funções de cadastramento, controle orçamentário e da 
produção ambulatorial. Na Psicologia, embora o MS preveja 54 procedimentos, adaptações 
foram realizadas e em Natal, foram reestruturados em 13. O objetivo do trabalho é fazer um 
levantamento dos procedimentos realizados pela psicologia em Natal, quanto à freqüência, 
grupos a que se destina e complexidade. Foram analisados dados da Secretaria Municipal 
de Saúde no interregno 2000-2003. Os resultados mostram uma alta incidência de consultas 
e atendimentos em atenção básica (42%) e das terapias individuais (45%). Quanto à faixa 
etária e ao grupo de atendimento, destaca-se a categoria “não exigida” como mais 
expressiva (57% e 91%, respectivamente). Quanto ao nível de complexidade, não há 
diferença significativa entre o total de procedimentos na atenção básica (47%) e os 
especializados (50%). O destaque de procedimentos relacionados ao modelo clínico 
tradicional deve-se tanto aos padrões da formação profissional como à inoperância do SUS, 
que não explicita o papel dos profissionais.  

Palavras chave: Psicologia, Saúde Pública, Sistema de Informações Ambulatoriais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0557  
TÍTULO: SERVIÇO DE PSICOLOGIA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE NATAL  
ALUNO: KÉSIA CRISTINA PEREIRA SOARES DE LIMA (01250576440)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
CO-AUTOR: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (04878289414)  
 
 
Resumo:  

A entrada significativa dos psicólogos nas instituições de saúde pública se deu em meio às 
reformulações no Sistema de Saúde, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. 
Avanços importantes já foram implantados, entre eles, alterações tanto nas concepções que 
norteiam as práticas quanto às próprias ações que parecem se direcionar paulatinamente 
para uma abordagem mais social do fenômeno psicológico. Entretanto, a abrangência e 
inter-relação entre ações, serviços e profissionais ainda está muito aquém do idealizado, 
prejudicando o funcionamento eficaz do sistema. O objetivo desse trabalho é descrever o 
serviço de Psicologia disponível na rede municipal de Natal. Para tanto foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas em cinco serviços de Psicologia em unidades de diferentes 
distritos sanitários do município. Destacam-se como resultado a emergência de trabalhos 
preventivos junto à população nas faixas de risco, uso de técnicas alternativas a 
psicoterapia, a exemplo de trabalhos em grupo, atividades educativas, acompanhamento de 
crianças no programa de crescimento e desenvolvimento, trabalhos na comunidade junto 
aos agentes comunitários de saúde e em grupos de usuários realizados por equipes 
multidisciplinares. Conquanto representem experiências localizadas, os dados obtidos 
sinalizam uma tendência de ampliação do trabalho dos psicólogos quando comparados a 
estudos anteriormente realizados junto a essa população.  

Palavras chave: Serviços de Psicologia, Saúde Pública, Atuação do Psicólogo  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0564  
TÍTULO: A INCIDÊNCIA DO ICMS NA CADEIA DO GÁS NATURAL: AS 
DEFINIÇÕES DE ORDEM TÉCNICA  
ALUNO: RAFAEL SILVA PAES PIRES GALVÃO (00980782406)  
ORIENTADOR: OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (60210060468)  
  
 
Resumo:  

Com o advento das Emendas Constitucionais nº 5/95 e 9/95 a indústria petrolífera e do gás 
natural verificou uma guinada de rumos em sua história até então vivenciada. A abertura 
que foi feita para a iniciativa privada exigiu que o poder legislativo rapidamente instituísse 
regras claras para a participação dos novos “players”, o que até então não se verificou. 
Embora a atual Lei nº 9.478/97 tenha disciplinado as atividades da cadeia produtiva em 
comento, percebe-se que as principais controvérsias jurídicas versam sobre o direito de 
tributar instituído em favor do Estado. Assim, o presente trabalho destina-se a estudar as 
questões técnicas do ICMS na cadeia do gás natural, analisando as formas que o mesmo há 
de incidir, desde o poço até o consumidor final, bem como as principais conseqüências 
jurídicas sobre o tema presentes na legislação específica. Ademais, visa o estudo apontar 
uma viável solução jurídica sobre a pertinência da aplicação da imunidade tributária do 
petróleo para o gás natural, analisando-se, para tanto, os aspectos de ordem técnica quanto 
jurídicos atinentes aos energéticos sob análise.  

Palavras chave: Direito Tributário, Gás Natural, Petróleo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0570  
TÍTULO: O PROFISSIONALISMO COMO DIMENSÃO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO: AS REPRESENTAÇÕES DOS DOCENTES  
ALUNO: CLARISSA SOUZA DE ANDRADE (01023137410)  
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
CO-AUTOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
  
 
Resumo:  

A formação de professores tem crescido como campo de investigação na área educacional, 
frente às reformas educativas dos últimos anos. Neste sentido, tem crescido também as 
discussões sobre a profissionalização docente, buscando uma melhora significativa do 
trabalho docente. Tendo como referencial teórico principal Ramalho, Nuñez e Gauthier 
(2003), a pesquisa orientou-se a investigar as representações de professores acerca do 
profissionalismo, a fim de contribuir com a profissionalização da docência em nosso 
Estado. O profissionalismo caracteriza-se como um aspecto da profissionalização que diz 
respeito ao status profissional, à autonomia, à ética como elementos necessários para a 
construção da identidade profissional. O estudo realizou-se com 762 professores do Ensino 
Fundamental, alunos do Probásica de 9 municípios do RN. A estes sujeitos foi aplicado um 
teste de associação de palavras, orientado a conhecer o campo lexical dos professores 
acerca da profissionalização e profissionalismo. Os resultados evidenciaram o predomínio 
das palavras compromisso e ética, referentes ao profissionalismo, mas também a ausência 
de outras palavras como sindicalização e cooperativismo, características das teorizações 
que norteiam pesquisas nesse campo. Concluímos, assim, que os professores não têm 
incorporado em seu discurso o campo lexical referente às teorizações do profissionalismo, 
fazendo-se necessário um maior aprofundamento teórico sobre o tema, rumo à 
profissionalização da docência.  

Palavras chave: Representações, Profissionalismo, Formação e Profissionalização Docente  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0572  
TÍTULO: CONSTRUINDO CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS COM AS 
PROFESSORAS: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL  
ALUNO: MARILIANE DELMIRO FILGUEIRA DA SILVA (03559703417)  
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho origina-se da nossa participação como bolsista PIBIC/CNPq na Base de 
Pesquisa “Formação de Conceitos na Escola Elementar”, junto à pesquisa “A formação 
lingüística das professoras do ciclo básico do Ensino FundamentaL”. Objetiva refletir sobre 
a formação lingüística de duas docentes do ciclo de sistematização do Ensino Fundamental 
da Escola Estadual Berilo Wanderley. A metodologia compreende: um curso ministrado 
pela professora pesquisadora, objetivando mediar o processo ensino-aprendizagem dos 
conhecimentos lingüísticos fundamentais das professoras, no que se refere à produção 
textual; reuniões de planejamento para embasamento teórico; planejamento pelas 
professoras de uma aula de produção de texto escrito, para observarmos a atuação das 
professoras destacando desde a escolha do texto, o conceito de texto, o processo de 
construção e a interlocução com os alunos. As análises dessas situações de aprendizagem 
foram discutidas com elas e pudemos concluir que, mesmo participando das reuniões e 
discussões, as professoras demonstram a necessidade de aprofundar sua formação 
lingüística, através das leituras indicadas para que possam melhorar o nível de discussão e 
atuação autônoma em sala de aula. Concluímos, ainda, que o processo de formação 
continuada das professoras pressupõe sua adesão e envolvimento para reconstruir 
conhecimentos cristalizados em sua prática cotidiana construindo outras sínteses sobre a 
ação docente.  

Palavras chave: conhecimentos linguisticos, formação continuada, produção textual  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0574  
TÍTULO: COMPREENSÃO DO TERMO COMPETÊNCIA NAS ORIENTAÇÕES 
CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO: UMA NECESSIDADE FORMATIVA 
PARA OS DOCENTES  
ALUNO: ALINE MEIRY CRUZ DE OLIVEIRA (01022641476)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
CO-AUTOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
  
 
Resumo:  

Nas orientações curriculares para o Novo Ensino Médio, a categoria competência constitui 
um eixo articulador. A natureza polissêmica da categoria exige a busca de posições 
epistemológicas, a fim de se facilitar sua compreensão no contexto da Reforma Política. 
Assim, os professores constituem-se como peças chaves. A pesquisa se orienta ao estudo do 
sentido que professores do Ensino Médio, da área de Ciências Naturais, Matemática e suas 
Tecnologias (CNMT), atribuem à categoria competência nas orientações curriculares para o 
Ensino Médio. A estes professores foi aplicado um questionário de perguntas abertas, dada 
a natureza explorativa/ descritiva do estudo. Constatamos que 23,5% dos professores tem 
como concepção de competência a formação de sujeitos críticos e 41,1% comparam a 
formação de competência com a formação de habilidades como o sugerido nos PCNEM. 
Entretanto, compreendemos que a formação de competência extrapola os conceitos 
adotados tanto pelos professores pesquisados quanto pelo PCNEM. Para nós, a categoria 
competência, assume o sentido de formação de um comportamento dinâmico e organizado 
do pensamento que permite mobilizar, analisar e modificar os recursos disponíveis para 
resolver, com sucesso, determinados problemas. Dessa forma, a preparação de professores 
capacitados para a construção e compreensão das competências é um desafio emergente e 
imprescindível nos cursos de formação, para que os docentes possam enfrentar as novas 
exigências impostas por sua profissão.  

Palavras chave: Competência, Ensino Médio, Formação e Profissionalização Docente  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0577  
TÍTULO: ELEIÇÕES DE 2004: AS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS DOS PRINCIPAIS 
CANDIDATOS À PREFEITURA DE NATAL NO HORÁRIO GRATUITO DE 
PROPAGANDA ELEITORAL (HGPE).  
ALUNO: PAULA DOMITILLA DA SILVA BEZERRA (00766106403)  
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIR (20027214400)  
  
 
Resumo:  

O trabalho proposto é parte constitutiva de uma pesquisa mais ampla em desenvolvimento 
que vem sendo realizada pelo Grupo de Estudos Mídia e Poder vinculado à Base de 
Pesquisa Cultura, Política e Educação, acerca do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 
(HGPE) nas eleições no Estado do Rio Grande do Norte. Seu objetivo é analisar quais 
foram as estratégias utilizadas pelos principais candidatos à prefeitura do Natal, capital do 
Rio Grande do Norte, no ano de 2004. Serão analisadas as estratégias do candidato Carlos 
Eduardo e do candidato Luiz Almir na propaganda política veiculada no Horário Eleitoral 
(HGPE), durante o período do primeiro turno. Para isto, será analisado o conteúdo dos 
programas dos candidatos em termos dos apelos contidos nas mensagens desses programas, 
a partir de metodologia desenvolvida pelo pesquisador Mauro Pereira Porto (UnB) para 
estudo dos programas dos candidatos no HGPE. A aplicação desta metodologia permitirá 
trazer à tona as estratégias políticas adotadas pelos candidatos, a partir dos conteúdos dos 
respectivos programas televisivos, que, depois, serão comparados com os resultados 
eleitorais obtidos.  

Palavras chave: eleições 2004, estratégias, horário gratuíto de propaganda eleitoral  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0578  
TÍTULO: PROFISSIONALIDADE NO CONTEXTO DA PROFISSIONALIZAÇÃO  
ALUNO: EDIONE CRISTINA MACIEL DE OLIVEIRA (02381276483)  
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
CO-AUTOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
  
 
Resumo:  

A profissionalização docente vem sendo muito pesquisada e discutida mundialmente, em 
conseqüência das mudanças ocorridas no contexto das Políticas Internacionais sobre 
Educação, na economia e também nas novas exigências do mercado de trabalho. É 
relevante essa importância dada à profissionalização, pois é vista como uma alternativa 
para elevar a formação e o trabalho docente. Fundamentada nos estudos da Base de 
Pesquisa Formação e Profissionalização Docente da UFRN, a pesquisa tem como objetivo 
constatar a representação que os 762 docentes do Ensino Fundamental, alunos do Probásica 
têm sobre profissionalização e profissionalidade. A profissionalidade constitui-se como um 
processo interno de produção de sua identidade profissional que requer criticidade, 
competências e construção de novos saberes. Utilizamos como procedimento metodológico 
o teste de associação de palavras aplicado a nove Pólos do Probásica do Estado do RN. 
Nele pudemos conhecer o “campo lexical” desses docentes e verificar suas representações 
sobre a profissionalização e profissionalidade. Como resultado, constatamos que no campo 
lexical dos professores predominam palavras como: capacitação, atualização e 
aperfeiçoamento. Dessa forma, percebemos a ausência de palavras essenciais às teorias 
sobre profissionalidade, como por exemplo, criticidade. Concluímos que faz-se necessário 
um maior aprofundamento nas discussões, pesquisas e estudos relacionados à questão da 
profissionalização e profissionalidade.  

Palavras chave: Representação, Profissionalidade, Formação e Profissionalização Docente  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0579  
TÍTULO: SABERES DE PROFESSORAS: UM ESTUDO SOBRE O CONCEITO DE 
TERRITÓRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL.  
ALUNO: TALLYTA CURI DE MEDEIROS SANTOS (01334141401)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (40660796449)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho relata nossa participação como bolsista (CNPq/PIBIC) na Base de 
Pesquisa: Formação de Conceitos na escola Elementar, junto à pesquisa: O ensino de 
Geografia e a formação de conceitos com o plano de trabalho. O conceito de território: 
concepções e mediações pedagógicas no espaço escolar. Objetivamos apreender as 
concepções de território significadas pelas professoras de Geografia das séries iniciais, 
procurando refletir sobre as idéias que norteiam o processo do fazer pedagógico destas 
promovendo uma análise crítico-reflexiva dos conceitos geográficos evidenciados na sala 
de aula. A pesquisa se define como um estudo exploratório, no qual realizamos 
questionários e entrevistas semi-estruturadas com 36 docentes (rede estadual) do Ensino 
Fundamental de Natal/RN a partir de uma dimensão qualitativa. Após análise dos dados, 
vimos que a concepção de território por elas apontadas encontra-se atrelada às idéias dos 
postulados tradicionais da Geografia baseada na lógica positivista; para elas, território 
significa uma base física delimitada na qual os homens executam diferentes ações. 
Constatamos, assim, que o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no interior da 
Geografia Escolar segue os postulados positivistas e fenomenológicos de apreensão da 
realidade concreta, restringindo-se ao estudo de uma determinada espacialidade, 
ressaltando os seus elementos concretos e visíveis, nas esferas física, humana e econômica.  

Palavras chave: ensino de geografia, território, formação continuada  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0582  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 0 A 18 ANOS DO MUNICÍPIO 
DE MACAÍBA QUANTO AO LAZER  
ALUNO: MARIANA MENDOÇA DE CASTRO (04612576454)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437)  
CO-AUTOR: CLÓVIS LEITE DA COSTA NETO (04762435481)  
  
 
Resumo:  

A presente pesquisa, realizada por demanda do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) ao Núcleo de Estudos Sócioculturais da Infância e 
Adolescência (NESCIA), foi feita por amostragem aleatória, tendo participado 
aproximadamente 2500 sujeitos, residentes em Macaíba/RN, estando na faixa etária entre 0 
e 18 anos. Foi feito um questionário semi-estruturado no qual foram abordados dados de 
identificação do sujeito e da família, de escolarização e trabalho, lazer, saúde, violência, 
programas de atendimento, sexualidade e drogas. Este trabalho constitui-se enquanto um 
recorte da pesquisa mais ampla, enfatizando dados específicos da vivência do lazer, 
considerando que esta atividade é importante para o desenvolvimento da crianca e um 
direito assegurado pelo Capítulo II do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No 
momento está-se trabalhando nesses dados, e espera-se com isso encontrar informações 
significativas a respeito do lazer nessa população, como também relacionar esses dados a 
outros, como por exemplo, trabalho.  

Palavras chave: Macaíba, Lazer, Caracterização   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0584  
TÍTULO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO COTIDIANO DE ADOLESCENTES E 
JOVENS EM NATAL-RN.  
ALUNO: RAYANNE CARDOSO PEREIRA (03676835476)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: ANDREINA SILVA MOURA (00859105466)  
  
 
Resumo:  

A violência tem permeado o cotidiano dos brasileiros em diversos contextos e de diversas 
formas. Aquela que ocorre no contexto familiar ou doméstico, independe da classe social, 
tem uma dinâmica particular e muitas vezes é justificada como uma forma de educar as 
crianças e/ou jovens. Esse tipo específico de violência impede, cessa, detém ou retarda o 
desenvolvimento pleno dos mesmos, podendo gerar prejuízos nas diversas áreas do 
desenvolvimento. Realizamos uma investigação buscando identificar situações de violência 
doméstica enfrentadas pelos jovens em um bairro da Zona Oeste de Natal. Buscamos 
conhecer qual(is) recurso(s) que eles utilizam para enfrentar tal problemática. Aplicamos 
382 questionários, que abordavam temas diversos, em jovens de 13-24 anos de uma escola 
pública. Com relação à violência familiar 78,27% sofreram algum dano, seja ele físico ou 
moral. Destes, 25,08% não buscaram nenhum tipo de auxílio para enfrentar tal situação. 
Quando houve algum tipo de busca, as bases informais foram as mais recorridas. Dentre os 
danos físicos, os mais citados foram: tapa (32,44%) e empurrão (31,77%). Dentre os 
morais, gritar (74,58%) e xingar (59,53%). Observamos, portanto, a cotidianidade da 
violência na vida desses jovens e a ineficácia do trabalho realizado pelas bases formais, na 
medida em que recorrem prioritariamente às bases informais. Nesse sentido, é 
imprescindível buscar formas de potencializar tais redes de suporte social de enfrentamento 
à violência doméstica.  

Palavras chave: Adolescentes, Bases de apoio, Violência doméstica  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0585  
TÍTULO: AS DEMANDAS NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ÁREA 
SÓCIO JURÍDICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AS DEMANDAS NO 
TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ÁREA SÓCIO JURÍDICA DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE AS DEMANDAS NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 
NA ÁREA  
ALUNO: MARIA ILDÉRICA DE CASTRO (03676531418)  
ORIENTADOR: MARIA CELIA CORREIA NICOLAU (07415958420)  
CO-AUTOR: MARIA ILDÉRICA DE CASTRO (03676531418)  
  
 
Resumo:  

A pesquisa tem como objeto as demandas postas ao trabalho do assistente social na área 
sóciojurídica da criança e do adolescente, em Natal/ RN. Objetiva pesquisar os tipos de 
demandas postas ao Serviço Social, observando o desenvolvimento das atividades do 
Serviço Social, tendo por base os princípios que norteiam a formação profissional, contidos 
no projeto ético político da profissão. Metodologia: levantamento bibliográfico, objeto em 
questão, envolvendo estudo, revisão e análise destes, associando-se a uma apreciação e 
compreensão do campo da pesquisa. Constará a realização de entrevistas semi-estruturadas 
com os profissionais de Serviço Social, sendo concomitantemente realizada observação 
sistematizada. Destacará a efetivação do trabalho de campo, visando a articulação dos 
dados coletados: observação, diário de campo, entrevistas, bem como análises posteriores 
ao processo, fundamentação teórica do tema pesquisado; e realização do relatório final. 
Resultados: A pesquisa encontra-se em fase análise dos dados, sendo possível destacar: as 
demandas postas aos profissionais: demandas institucionais, profissionais, individuais e 
advindas de outras instituições/profissionais, que podem está implícitas ou explicitas no 
cotidiano profissional e que envolvem: coordenação, supervisão, representação do Serviço 
Social e da instituição em sentido amplo, destacando-se a orientação, formação e 
encaminhamentos diversos, visando a concretização dos objetivos da 
profissão/profissionais.  

Palavras chave: Serviço Social, Crianças e Adolescentes., Demandas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0589  
TÍTULO: COGNIÇÃO E AFETIVIDADE: DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO.  
ALUNO: SIOMARA PRISCILLA ANJOS DE DEUS BARBOSA (83805427468)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho relata nossa participação como bolsista CNPq/PIBIC na Pesquisa Currículo e 
Identidades: as experiências pedagógicas como elementos constitutivos dos processos 
identitários individuais e sócioculturais, junto à base de Pesquisa Formação de Conceitos na 
Escola Elementar. Historicamente, o currículo escolar tem privilegiado a fragmentação na 
produção do conhecimento, sendo estruturado em disciplinas isoladas e independentes dos 
sujeitos que aprendem. Na organização das ações educativas enfatize-se a inteligência em 
detrimento da emoção. Assim, objetiva-se, na presente investigação, analisar a dimensão 
emocional do desenvolvimento do aluno relacionada à forma como o docente trata essa 
dimensão na organização das relações interpessoais estabelecidas na sala de aula. 
Realizamos observações numa sala de 1º ciclo da Escola Estadual Casa do Menor 
Trabalhador de Natal/RN, envolvendo crianças advindas de condições socioeconômicas 
desfavoráveis. As primeiras análises mostram que as crianças estão inseridas num contexto 
de alcoolismo, violência e abandono gerando insegurança nos professores sobre como 
conduzir as suas emoções em sala de aula. Suas atitudes são compreendidas como um 
problema disciplinar e tratadas com correção, demonstrando que a escola pouco articula os 
aspectos cognitivos aos emocionais desconsiderando que o pensar e o sentir são 
indissociáveis do desenvolvimento humano e essenciais para o sucesso do aluno na escola. 
 

Palavras chave: Emoção, Cognição, curriculo escolar   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0590  
TÍTULO: PROPRIEDADES SEMÂNTICAS DO SISTEMA M0  
ALUNO: STANLEY KREITER BEZERRA MEDEIROS (01242603492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
  
 
Resumo:  

O sistema M0 é um mecanismo formal para a representação da lógica deôntica clássica. Tal 
lógica vem sendo utilizada principalmente para a formalização, compreensão e resolução de 
dilemas e paradoxos, encontrados em discursos normativos. A importância da lógica 
deôntica se dá justamente pelo fato de se ocupar com noções lógicas (‘obrigação’, 
‘permissão’, ‘proibição’, indiferença’ e ‘comprometimento’) que estão e sempre estiveram 
em freqüente uso nos Códigos de Lei, no decorrer da história da humanidade. O presente 
trabalho tem por objetivo o estudo das propriedades semânticas do sistema M0, bem como 
a demonstração de algumas delas. A metodologia aplicada consiste na análise de 
bibliografias referentes às lógicas proposicional modal e deôntica clássicas; e finalmente, 
nos estudo das semânticas do sistema modal T e do sistema deôntico M0. Entre os 
resultados obtidos, estão: 1. A constatação de que o sistema estudado é um sistema 
consistente, decidível, correto e completo; 2. A demonstração de propriedades (teoremas) 
importantes de M0; e 3. A explicação da possibilidade de eliminação de paradoxos e 
dilemas com base em um cálculo deôntico paraconsistente.  

Palavras chave: Lógica, Sistema M0, Sistema T  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0593  
TÍTULO: A IDÉIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E SEUS REFLEXOS SOBRE A 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO  
ALUNO: GILIANNE DIAS GUEDES DE SOUZA (04998387421)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

A ciência não pode evoluir sem o contínuo repensar de suas bases e paradigmas. Tal 
revisão se faz mister no campo da Responsabilidade do Estado, um novo ramo da 
responsabilidade que ainda não logrou sua afirmação teórica. Diante da atual crise do 
Estado, verifica-se sua ineficiência, que permite o desvio de poder em prol de interesses 
individuais, gera a transferência de patrimônio público para particulares e serve para 
exonerar de responsabilidade aqueles estão no poder. É preciso determinar de que modo a 
revisão das teorias da personalidade jurídica do Estado podem contribuir para solucionar tal 
problema. Busca-se estabelecer a teoria da personalidade jurídica aplicada ao Estado 
brasileiro; distinguir a soberania estatal da popular no Brasil; e provar a possibilidade de o 
Estado ser responsável só subsidiariamente por danos injustos. Fez-se uma abordagem de 
obras de Teoria Geral do Estado, afim de se alcançar os objetivos da pesquisa, e recorreu-se 
à Sociologia Jurídica, para entender a relação entre Estado e Sociedade. Verificou-se a 
conexão entre teoria e prática e seus reflexos sobre a teoria da responsabilidade, 
constatando-se uma diferença entre a soberania estatal e a popular, e a necessidade de 
separar os bens do Poder Público dos bens da população. Conclui-se que é mister no Brasil 
aumentar o controle sobre o Estado e legitimar os atos dos governantes, para se 
responsabilizar os agentes causadores dos danos estatais.  

Palavras chave: Personalidade Jurídica, Personalidade do Estado, Responsabilidade do 
Estado  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0595  
TÍTULO: CATEGORIZAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES DA LÍNGUA DE SINAIS: 
ELABORAÇÃO DE DICIONÁRIO EM LIBRAS COM USOS DO RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: MARTA CRISTIANE AQUINO DE LIMA (01185848479)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNÇÃO ARAGÃO GOMES (24338333420)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo a análise das categorizações e representações da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) quando da elaboração de materiais didáticos para utilização 
em sala de aula. Um desses materiais, Dicionário em língua de sinais – usos no Rio Grande 
do Norte, está sendo elaborado/organizado pela linha de pesquisa sobre estratégias de 
pensamento e produção de conhecimento do PPGEd/UFRN. Destacamos o seguinte 
problema que metáforas de categorização advêm nas múltiplas representações da 
linguagem não-verbal da pessoa surda? A língua de sinais brasileira, de caráter espacial-
visual é um instrumento de comunicação que aporta suas variantes e com as “cargas” de 
significantes. Essa língua é percebida como um dos recursos de comunicação que os 
professores e alunos surdos dispõem para auxiliar o processo ensino-aprendizagem. A 
análise comporta dois eixos: os processos de categorização da LIBRAS, configurados pelos 
sujeitos no desenvolvimento da linguagem ao longo da produção do dicionário e os níveis 
de representação atribuídos por eles, no processo de elaboração do sinal. Esse dicionário, 
uma vez concluído, deve auxiliar os professores no ensino das matérias acadêmicas da 
Educação Básica, fruto de discussões e solicitações apresentadas pelos professores sobre a 
necessidade de produção de materiais didáticos adaptados para serem empregados na 
educação de surdos. O trabalho em questão continua em fase de elaboração, as leituras e as 
análises estão sendo desenvolvidas.  

Palavras chave: Libras, educação, categorização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0599  
TÍTULO: CAMINHOS DA PSICOLOGIA AMBIENTAL NO BRASIL: UM 
LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA PRODUZIDA NO BRASIL 
SOBRE PSICOLOGIA AMBIENTAL.  
ALUNO: HUGO JULIANO DUARTE MATIAS (01028717440)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
  
 
Resumo:  

A despeito de a Psicologia Ambiental (PA) ter se estabelecido no mundo da ciência já há 
algum tempo, ainda assim não é bem definido o seu status, ora concebida como um campo 
de pesquisa, ora como uma disciplina científica, ora como um instrumento para o uso de 
pesquisadores de várias áreas diferentes. É, também, muito ampla a gama de temas que lhe 
dizem respeito e novas tendências têm surgido, diversificando ainda mais as possibilidades 
de direção em seu desenvolvimento mais recente. No Brasil, é indefinida a situação de um 
campo específico e independente, dentro da Psicologia acadêmica, em que se estudam as 
inter-relações humano-ambientais. Este trabalho, portanto, se propõe a indicar alguns 
caminhos que a PA nacional tem tomado, a partir da análise dos resultados obtidos num 
levantamento no banco de dados do Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa do CNPq, 
em sua versão mais recente (Censo 2002), naquilo que se refere à Psicologia Ambiental. O 
que se vê é que a produção acadêmica nesta área tem aumentado, e que ela segue as 
tendências internacionais de interesse temático, mas com algumas peculiaridades, buscando 
a construção de uma identidade. Ao se contrastar essa percepção que as várias áreas do 
conhecimento têm da PA com a de ex-alunos da disciplina “Introdução à Psicologia 
Ambiental” do Curso de Psicologia da UFRN, observa-se que há convergência quanto à 
ênfase dada a alguns temas da PA, mas discordância quanto à necessidade de vincular a PA 
à prática profissional.  

Palavras chave: Psicologia Ambiental, Psicologia Ambiental no Brasil, produção 
acadêmica  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0600  
TÍTULO: A DESOBEDIÊNCIA CIVIL E A CONSTITUIÇÃO: O DIREITO 
CONSTITUCIONAL DE DIZER NÃO.  
ALUNO: MAX BRUNO ALVES (00835859401)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho tem em vista a reflexão sobre a Desobediência Civil como uma forma 
de exercício da Cidadania decorrente do direito à Liberdade e sua utilização no Controle 
Constitucional. A Cidadania, para ser exercida em sua plenitude, requer instrumentos 
amplos e efetivos que garantam não só os direitos previstos na Constituição bem como os 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados (§ 2.º, art.5.º da C.F./88). A Carta 
Magna diz expressamente em seu art. 1.°, parágrafo único: “Todo poder emana do povo”. 
Deste modo o cidadão, que é titular do poder, pode recusar obediência a leis e atos de 
autoridade injustos e exigir sua alteração ou revogação através de petição aos Poderes 
Públicos (art. 5.º,XXXIV,a). A elaboração deste trabalho baseou-se na reflexão sobre os 
textos obtidos através de pesquisa bibliográfica, além da utilização de diversos métodos de 
interpretação do Direito. Pudemos observar através da presente pesquisa que a 
Desobediência Civil, apesar de não prevista expressamente no texto constitucional, é uma 
das formas de exercício e de proteção da Cidadania, decorrente do Direito à Liberdade, de 
participação dentro do regime democrático, que tem um caráter eminentemente 
participativo.  

Palavras chave: Desobediência Civil, Cidadania, Controle Constitucional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0606  
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO SOBRE BAIRRO: DIVERSAS DEFINIÇÕES  
ALUNO: JOSUÉ ALENCAR BEZERRA (03602781402)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
  
 
Resumo:  

Há algum tempo, as discussões intra-urbanas na escala Bairro vêm sendo cada vez mais 
comuns na academia. Mesmo assim, percebemos que existem algumas dúvidas quanto à 
sua real definição. Para isso, torna-se necessário passearmos em diversas literaturas que 
tratem da temática, a fim também de obtermos um embasamento teórico suficiente para o 
estudo que desenvolvemos em nosso objeto, o Bairro do Alecrim, localizado na zona 
administrativa Leste da cidade de Natal-RN. Isso posto, vemos que para a instância 
governamental, o Bairro é definido basicamente como a dimensão de território ideal para a 
reivindicação coletiva. Esta especificidade de Bairro torna-o uma unidade politicamente 
importante.Se nos reportarmos à maioria dos dicionários da língua portuguesa, verificamos 
que o Bairro é definido com base em uma divisão territorial de uma cidade, ou seja, cada 
uma das partes em que se divide uma cidade ou uma porção de território nas proximidades 
de um núcleo urbano.A definição de Bairro encontrada no cunho morfológico-dimensional, 
ou seja, vista como uma forma física, o tem como um pedaço urbano que cresce para 
alguma direção, obedecendo a um traçado que segue uma lógica espaço-social.E, 
finalmente, a visão histórico-social que prima por uma escala territorial que leva o módulo 
social como elemento definidor de limites ou mesmo como uma unidade sociológica 
relativa, como afirma Lefebvre (1971).Este trabalho faz parte da Dissertação apresentada 
ao Mestrado Geografia da UFRN.  

Palavras chave: Bairro, Questões intra-urbanas, Bairro do Alecrim  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0614  
TÍTULO: ESPAÇO PÚBLICO, LAZER E OS PLANOS DIRETORES DE NATAL/RN  
ALUNO: DANIELA KARINA CANDIDO (02238201483)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
  
 
Resumo:  

O uso do tempo livre no lazer é um produto cultural. Serve para o prazer e a renovação 
física e mental, após um dia de trabalho; ou para a pura diversão e interação com os outros. 
Para o lazer é preciso ter espaços de uso comum que promovam a participação coletiva, 
como praças, quadras esportivas, parques, áreas verdes, bibliotecas, entre outros. A vida 
moderna é marcada pelo advento de novas tecnologias informacionais que permitem o 
desenvolvimento de novas formas de lazer dentro de casa – nem sempre acessíveis a todos 
– como a televisão, o videogame, o DVD, a Internet. Associado a isso, a carência de infra-
estrutura leva à degradação dos espaços públicos, em particular dos espaços voltados para o 
lazer. Com a crescente violência urbana, estes espaços públicos têm se transformado em 
espaços de drogas, da prostituição, do lixo, enfim, do abandono, favorecendo o lazer dentro 
da casa, dos shoppings, dos muros... E o que diz a legislação urbanística municipal em 
relação a esses espaços? Este trabalho tem como objetivo discutir a problemática dos 
espaços públicos de lazer, analisando-o através das determinações dos Planos Diretores de 
Natal, em particular os de 1984 e 1994, no que tange este assunto e sua realidade atual, 
tendo em vista a importância desses espaços de sociabilidade e integração. O trabalho foi 
desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, discussão teórica e análise de documentos 
oficiais em órgãos públicos, além de observação empírica e registro fotográfico.  

Palavras chave: Espaço público, Lazer, Plano Diretor  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0615  
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: UM ESTUDO DA HISTÓRIA E MEMÓRIA 
FOTOGRÁFICA DO MCC/UFRN  
ALUNO: ALINE GURGEL DA SILVA (05039855460)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 
Resumo:  

Tema de projeto de pesquisa em andamento, tem por objetivo documentar a história, 
memória e patrimônio científico-cultural do Instituto de Antropologia (1960/1975) 
renomeado Museu Câmara Cascudo. Para isto faz-se uso do registro fotográfico existente 
(1960-2004), adotando-o como “um artefato que contém em si um fragmento de 
determinada realidade” (Kossoy, 2001), uma “testemunha ocular” (Certeau, 2004)e um 
documento (Le Goff, 1996). Na museologia, um recurso imprescindível no processo de 
documentação das coleções. Ao dar início à formação de uma Coleção Fotográfica no 
MCC, adotou-se os seguintes procedimentos: localização, revisão do acervo e primeira 
catalogação, selecionando-se um conjunto de trinta fotografias, sistematizadas em temas: 
sede provisória e construção da atual; primeiras pesquisas e concepção museológica o que 
corresponde às duas primeiras décadas de seu funcionamento. Paralelamente ao processo de 
documentação, realiza-se uma pesquisa bibliográfica e WEB. Por se tratar de um coleção 
museológica, o acervo deve receber um tratamento e acondicionamento adequados 
exigindo para isto um mobiliário e espaço apropriados. O resultado final do projeto 
contempla a implantação de um Banco de Dados a ser disponibilizado na Home Page e 
outros produtos como catálogo e CD-Rom. Contribui-se portanto para a preservação da 
memória e história do MCC e UFRN.  

Palavras chave: Memória, História, Preservação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0620  
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: UM ESTUDO DA HISTÓRIA E MEMÓRIA 
BIBLIOGRÁFICA DO MCC/UFRN  
ALUNO: ADRIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (93810172472)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 
Resumo:  

O tema tem por objetivo documentar a história, memória e patrimônio científico-cultural do 
Instituto de Antropologia e Instituto de Antropologia Câmara Cascudo (1960/1975). Para 
isto deu-se início a um inventário e registro das primeiras publicações científicas da 
instituição, denominadas “Separatas dos Arquivos do IA” (1964/1969). Para isto adota-se a 
noção de documento/monumento (Le Goff, 1996). Dá-se, assim, início à formação de uma 
Coleção Bibliográfica no MCC, fazendo uso dos seguintes procedimentos: localização na 
Biblioteca Setorial em formação “Verissimo de Mélo”, revisão do acervo e um primeira 
catalogação. Registrou-se inicialmente um conjunto de aproximadamente trinta volumes e 
sistematizadas por temas, destacando-se as primeiras pesquisas desenvolvidas pelo IA. 
Complementa esse inventário o registro de um outro conjunto de publicações “Coleção 
Mossoroense”, que reafirma a história e memória do Instituto de Antropologia Câmara 
Cascudo. O resultado final do projeto contempla a reorganização do acervo em estudo, 
complementando a catalogação de títulos da referida biblioteca. Esses dados poderão se 
disponibilizados na Home Page do MCC além de outros produtos como catálogo e CD-
Rom.  

Palavras chave: Memória, História, Preservação   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0621  
TÍTULO: A ARTICULAÇÃO ENTRE O TÍTULO E O CONTEÚDO DO RELATÓRIO 
FINAL DE IC  
ALUNO: KLEIDSTON RICHELMY CARLOS (02825365408)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
  
 
Resumo:  

"A articulação entre o título e o conteúdo do relatório final de Iniciação Científica" é um 
recorte de um projeto de pesquisa intitulado: "A organização textual do relatório final de 
Iniciação Científica da UFRN", que investiga a escrita de estudantes de nível superior. É 
comum professores universitários de todas as áreas queixarem-se da dificuldade que seus 
alunos sentem para redigir um texto coerente. Face a essa realidade, analisaremos e 
descreveremos a articulação entre o título e o conteúdo do relatório. Para tanto, 
observaremos se a expectativa gerada pelo título é cumprida pelo conteúdo desenvolvido. 
Estabelecemos como hipótese de trabalho que os alunos de (IC) apresentam dificuldades 
em redigir em português escrito formal, no que se refere à articulação título/conteúdo do 
relatório. Adotamos a abordagem qualitativa de natureza interpretativista e seguimos o 
método indutivo de pesquisa. Este trabalho está baseado nos pressupostos 
de Van Dijk (1997), Menegassi e Chaves (2000) e Marcuschi (1983), dentre outros autores. 
O "corpus" da pesquisa constitui-se de relatórios de IC, aleatoriamente coletados na base de 
dados da PROPESq (Pró-Reitoria de Pesquisa) da UFRN. Os relatórios pertencem aos 
alunos bolsistas PIBIC/Local cota 2001- 2002, de todos os cursos da UFRN. Os dados 
parciais apontam problemas decorrentes de títulos com falsas promessas em relação ao 
conteúdo do relatório. 

Palavras chave: Topo, Sumarização, Leitura  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0624  
TÍTULO: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: UM 
ESTUDO DO SETOR DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS, RN.  
ALUNO: PETTERSON JOSÉ DOS SANTOS DANTAS (01051666422)  
ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA (02912163404)  
CO-AUTOR: EMANUELLY ALVES PELOGIO (01225801419)  
  
 
Resumo:  

Este estudo retrata a realidade do trabalhador vinculado ao setor de serviços do município 
de Currais Novos, RN, verificando o seu grau de atualização e a sua postura em face da 
introdução de inovações tecnológicas adotadas pelas empresas nas quais atua. Analisa ainda 
o nível das mudanças tecnológicas verificadas nessas empresas e a sua repercussão sobre a 
organização do trabalho e sobre os recursos humanos. Para a realização do estudo utilizou-
se o modelo exploratório-descritivo, conforme ANDRADE (1995). Os dados foram 
coletados junto às 10 principais empresas de serviço do município, sendo entrevistados 62 
trabalhadores, de níveis médio e superior. A coleta de dados utilizou questionários, com 
perguntas abertas e fechadas, abordando aspectos como: identificação da empresa; perfil 
socioeconômico do trabalhador; os investimentos da empresa em inovações tecnológicas; 
as mudanças ocorridas na empresa após a introdução de tecnologia; o perfil profissional do 
trabalhador; e por fim, as iniciativas adotadas pelo trabalhador para melhorar sua 
qualificação. Quanto aos resultados, os trabalhadores associam inovações tecnológicas à 
adoção de tecnologia e conhecimento na área de informática. Devido à adoção de novas 
tecnologias, percebeu-se algumas mudanças no ambiente de trabalho, como melhoria no 
atendimento aos clientes, aprimoramentos nos processos de trabalho, ampliação dos 
serviços e melhor qualificação profissional dos trabalhadores.  

Palavras chave: Inovações Tecnológicas, Qualificação Profissional, Organizações  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0625  
TÍTULO: O ENSINO DE HISTÓRIA NA INSTRUÇÃO PRIMARIA NO RIO GRANDE 
DO NORTE (1892 – 1925)  
ALUNO: ADRIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (93810172472)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 
Resumo:  

Este presente trabalho tem por objetivo estudar o ensino de História no Rio Grande do 
Norte, no período compreendido entre 1892 e 1925. Na instauração da República, a 
disciplina de História passa a ser obrigatória nos estabelecimentos de ensino, no passar dos 
anos esta disciplina foi tomando um outro caráter, o de civilizar as crianças e os jovens, 
educá-los dentro de uma nova forma escolar. Para tanto o ensino da história teria como 
aliados as disciplinas de Educação Moral e Cívica e Geografia, as quais tinham a 
característica de moldar os educandos dentro do novo ideal, o de “ordem e progresso”. Um 
outro meio de disseminar o ideal republicano era através das festas cívicas, as quais 
estavam presentes no calendário escolar. Dessa forma, para consubstanciar o nosso 
trabalho, utilizaremos Mensagens Governamentais, Leis e Decretos, artigos do Jornal A 
República. Assim sendo, verificamos que durante todo o período que constitui a Primeira 
República, o ensino de História esteve presente na escola primária como disciplina 
obrigatória e também como um meio de mostrar ao aluno o conceito de civilização e de 
pátria.  

Palavras chave: História, Educação, Ensino de História   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0632  
TÍTULO: MOTIVAÇÃO: RECURSO INDISPENSÁVEL A APRENDIZAGEM  
ALUNO: JOSÉ ROBERTO DA SILVA (03574967446)  
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
  
 
Resumo:  

No processo de aprendizagem, o mestre, ao delinear o seu programa de ensino, deve 
ponderar dois elementos essenciais para um bom trabalho: os conteúdos que devem ser 
ensinados e as necessidades dos alunos, ou seja, o interesse e a motivação do estudante. 
Inúmeras são as queixas de professores de que seus alunos não demonstram interesse algum 
em aprender. Quando isto ocorre, quando nos deparamos com alunos que não se esforçam, 
nem mostram interesse pelo que lhes é oferecido, a pergunta que formulamos é o que fazer 
para motivá-los. Mas, de que forma trabalhar a motivação na aprendizagem da educação 
superior? Para tanto, se faz necessário que conheçamos os métodos de motivação e 
identifiquemos a real influência da motivação na aprendizagem. O estudo se concretizou 
através de uma pesquisa bibliográfica. Pode incorrer num provável erro o professor que 
pensar em motivação como um pré-requisito necessário para o aprendizado, deve ele 
concentrar-se na apresentação do material a ser ensinado de modo que a motivação do 
estudante seja estimulada e dirigida durante o atual processo de ensino, isto é, os estudantes 
poderão ser motivados pelo trabalho que eles fazem atualmente, neste sentido, é 
fundamental que haja um aperfeiçoamento do exercício de ensino de tal modo que os 
alunos provavelmente sejam intrinsecamente motivados por eles.  

Palavras chave: motivação, aprendizagem, ensino  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0639  
TÍTULO: INEFICIÊNCIA TÉCNICA E USO DOS FATORES ENTRE PRODUTORES 
FAMILIARES NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO BAIXO AÇU.  
ALUNO: DANIEL BORJA VALDEZ MONTALVAN (01349822400)  
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  
  
 
Resumo:  

O Projeto do Baixo Açu é uma área de cultivo agrícola irrigado constituída em sua grande 
maioria por frutas (banana, manga, mamão, e melancia).Abrange uma área total irrigável de 
5.435,96 hectares dividido em três etapas. O objetivo do trabalho é medir a eficiência 
técnica dos produtores dos lotes familiares em relação à adoção dos insumos, levando em 
conta o grau de salinidade das terras, aliada a variáveis socioeconômicas (crédito, 
qualificação dos trabalhadores contratados, técnicas adotadas,etc.). Para este estudo se 
tomou como amostra a 63 produtores. A metodologia usada para medir a eficiência dos 
produtores foi a estimação de uma função fronteira de produção pelo método de análise de 
envolvimento de dados, DEA-C (com retornos constantes de escala). Os resultados obtidos 
mostraram que os produtores utilizam em excesso os fatores de produção (hectare, trator, 
mão de obra, adubo, energia.). Apenas cinco produtores apresentaram eficiência máxima. 
Fatores como a obtenção do crédito, a salinidade do solo, a assistência técnica, treinamento 
e sistemas de irrigação afetaram a eficiência dos produtores. 

Palavras chave: eficiência técnica, insumos, agricultura  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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 CÓDIGO: HS0641  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS NO PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS VIOLADOS: O CASO 
DO ‘PROGRAMA SENTINELA’  
ALUNO: FRANCISCO HOLANDA PESSOA CAMPELO JÚNIOR (02815058456)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
  
 
Resumo:  

O trabalho objetiva analisar, sob a ótica de profissionais envolvidos na defesa de direitos 
humanos, a importância das ações de programas sociais de atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Nesse sentido, foi feito um Estudo de 
Caso do Programa Sentinela que objetiva prestar atendimento social especializado a 
crianças e adolescentes –, e aos seus familiares – vítimas de violências. Como 
procedimentos de coleta de dados, utilizamos a pesquisa bibliográfica, a análise 
documental, a observação in loco e a entrevista semi-estruturada. Foram sujeitos da 
pesquisa, três profissionais do Programa Sentinela e uma Promotora do Ministério Público. 
Constatamos, dentre outros aspectos, que as vítimas que não têm acesso a um tratamento 
especializado podem vir a passar de sujeito-passivo-vítima a sujeito-ativo-algoz. Os dados 
evidenciam que a celeridade processual e a efetividade na execução de sentenças – quando 
necessárias –, incluindo o procedimento investigatório, são fatores que ajudam no processo 
de reparação; igualmente, foi constatada a importância das ações, ainda que preliminares e 
iniciais, de programas sociais que atendem sujeitos vitimados, como parte da recuperação e 
reparação dos seus direitos violados.  

Palavras chave: Direitos Humanos, Programa Sentinela, Violência Sexual  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0642  
TÍTULO: O USO DE DIÁRIOS PESSOAIS COMO TÉCNICA DE COLETA DE 
DADOS NO ESTUDO DA ADAPTAÇÃO HUMANA A AMBIENTES ISOLADOS  
ALUNO: SORAYA SOUZA DE ANDRADE (87488558120)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
  
 
Resumo:  

O objetivo deste trabalho é analisar o uso do diário pessoal como técnica de coleta de dados 
na pesquisa sobre a adaptação humana no Atol das Rocas e no Arquipélago de São Pedro e 
São Paulo, refúgios oceânicos isolados na costa nordeste brasileira. Adotamos o referencial 
teórico da Psicologia Ambiental, que estuda as relações pessoa-ambiente, empregando 
estratégias multitécnicas a fim de contemplar a complexidade deste campo de investigação. 
Empregamos o diário pessoal para obter informações sobre a vivência imediata dos 
viajantes naqueles locais, dada a dificuldade de acesso dos pesquisadores e relativa 
ineficiência de outros instrumentos empregados, aos quais visava complementar. Sendo 
uma técnica de caráter pouco estruturado, era preenchido pelos próprios viajantes durante a 
permanência nos locais e devolvido à nossa equipe quando retornavam ao continente. 
Apesar de tecnicamente simples e relativamente barato, os diários pessoais forneceram 
grande riqueza de dados, por privilegiarem o registro livre de impressões pessoais durante a 
interação com os locais, permitindo formas variadas de expressão, como desenhos e 
poemas. Os temas identificados nas análises de conteúdo realizadas são tantos e tão 
diversos quanto o esperado, referindo-se às instituições envolvidas, funcionamento das 
instalações, dinâmica grupal, divisão de tarefas, entre outros, ficando evidente que a técnica 
atendeu às expectativas, a despeito de algumas limitações enfrentadas quanto à devolução 
dos diários.  

Palavras chave: diários pessoais, coleta de dados, ambientes isolados  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0643  
TÍTULO: O TRABALHADOR NA INDÚTRIA PETROLÍFERA E A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  
ALUNO: KÁTIA CHEIM PEREIRA GALVÃO (04939624412)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

A edição da Lei nº 5.811/72 foi responsável pela criação de um regime de trabalho especial 
para os empregados em determinadas atividades da indústria do petróleo. Veio tal Lei a 
respaldar a utilização de regime de turnos de revezamento de oito e doze horas. Entretanto, 
após a promulgação da atual Constituição, que prevê que a jornada de trabalho realizado 
em turnos ininterruptos de revezamento não deve ultrapassar seis horas, a 
constitucionalidade da Lei vem sendo questionada. Em defesa da constitucionalidade tem 
sido adotadas duas posições: considerar que a Lei é aplicável através da redução da jornada 
de trabalho em turno de revezamento para seis horas ou considerar que o regime, por ser 
especialíssimo, subsiste à disciplina genérica da Constituição. Através da análise do 
instituto por meio de bibliografia especializada, da leitura da Lei e da Constituição e 
valendo-se de regras de hermenûetica jurídica, tais como a interpretação sistemática, 
histórica e teleológica, o presente trabalho defende a constitucionalidade da Lei partindo de 
outro prisma: a de que o turno de revezamento trazido pelo diploma não se confunde com o 
turno ininterrupto de revezamento previsto na Constituição. A Lei não adota a 
ininterruptividade como característica essencial do regime, não devendo, portanto, ser-lhe 
aplicada a jornada reduzida de seis horas. Desse modo, o regime de revezamento de oito 
horas previsto pela Lei deve ser considerado aplicável, considerando-se a Lei 
constitucional.  

Palavras chave: Lei 5811/72, turnos de revezamento, constitucionalidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0645  
TÍTULO: ACASO VERSUS DESTINO: AS CONCEPÇÕES DE EPICURO E DOS 
ESTÓICOS SOBRE O TEMPO  
ALUNO: THIAGO DE OLIVEIRA BARBALHO (05269414481)  
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (00199068704)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho consiste numa comparação entre os conceitos de tempo em duas 
filosofias do período helenístico que têm sido o objeto de estudo no trabalho de Iniciação 
Científica: o epicurismo e o estoicismo. Pretendem-se, pois, explicitar noções filosóficas 
como a de acaso (presente na filosofia de Epicuro) e a de destino (característica do 
estoicismo), para que se entendam como tais doutrinas, que muitas vezes se assemelham, 
podem se pautar em concepções tão distintas acerca de um mesmo fenômeno físico: o 
tempo.  

Palavras chave: tempo, acaso, destino  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0653  
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CUSTOS: O CASO DO HOSPITAL 
DE PEDIATRIA - UFRN.  
ALUNO: JOSICARLA SOARES SANTIAGO (04733634455)  
ORIENTADOR: ANAILSON MARCIO GOMES (30529042487)  
  
 
Resumo:  

O hospital tem se destacado como uma grande entidade de negócios, com isso tem 
aumentado em sua organização interna, a necessidade de meios que possibilitem um melhor 
controle e execução dos processos administrativos. Os gestores das entidades hospitalares 
estão cada vez mais, identificando na informação de custos, uma fonte de detalhamento das 
transações hospitalares. A administração do Hospital de Pediatria da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte tem reconhecido que a implantação de um sistema de custos é a 
chave para que a tomada de decisão tenha maior êxito, e implique consequentemente em 
melhoria da prestação de serviço hospitalar. O objetivo é proporcionar a cada setor que 
compõe a organização, a possibilidade de organizar e visualizar, como está se dando a 
execução diária do seu trabalho, de modo que, possa ser controlado onde está se 
concentrando a eficiência nas atividades, assim como, onde está sendo necessário a prática 
de ajustes. Como fonte de dados iniciais, de modo que, gradativamente a fonte seja 
alimentada, foi feita em campo, uma coleta de dados pôr setor, buscando os custos diretos e 
indiretos que envolve suas atividades anuais. Como resultado foram geradas planilhas do 
software Excel, as quais poderam guiar os setores na tomada de decisão, trazendo 
informações dos custos que fazem parte do dia a dia do hospital, almejando-se que de 
acordo com o andamento do sistema seja criado um software específico.  

Palavras chave: Hospital, Administração, Custos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0659  
TÍTULO: PANORAMA DAS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
NAS REDES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PRIVADAS DE ENSINO EM MACAÍBA  
ALUNO: THIAGO AYRES RIBEIRO (04644815462)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: CINTHYA DE OLIVEIRA BORJA (05259747410)  
CO-AUTOR: MARIANA MENDOÇA DE CASTRO (04612576454)  
  
 
Resumo:  

A presente pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Estudos Sócioculturais da Infância e 
Adolescência, a partir de uma demanda do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Macaíba. O trabalho empírico foi realizado a partir de uma amostragem 
aleatória em torno de 2500 sujeitos, na faixa etária de 0-18 anos da população total. Foi 
realizado um questionário semi-estruturado, onde se abordou dados da família e do sujeito, 
dados da escolarização e da saúde, de trabalho, lazer, violência, sexualidade e programas 
de atendimento. Esse trabalho especifico faz um panorama das condições do Ensino 
Fundamental e Médio nas redes Estaduais, Municipais e Privadas de Ensino, abrangendo a 
faixa etária de 7-18 anos. No que se refere à evasão, percebe-se uma taxa maior de 
abandono na rede Municipal (12,8%) em relação à Estadual (10%) e à Privada (....). Quanto 
à idade mediana de conclusão do Ensino Fundamental e Médio, observa-se que na 
rede Privada a conclusão ocorre na faixa esperada (12 e 17), enquanto que na rede Estadual 
percebe-se uma defasagem faixa etaria/escolarizaçao (15 e 20), o mesmo ocorrendo na rede 
Municipal (16 anos). 

Palavras chave: condições de ensino, abandono e defasagem, Macaíba  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0661  
TÍTULO: VIVENDO A MORTE NO SERIDÓ: RITOS FÚNEBRES NA FREGUESIA 
DE SANT'ANA SÉCULOS XVIII E XIX  
ALUNO: ALCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS (04235825429)  
ORIENTADOR: ALIPIO SOUZA FILHO (24289701434)  
  
 
Resumo:  

O destino de todos é a morte. Esta é uma verdade histórica comum a todos. Diante dessa 
realidade, como pensamos esse fim? Ou que reflexão fazemos sobre essa passagem? A 
morte. Ela não faz distinção. Depois dela, o que vamos encontrar? Partindo dessas 
inquietações e na busca por respostas, no propusemos a investigar as atitudes perante a 
morte no Seridó dos séculos XVIII e XIX, a partir dos registros paroquiais de óbitos e 
testamentos. Se a sociedade ocidental hoje repudia a morte e tenta cada vez mais prolongar 
sua vida, antes esta mesma sociedade a aceitou com naturalidade (ARIÈS, 2003). Contudo, 
os rituais que se desenvolvem para com a morte perseguem um imaginário sobre a 
passagem do homem desta a uma outra vida, representações que tendiam a transformar o 
momento da morte em um grande acontecimento social e coletivo. O trato com as fontes se 
deu mediante fichas catalográficas, seguido de um processamento pelo Microsoft Access. 
As informações contidas nesses documentos ainda ganham relevância por contemplarem 
toda a população da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Anna do Seridó, nos 
apresentando, com riqueza de detalhes, as principais características dessa população.  

Palavras chave: Representações, Imaginário Social, Morte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0664  
TÍTULO: TRANSGENIA: ASPECTOS JURÍDICOS E A PROTEÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO (28009789453)  
  
 
Resumo:  

O cultivo de plantas transgênicas e o consumo humano e animal dos produtos derivados 
destas plantas é um evento recente na história da humanidade, revestindo-se de interesses, 
impactos e conflitos múltiplos, constituindo-se num dos temas que predominam as 
discussões científicas, éticas, jurídicas, econômicas e políticas neste início de século. As 
décadas de 1970 e de 1980 marcaram as grandes transformações por que passaria a biologia 
com as descobertas da organização do funcionamento e da variação do material genético 
dos seres vivos. Das pesquisas em torno do DNA recombinante, além da revolução no 
universo dos estudos da vida, permitindo o surgimento de novas práticas científicas e 
tecnológicas que o novo campo híbrido entre ciência e tecnologia - a biotecnologia - viria 
depois consagrar, desencadearam também mudanças profundas no comportamento ético da 
sociedade civil diante das novas questões que a manipulação genética de seres vivos trazia 
para o homem. Das várias preocupações que cercam os alimentos transgênicos, os efeitos 
sobre o meio ambiente são uma das principais. É aí que se encontram as maiores incertezas: 
perda de biodiversidade, eliminação de espécies nativas, surgimento de "super ervas-
daninhas", resistência de insetos a pesticidas, são conseqüências possíveis da introdução de 
culturas transgênicas na agricultura. Para evitar que problemas desse tipo aconteçam, a 
maioria dos países vem adotando rígidos protocolos de biosegurança.  

Palavras chave: Proteção do meio ambiente, Transgenia, Biodireito  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0665  
TÍTULO: ENSINO DE HISTÓRIA E O REGIME MILITAR: COLÉGIO ESTADUAL 
ATHENEU NORTE-RIOGRANDENSE (1964-1985)  
ALUNO: ELISSA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA (01020783435)  
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)  
  
 
Resumo:  

Problema: O presente trabalho aborda o Ensino de História no Colégio Estadual Atheneu 
Norte-Riograndense durante a Ditadura Militar (1964-1985). Metodologia: A pesquisa foi 
realizada a partir de um levantamento de dados feito através de estudos bibliográficos, 
pesquisas documentais, tais como Regimento Escolar, Diários de Classe e Grades 
Curriculares; análise de livros didáticos de História e entrevistas com alunos e professores 
do Atheneu que vivenciaram este período. Objetivos: Foi analisar a metodologia utilizada 
pelo professor de História e a sua postura política diante dos acontecimentos. Hipóteses: as 
possíveis mudanças na prática pedagógica destes professores e nos livros didáticos de 
História e as marcas deixadas pela Ditadura na disciplina de História e na educação. O 
Regime Militar que derrubou o Presidente João Goulart (Jango) foi instaurado no dia 31 de 
Março de 1964 e durou 21 anos, sendo finalizado com a eleição de Tancredo Neves em 
1985 para presidente. Com o Golpe, o Brasil sofreu grandes mudanças, principalmente na 
área da educação, instauradas com as Reformas Educacionais do Ensino Superior (1968) e 
com as dos 1º e 2º graus (1971). Resultados: Com isso houve a diminuição na carga horária 
das disciplinas de Humanas, incluindo História, para que se pudessem implantar disciplinas 
referentes ao Ensino Profissionalizante, favorecendo assim a Escola Particular e 
desestruturando a Escola Pública, ocasionando uma defasagem na Educação Brasileira.  

Palavras chave: Educação, Ensino de História, Ditadura Militar  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0669  
TÍTULO: ÍNDIOS E COLONIZADORES: RESISTÊNCIA E SUBORDINAÇÃO NA 
COLONIZAÇÃO DO SERTÃO NORDESTINO  
ALUNO: JULIANY DE ARAÚJO MAPURUNGA (01250406447)  
ORIENTADOR: FRANCISCA AURINETE GIRAO B DA SILVA (63724804415)  
CO-AUTOR: THIAGO DE MEDEIROS DANTAS (01280166479)  
  
 
Resumo:  

O trabalho proposto visa estudar a persistência de traços culturais dos povos indígenas 
habitantes do sertão nordestino, após os movimentos de resistência conhecidos como 
Guerra dos Bárbaros (1683-1725), que marcou a consolidação do domínio português na 
região. Foram analisadas às relações culturais entre indígenas e brancos, tanto na recusa 
como na aceitação dos elementos sociais impostos as comunidades indígenas. Para isto, 
foram realizadas revisão bibliográfica, pesquisa de campo nos acervos e análise das fontes, 
que indicaram a presença indígena na sociedade do sertão nordestino e a existência de 
práticas culturais dispersas, muitas vezes, anônimas, com lógica própria que se realizaram a 
margem da cultura dominante, apesar dos massacres, miscigenação e aculturação imposta 
as populações autóctones.  

Palavras chave: persistência cultural, Recusa, aceitação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 CÓDIGO: HS0670  
TÍTULO: A AUDIÊNCIA PÚBLICA E A EFETIVIDADE DO CONTROLE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO  
ALUNO: MARCELLA RÊGO DE CARVALHO (05244959476)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

Tema dos mais debatidos é a aplicabilidade imediata dos direitos sociais, em especial os 
que exigem políticas públicas. Diante das omissões do Poder Público, há inúmeras 
dificuldades para o controle judicial e extrajudicial da atividade promocional do Estado, 
realizado em especial pelo Ministério Público (MP) na defesa da sociedade. Muitos vêem a 
separação dos poderes e a submissão à reserva do possível como óbices intransponíveis à 
implementação de políticas públicas pela via judicial. Destarte, a via extrajudicial se mostra 
a alternativa mais rápida e eficaz para a realização desse controle e deve ser privilegiada 
pelo MP, principalmente através da audiência pública, uma vez que permite a manifestação 
de opiniões e de aspirações da sociedade, além de propiciar uma maior participação 
democrática, legitimando as decisões e o exercício do poder. Diante disso, o trabalho se 
centrou em pesquisa teórica e prática sobre a audiência pública no contexto da atividade 
ministerial. A partir de entrevistas com integrantes do MP Estadual, Federal e do Trabalho, 
concluiu-se que ainda é rara a sua utilização para solucionar questões ligadas a políticas 
públicas, motivadas por: dificuldades materiais, acúmulo de serviços, ausência de 
treinamento para a negociação, matéria ainda nova, pouco contato com agentes políticos, 
dentre outras. Diante disso, ante a importância do instrumento, formulou-se sugestões para 
que as audiências públicas possam atingir os resultados que a sociedade espera.  

Palavras chave: Políticas públicas, Audiência pública, Ministério Público  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0674  
TÍTULO: A FUNCIONALIDADE DO DISCURSO NO FEMININO EVANGÉLICO DA 
IGREJA PRESBITERIANA DE PARELHAS: SOCIEDADE AUXILIADORA 
FEMININA  
ALUNO: ELIZÂNGELA DA SILVA AZEVEDO (01281427403)  
ORIENTADOR: ANNE CHRISTINE DAMASIO (91440173400)  
  
 
Resumo:  

Analisando o comportamento dos membros de uma instituição religiosa, como é o caso da 
Igreja Presbiteriana de Parelhas – RN, percebe-se que as ações dos membros que a compõe 
estão implícitas em vários discursos. Frente a esta afirmação, pode-se analisar a maneira de 
pensar e agir da categoria feminina (sujeito discursivamente construído) que pratica a 
religião evangélica. As relações de gênero são latentes no estudo deste instituição e na 
própria ordem do culto, pois os homens exercem funções de líder, enquanto as mulheres 
apenas auxiliam quando convocadas. Função esta percebida claramente no modo como a 
Igreja está estruturada em suas sociedades internas, onde são divididas por gênero, sendo a 
masculina denominada de União Presbiteriana de Homens, e a feminina de Sociedade 
Auxiliadora Feminina. Analisando o discurso do ponto de vista foucaultiano e a perspectiva 
de gênero de Butler, analisamos a forma de construção do ser feminino na Igreja 
Presbiteriana de Parelhas, realizando análises dos documentos da Sociedade Auxiliadora 
Feminina e pesquisas empíricas na instituição estudada. Por ser um trabalho em andamento, 
ainda não dispomos de conclusões que possam traçar o perfil dessas mulheres.  

Palavras chave: GÊNERO, RELIGIÃO, PROTESTANTISMO   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0675  
TÍTULO: UM RETRATO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM FELIPE 
CAMARÃO  
ALUNO: DARLIANE DANTAS DE OLIVEIRA (03502318425)  
ORIENTADOR: MAURICIO ROBAYO TAMAYO (69963495168)  
CO-AUTOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
CO-AUTOR: VERÔNICA DE SOUZA PINHEIRO (63401134434)  
  
 
Resumo:  

A primeira equipe do Programa de Saúde da Família de Natal foi implantada na Unidade de 
Saúde Básica de Felipe Camarão em 1998. Nessa proposta, o modelo de atendimento 
pressupõe a atenção a uma área adscrita por uma equipe que, além das ações assistenciais, 
valorize a promoção à saúde e incentive a participação comunitária. Para analisar como 
esse programa está sendo viabilizado nesta unidade utilizou-se a metodologia da avaliação 
participativa. Notou-se que os profissionais são comprometidos, criativos e tentam trabalhar 
em grupo. Buscam articular discussões, movimentos e mobilizações sociais através de um 
fórum. Geralmente estudantes universitários participam dessas atividades pois essa unidade 
é campo de estágio e prática da UFRN. Observou-se que a comunidade não sabe ao certo o 
que é o PSF, e, algumas famílias, recusam-se ser cadastradas. A falta de funcionários, 
equipamentos e medicamentos, bem como as filas são constantes. A estrutura física é 
pequena e insuficiente para o fluxo de atendimento da unidade. As atividades 
desenvolvidas são muitas vezes planejadas e implementadas de forma vertical pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Conclui-se que há dificuldades para implementar ações de 
promoção à saúde; no entanto, atividades com esse aspecto acabam sendo articuladas. O 
trabalho em equipe é algo em processo de construção. E a participação comunitária 
costuma ser apontada como um desafio a ser enfrentado.  

Palavras chave: PSF, Avaliação de serviços, Psicologia social da saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0677  
TÍTULO: “ANALFABETO EU NÃO SOU, DE JEITO NENHUM!”: A ‘VEZ’ E A 
‘VOZ’ DO ALFABETIZANDO DA EJA  
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 
Resumo:  

O nosso trabalho se configura como um Estudo de Caso de uma turma de alfabetização, 
parte de um Programa de redução do analfabetismo, desenvolvido pela UFRN, em parceria 
com a Prefeitura Municipal da cidade de Natal/RN. Com a pretensão de dar ‘vez’ e ‘voz’ 
aos alfabetizandos jovens e adultos, objetivamos investigar as suas concepções acerca dos 
atributos que caracterizam a condição de estar ou não alfabetizado. Para a coleta de dados, 
trabalhamos com a entrevista semi-estruturada e com quatro alunos da referida turma. A 
análise dos dados evidencia que os alfabetizandos da EJA se afirmam como pessoas 
alfabetizadas, pois “analfabeto eu não sou, de jeito nenhum!”. No entanto, o conceito que 
têm de alfabetização envolve competências que vão além das suas possibilidades atuais de 
se desincumbirem com autonomia das mais diversas atividades de leitura e de escrita. 
Conhecer o público-alvo com quem trabalhamos é de fundamental importância na atividade 
docente com jovens e adultos excluídos do direito à educação. Entre tantos desafios, o 
professor alfabetizador deverá, da melhor maneira, envidar esforços para superar a 
contradição que vivenciam os alfabetizandos da EJA que não se assumem como 
analfabetos, mas têm consciência de que vivem a exclusão que o analfabetismo acarreta.  

Palavras chave: alfabetização, analfabetismo, educação de jovens e adultos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0682  
TÍTULO: LIBRAS E SIGNWRITING: A EDUCAÇÃO DE PESSOAS SURDAS EM 
FOCO  
ALUNO: MILENA PAULA CABRAL DE OLIVEIRA (04663881440)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho comporta investigações realizadas na área de educação de pessoas surdas, 
mais especificamente, a respeito do papel da língua brasileira de sinais – LIBRAS, da 
língua escrita de sinais (SignWriting) e da língua portuguesa na educação dos alunos 
surdos. Entendemos que a linguagem é base operatória para o pensamento ao possibilitar as 
interações com o meio, subsidiando a aprendizagem e desenvolvimento do individuo. 
Assim, interessa-nos investigar a importância das línguas na educação de pessoas surdas 
como forma de buscar estratégias de superação das dificuldades de comunicação e 
aprendizagem existentes no contexto escolar. Para tanto, utilizamos estudos teóricos 
específicos da área, bem como contatos sistemáticos com pessoas surdas. Como resultados 
iniciais, verificamos que a língua de sinais, apesar de ser a base operatória e condição 
necessária ao pensamento do educando surdo, não é suficiente para garanti-lhes a sua 
inserção na sociedade como cidadãos ativos e participativos. É preciso o domínio da 
escrita, pois esta permite a reflexão sobre o mundo. Assim, a necessidade de alfabetizar-se 
em língua de sinais, através de uma representação gráfica, ganha relevância surgindo à 
língua escrita de sinais (Signwriting). Todavia, esse sistema ainda não comporta a 
complexidade dos usos e funções sociais que a língua de sinais tem na sociedade, 
principalmente por ainda não haver sua difusão entre a comunidade surda.  
Bolsista: PIBIC/CNPq 
 
 
 
 
 

Palavras chave: Educação, Libras, Signwriting  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0689  
TÍTULO: DIÁRIO DE NATAL E A COBERTURA PARA AS ELEIÇÕES 
PRESIDENCIAIS DE 2002.  
ALUNO: ANDERSON CRISTOPHER DOS SANTOS (05609378494)  
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELLI LINDOSO (07427859402)  
CO-AUTOR: ADRINA MENDES CAVALCANTE (010.235.934)  
 
 
Resumo:  

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

Palavras chave: Mídia, Eleições, Diário de Natal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0691  
TÍTULO: DADI: PRESERVANDO A MEMÓRIA E A HISTÓRIA DO TEATRO DE 
BONECOS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTI PEREIRA (10646302434)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 
Resumo:  

Tema de nosso projeto de pesquisa em conclusão, registra como fato cultural e histórico 
uma fazedora de bonecos, arte conhecida como Mamulengo, João Redondo. 
Autodenominando-se "Calungueira", Maria Ieda de Medeiros(64 anos, conhecida como 
Dadi) reside em C.Dantas/RN. Para dar conta desse estudo, usamos diversas estratégias tais 
como: entrevistas semi-abertas, registro fotográfico para documentar etapas de sua arte: 
confecção dos bonecos, pintura e indumentária, o conhecimento do contexto geográfico e 
sócio-cultural e cotidiano da artesã. Na pesquisa bibliográfica e apoio teórico, identificamos 
e revisamos autores como: D.Gurgel(1999), A.Pimentel(1971),C.Valadares(1966,1974), Le 
Goff(1996)Michel de Certeau(2001)J.Amado(2002).Contar a história da artesã, implica em 
apontar os fatos que a impulsionaram aos 40 anos para o teatro de bonecos:sua inserção 
num contexto artístico até então referenciado como masculino, a compreensão dos bonecos 
como um documento histórico-cultural. Amplia-se, atualiza-se e implementa-se, assim,a 
genealogia desse universo, onde Dadi contribui para todo o processo estético-artesanal: 
coleta de matéria-prima, escultura e indumentária dos bonecos, classificação, enredos, 
personagens, apresentação dos espetáculos. Seus "calungas", como os classifica, motivam 
ainda, uma outra arte, a poesia. O resultado final do projeto pretende implantar um Banco 
de Dados e sua disponibilização em Home Page, além de outros produtos como um 
catálogo e CD-Rom.  

Palavras chave: HISTÓRIA, MEMÓRIA, ARTE E TRADIÇÃO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0693  
TÍTULO: MARKETING AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO DO LIXO NO 
HEMONORTE  
ALUNO: ALESSANDRA FERNANDES DE ARAÚJO FERNANDES (83891030444)  
ORIENTADOR: PATRÍCIA GUIMARÃES (48204722400)  
CO-AUTOR: LILIANE ROCHA NUNES (01250497493)  
  
 
Resumo:  

A preservação do meio ambiente nos dias de hoje é considerada uma das prioridades de 
qualquer organização. O marketing ambiental visa desenvolver produtos ou serviços que 
exerçam um impacto mínimo sobre o ambiente e projetar uma imagem de alta qualidade, 
incluindo sensibilidade ambiental. Nesse contexto, identificamos as estratégias de 
marketing ambiental utilizadas pelo Hemonorte Natal/ RN. O objetivo geral foi o 
levantamento da percepção dos funcionários do Hemonorte sobre os principais aspectos 
que promovem a qualidade do ambiente. Trata-se de um estudo de caso, de natureza 
exploratória, realizado com os funcionários do Hemonorte, em Natal/ RN. Os funcionários 
entrevistados, em sua maioria, estão na faixa etária entre 30 a 40 anos, possuem curso 
superior completo, trabalham há 12 anos na instituição. Os principais motivos que os fazem 
perceber a qualidade do ambiente são: a separação do lixo hospitalar do lixo a ser reciclado 
(papéis); o lixo é reciclado e possui um programa com o objetivo de vender e transformar a 
venda para ajudar os funcionários mais carentes. Foi observado o aspecto principal que 
dificulta a qualidade do ambiente é a falta de comprometimento dos funcionários do 
Hemonorte com a reciclagem do lixo. O estudo aponta para a necessidade de uma 
combinação de estratégias informativas de marketing ambiental que envolve a estratégia de 
mobilização e de sustentação, requerendo comprometimento, disposição e compreensão de 
todos os seus funcionários. 

Palavras chave: Alessandra, Liliane, Patrícia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0694  
TÍTULO: A FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR A DIS TÂNCIA: O PAPEL DA 
TUTORIA  
ALUNO: HUIÁRA THAINÃN DOS SANTOS (04101420424)  
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE DE CASTRO (18930689515)  
  
 
Resumo:  

Os avanços das tecnologias da comunicação e informação provocaram mudanças na 
sociedade contemporânea, o que refletiu na atual conjuntura educacional. Nesse contexto 
de transformações no campo educacional, ganha destaque a Educação à Distância. Essa 
modalidade de educação é vista pelos governos como estratégia capaz de atender as 
necessidades básicas de aprendizagem dos indivíduos, reduzindo os custos com o processo 
educacional. É nesse cenário de políticas educacionais que surge o programa de capacitação 
à distância para gestores escolares - PROGESTÃO, com o objetivo de capacitar os gestores 
em serviço. Organiza-se utilizando um modelo de educação à distância atual, possibilitando 
a utilização de vários meios tecnológicos em momentos presenciais e trabalhos em grupos, 
nos quais desponta, como importante, o papel da tutoria. O presente trabalho toma como 
objeto de estudo a análise da função da tutoria, elemento considerado fundamental para o 
sucesso do programa. Percebemos, a partir da análise dos questionários aplicados, que 
apesar do papel do tutor e suas respectivas competências ainda estarem em processo de 
construção pelos cursistas, é notável, em suas falas que a figura do tutor é fundamental em 
programas de educação à distância pela forma de mediar o conhecimento e diminuir a 
separação física entre professor e aluno.  

Palavras chave: Educação à Distância, Progestão, Tutoria  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 CÓDIGO: HS0698  
TÍTULO: O PAPEL DO LAZER E SUAS BASES DE APOIO NO 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE JOVENS E ADOLESCENTES  
ALUNO: MONIQUE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: EMANUEL JOSÉ BATISTA DE LIMA (02570251461)  
CO-AUTOR: ANDREINA SILVA MOURA (00859105466)  
 
 
Resumo:  

O desenvolvimento integral de adolescentes e jovens pode ser potencializado pela atuação 
das bases de apoio formais (instituições) e/ou informais (familiares e amigos) de uma 
comunidade, as quais podem desenvolver diversos tipos de atividades, inclusive aquelas 
relacionadas a temas culturais, esportivos e de lazer, que são consideradas direito 
fundamental de cidadania para crianças e adolescentes de qualquer classe social, de acordo 
com o ECA. Esse direito, no entanto, está ausente da vida de muitas pessoas, 
principalmente em bairros periféricos. Essa pesquisa tem o objetivo de mapear as bases de 
apoio de lazer do bairro de Bom Pastor, bem como o trabalho desenvolvido por elas. Foram 
aplicados 382 questionários, contendo 189 questões, com alunos entre 13 e 24 anos de 
idade do ensino Médio e Fundamental II numa Escola pública do bairro. Verificamos que 
são escassos programas para jovens, visto que apenas 37% deles conhecem algum grupo ou 
pessoa que desenvolve atividades culturais, esportivas ou de lazer na comunidade. Desses, 
somente 14% têm oportunidade de participar dessas atividades, sendo dança, futebol e 
capoeira as mais praticadas. Constatou-se também que conversar com os amigos é a 
atividade preferida por 68% dos adolescentes quando estão fora da escola e que 67% dos 
jovens participaram nos últimos três meses de atividades coletivas como grupo religioso, de 
quadrilha, de dança e torcidas organizadas.  

Palavras chave: bases de apoio, jovens e adolescentes, lazer  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0699  
TÍTULO: PRINCIPIO EM SI MESMO EM EPICURO  
ALUNO: MAÍRA BEZERRA DA COSTA (00973133430)  
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (00199068704)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho se deterá na questão do conhecimento, utilizando como problema principal a 
questão ética do homem, onde o individuo, ao desafiar o conhecimento, verifica a sua 
medida. Tem como metodologia as pesquisas bibliográficas e discussões do Grupo de 
Estudos de Metafísica e Tradição. A questão ética acontece com o conhecimento do mundo 
exterior, que possibilita o conhecimento de si mesmo, de maneira que o indivíduo se 
desfaça das opiniões que foram assimiladas. Destacando que existe essa indeterminação do 
mundo diante de todas as explicações, e, no entanto, a estrutura do mundo é definida em 
átomo e vazio. Busca-se a materialização do conhecimento a partir da teoria atômica, 
embora isto não determine o conhecimento sobre o mundo, pretendendo descartar as 
crenças em um destino. O desafio será conviver com a mobilidade do conhecimento na 
busca de não temer ao desconhecido. O conhecimento será subjetivo, pois os átomos estão 
em constante movimento no vazio, onde os sentidos estão sempre sendo afetados, sendo a 
experiência responsável pela projeção do pensamento diante do que não se conhece.  

Palavras chave: conhecimento, ética, indeterminação   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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 CÓDIGO: HS0700  
TÍTULO: LIMITES AO PODER REGULADOR:A COMPETÊNCIA PARA REGULAR 
A TARIFA DO GÁS NATURAL.  
ALUNO: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

Do ponto de vista do atual estagio em que se encontra a relação Economia-Estado, nos 
deparamos com uma situação de intervenção deste naquele, de forma a conformar a atuação 
do mercado com os fins almejados pela Constituição Federal. A fim de atuar indiretamente 
na economia, surgem as Agências Reguladoras visando orientar e estimular o mercado, 
instigando suas práticas competitivas desde que não ultrapasse os limites delineados pela 
letra da lei, como é o caso do abuso de poder econômico. Tendo em vista essa tendência 
que o Estado possui em atuar em sua atividade econômica, necessário se faz um estudo de 
como se é exercido esse poder regulador e a até onde vão seus limites. No caso específico 
do mercado de gás natural, onde temos a ANP atuando como Agência Reguladora, 
identificamos o caso das tarifas de gás natural que refletem uma das formas que o Estado 
encontrou de atuar na sua economia, de maneira a equalizar a oferta deste energético ao 
consumidor, uma vez que tal produto apresenta características as quais pode ser enquadrado 
como monopólio natural. Analisar as competências para a emissão destas tarifas e como é 
formado o preço do gás natural se faz necessário a fim de se entender como funcionam tais 
limites ao poder regulador no Brasil e suas especificidades. 

Palavras chave: Regulaçao, Tarifas de Gás Natural, Prelo do Gás Natural  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0701  
TÍTULO: LIMITES AO PODER REGULADOR:A COMPETÊNCIA PARA REGULAR 
A TARIFA DO GÁS NATURAL.  
ALUNO: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

Do ponto de vista do atual estagio em que se encontra a relação Economia-Estado, nos 
deparamos com uma situação de intervenção deste naquele, de forma a conformar a atuação 
do mercado com os fins almejados pela Constituição Federal. A fim de atuar indiretamente 
na economia, surgem as Agências Reguladoras visando orientar e estimular o mercado, 
instigando suas práticas competitivas desde que não ultrapasse os limites delineados pela 
letra da lei, como é o caso do abuso de poder econômico. Tendo em vista essa tendência 
que o Estado possui em atuar em sua atividade econômica, necessário se faz um estudo de 
como se é exercido esse poder regulador e a até onde vão seus limites. No caso específico 
do mercado de gás natural, onde temos a ANP atuando como Agência Reguladora, 
identificamos o caso das tarifas de gás natural que refletem uma das formas que o Estado 
encontrou de atuar na sua economia, de maneira a equalizar a oferta deste energético ao 
consumidor, uma vez que tal produto apresenta características as quais pode ser enquadrado 
como monopólio natural. Analisar as competências para a emissão destas tarifas e como é 
formado o preço do gás natural se faz necessário a fim de se entender como funcionam tais 
limites ao poder regulador no Brasil e suas especificidades. 

Palavras chave: Regulaçao, Tarifas de Gás Natural, Prelo do Gás Natural  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0705  
TÍTULO: O RÁDIO COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO EDUCACIONAL DA 
ARQUIDIOCESE DE NATAL  
ALUNO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (03501697481)  
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)  
  
 
Resumo:  

A Igreja Católica, diante das mudanças políticas, econômicas e sociais, pós segunda-guerra, 
percebia que suas atividades evangelizadoras necessitavam de mudanças, de trabalhar com 
o social seus problemas, angústias e necessidades. Então, através de aulas pelo rádio, a 
Igreja desenvolveu atividades sócioeducacionais junto à população carente do interior do 
Rio Grande do Norte, realçando a conscientização da sua realidade. Mas como se deram as 
aulas pelos rádios? Foram significativas para os alunos? Como foram trabalhadas as 
professoras para o uso dessa tecnologia? Partindo dessas questões, o trabalho objetiva 
compreender os caminhos e processos da utilização do rádio pelas Arquidioceses de Natal, 
no movimento das Escolas Radiofônicas, no período 1958 a 1964. Para isso, realizamos 
estudos em documentos, entrevistas com professoras, alunos e monitores. Constatamos que 
as professoras possuíam dificuldades em ministrar aulas nos moldes do rádio; aprendiam a 
utilizá-lo na prática. Entretanto, foi base de ensino de muitos alunos, que não possuíam 
outra forma de aprender a ler, nas distantes localidades rurais em que viviam. A utilização 
do rádio como meio educativo foi um grande avanço da nossa sociedade, mostrando que o 
uso adequado da tecnologia proporciona resultados satisfatórios na educação. E o mais 
importante no movimento foi uma educação voltada para o social, a fim de promover o 
crescimento e a transformação do meio em que vive num lugar mais digno de viver como 
ser humano.  

Palavras chave: rádio, utilização do rádio, igreja   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0711  
TÍTULO: PODER LOCAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA 
AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS DE GROSSOS/RN (2001-
2004)  
ALUNO: DALINE MARIA DE SOUZA (01075059402)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
  
 
Resumo:  

A eleição de João Dehon em 2000 para a Prefeitura Municipal de Grossos/RN introduziu na 
agenda política local a discussão do desenvolvimento sustentável. Nas ações políticas desta 
gestão tem-se a Agenda 21 local que corresponde a um plano estratégico para o 
desenvolvimento sustentável do município. Na Agenda 21 local destaca-se os programas e 
projetos na área do meio ambiente. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar as políticas 
públicas na área do meio ambiente da gestão em estudo quanto ao padrão de 
relacionamento estabelecido com os atores sociais e políticos locais e a atuação no sentido 
de construir a sustentabilidade através do meio ambiente. Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram: revisão da literatura sobre os temas do poder local, de avaliação de 
políticas públicas, governança e capital social; pesquisa documental e realização de 
entrevistas com os agentes organizacionais da gestão pública municipal, os atores sociais e 
políticos locais, os agentes privados relevantes e as lideranças urbanas e das comunidades 
do município. As ações desenvolvidas na área do meio ambiente no município a partir de 
2001 concentraram-se em três focos: educação ambiental; coleta seletiva de lixo e 
ecoturismo. As políticas públicas ambientais foram efetivas quanto à capacitação dos 
educadores, formação da percepção sobre a importância da preservação ambiental entre os 
estudantes, estabelecimento de parcerias na criação de atividades econômicas alternativas 
com mínimos impactos na utilização dos recursos naturais e sinalizam para a construção de 
um novo padrão de ação do poder público local em relação ao desenvolvimento.  

Palavras chave: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POLÍTICAS PÚBLICAS, 
MEIO AMBIENTE  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0712  
TÍTULO: A ANGÚSTIA ADOLESCENTE: UMA TEORIA DA RESSIGNIFICAÇÃO  
ALUNO: THIAGO FÉLIX PINHEIRO (04548801464)  
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
CO-AUTOR: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
CO-AUTOR: LOUISE DE AZAMBUJA ELALI (05171057486)  
CO-AUTOR: THAÍS SANTOS NÓBREGA (01067289461)  
 
 
Resumo:  

O presente trabalho foi resultado de um estudo sobre as teorias da adolescência realizado na 
disciplina de Psicologia do Desenvolvimento II, cujo objetivo foi esboçar uma nova teoria 
da adolescência. Considera o contexto em que tal fase se desenvolve, definindo-a como um 
fenômeno típico de uma sociedade contemporânea e urbana. Desenvolver-se significa obter 
domínio do mundo e de si próprio, na medida em que ambos podem ser aprendidos e/ou 
criados pelo sujeito. Por isso, descreve-se o desenvolvimento humano como uma crescente 
significação e ressignificação do mundo, acompanhada e dependente do desenvolvimento 
cognitivo. Surge, assim, a necessidade de ressignificação e urgência de se tomar decisões. 
Esse é um momento de angústia diante das escolhas e das pressões sociais, que podem vir a 
dificultar ainda mais esse processo de ressignificação. Tal situação pode ser comparada ao 
que se chama, em psicopatologia, de humor delirante dos psicóticos. A Teoria indica três 
caminhos básicos que podem ser seguidos na ressignificação: absorção de um sentido já 
existente em seu grupo social; desenvolvimento de um sentido individual, porém passível 
de ser compartilhado, e o surto psicótico.  

Palavras chave: Adolescência, Desenvolvimento, Ressignificação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0714  
TÍTULO: ASPECTOS CULTURAIS E IDENTITÁRIOS DAS FESTAS RELIGIOSAS 
DO SERIDÓ POTIGUAR  
ALUNO: LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO NETO (02358741400)  
ORIENTADOR: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400)  
  
 
Resumo:  

As festas religiosas do seridó potiguar apontam no desenvolver de suas realizações 
identificação de aspectos relacionados com a cultura e identidade seridoense indicando, 
aspectos identitários, sobretudo, relacionados à religiosidade. Nas análises de nosso 
trabalho detecta-se que espaços direcionados às festividades podem ser (re)criados ou 
transformados temporariamente em territórios com práticas de territorialidades que 
assumem papel de identificação. Os lugares, os costumes, as tradições e práticas 
sócioculturais ganham uma maior dimensão durante o período festivo em louvor aos 
padroeiros locais onde são enaltecidos e divulgados os aportes identitários de cada 
localidade seridoense. Ancorados na religiosidade, um dos aportes identitários deste espaço 
potiguar, estão os diversos elementos que em conjunto caracterizam e definem a região. As 
festas religiosas no seridó potiguar funcionam como cartas de apresentação das cidades, é 
através destes eventos sócioculturais que se apresenta a dinamicidade cultural desta região, 
fazendo-se ser reconhecida sob várias óticas e percepções, desde o desvelar da própria 
população que se assume como seridoense, pela sua trajetória histórica no contexto 
estadual, ou ainda, pelo conjunto de sua cultura presente e enaltecida nas festas religiosas 
dos padroeiros locais sendo estas remodeladas no decorrer das últimas duas décadas.  

Palavras chave: Festas, Cultura, Identidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0717  
TÍTULO: O MERCADO EXPORTADOR DE MINERAIS NO RIO GRANDE DO 
NORTE COM ENFOQUE NAS ROCHAS ORNAMENTAIS  
ALUNO: MARIA LUÍSA DE OLIVEIRA PONTES (05252240418)  
ORIENTADOR: ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELLES (83847995472)  
 
 
Resumo:  

O Rio Grande do Norte (RN) teve tempo áureo com a xelita, a qual impulsionou a 
economia norte-riograndense, no entanto, logo após entrou em decadência, devido à 
concorrência chinesa, tendo como conseqüência a estagnação econômica do setor mineral 
no estado. Logo foi detectada a necessidade de iniciativas nos âmbitos governamentais e 
acadêmicos. Com esse pressuposto, o projeto de pesquisa tem a intenção de prospectar 
novos mercados para um produto que está bastante demandado no mercado internacional e 
é produzido no estado: rochas ornamentais, além de diagnosticar a atual situação do RN, no 
Nordeste e no Brasil. O objetivo geral é possibilitar a entrada do produto riograndense em 
mercados alternativos, como por exemplo: Ilhas Cayman. Para isso será utilizado o método 
de pesquisa analítico-descritivo, com base em estudos anteriormente realizados, pesquisa 
documental e via Internet.  

Palavras chave: minerais, exportação, rochas ornamentais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0718  
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL DO LIVRE ACESSO E A SUA 
ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL  
ALUNO: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

A atividade de transporte do gás natural realizada por dutos possui, como algumas de suas 
características mais marcantes, a indivisibilidade de seus ativos, o alto custo de suas 
instalações e, ainda, a tendência notadamente monopolista de sua estruturação. Sendo 
assim, no âmbito internacional, como uma tentativa de se solucionar a referida 
problemática inserindo a concorrência no setor, foi adotada a prática do livre acesso. O 
livre acesso caracteriza-se pela possibilidade de acesso de terceiros interessados aos dutos 
de transporte mediante remuneração adequada aos proprietários dos mesmos. A experiência 
internacional do livre acesso influenciou de maneira bastante marcante a sua adoção pela 
Lei nº 9.478/97. Todavia, a realidade gasífera brasileira pouco se assemelha à dos países 
originariamente utilizadores da prática concorrencial em comento. Frente a isso é de grande 
importância que seja analisada a viabilidade de adoção do livre acesso no concernente à 
realidade atual da malha gasífera brasileira. Desse modo, o presente trabalho, a partir da 
análise doutrinária, legalista e de periódicos referentes à temática do livre acesso observou 
a viabilidade de adoção desta prática pelo país. Concluiu-se, com os estudos realizados, 
pela inviabilidade da efetivação atual da prática do livre acesso no âmbito nacional em 
decorrência da estruturação hodierna da malha gasífera brasileira.  

Palavras chave: CONCORRÊNCIA, GÁS NATURAL, TRANSPORTE  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0721  
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E A PRESERVAÇÃO DOS 
ATOS ADMINISTRATIVOS VICIADOS  
ALUNO: REGINA MARIANA ARAUJO ERMEL (04501166460)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

Diversas vezes, determinado ato administrativo tem esgotadas todas as fases de sua 
produção e, apesar de não se enquadrar às exigências normativas para a sua produção, passa 
a ter validade aqueles efeitos que lhe são típicos. Sendo o fato de comum ocorrência, é 
objetivo deste trabalho, descobrir se tais atos perfeitos, eficazes, mas inválidos devem ter 
seus efeitos preservados mesmo após sua invalidade ter sido detectada ou, do contrario, se 
deve tê-los desconstituídos. Faz-se necessário conhecer por qual desses caminhos o 
princípio da segurança jurídica deve seguir, visando manter a estabilidade das relações 
jurídicas já firmadas. Para se chegar a um resultado satisfatório, faz-se necessária a 
realização de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais a fim de se delimitar a acepção de 
segurança jurídica no mundo do Direito e, em seguida na seara administrativa. Em seguida, 
tem-se a delimitação do objeto de estudo, sendo ele o ato administrativo viciado; e, por fim, 
analisa-se o problema em comento, contudo sem deixar de fazer menção aos princípios da 
legalidade e da boa - fé, uma vez que estes servem de fundamento para as correntes de 
pensamento formadas a cerca do tema em estudo. Desse modo, os resultados iniciais 
culminam na ampliação do conceito de legalidade, dando um caráter casuístico a este 
campo do direito, visando apenas a consecução do interesse público, podendo determinar a 
preservação dos atos administrativos viciados, caso a situação concreta a comporte.  

Palavras chave: Atos, Administrativos, principios  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0724  
TÍTULO: O PLANEJAMENTO NO RIO GRANDE DO NORTE-1992-2004  
ALUNO: RENATO DO NASCIMENTO OLIVEIRA (05168621465)  
ORIENTADOR: DINAH DOS SANTOS TINOCO (18819877449)  
  
 
Resumo: 

 
O presente trabalho tem como objetivo apreender a estrutura da administração estadual do 
Rio Grande do Norte, suas características e reformulações no âmbito institucional e dos 
processos utilizados pelo planejamento no período de 1992 a 2004. Foi feita uma 
contextualização histórica do planejamento no Estado demarcando a origem, 
desenvolvimento, declínio e retomada dessa atividade ao longo das décadas de 60, 70, 80, e 
90. No que se refere à metodologia, foram utilizadas pesquisa bibliográfica e documental, 
sendo baseada esta ultima em levantamentos dos Diários Oficiais do Estado do Rio Grande 
do Norte. Quanto aos resultados alcançados foi possível apreender as principais 
modificações institucionais no âmbito da maquina administrativa estadual, destacando-se as 
mudanças da estrutura governamental e o caráter das ações de gestão decorrentes das 
mesmas. Na última década, observaram-se diversas transformações no aparato institucional 
estadual, acompanhadas de um fortalecimento da atividade de planejamento marcado pela 
descentralização e maior participação da sociedade no âmbito da elaboração de planos 
regionais de desenvolvimento incorporando os preceitos do desenvolvimento sustentável.  
 
 

Palavras chave: Planejamento, Descentralização, Desenvolvimento Sustentável  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: HS0731  
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL NO TRANSPORTE DE GÁS NATURAL  
ALUNO: IZABELLA MARIA MEDEIROS E ARAUJO (01249170460)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

A atividade de transporte de gás natural está regulada pela Lei 9.478/97, que instituiu a 
Agência Nacional do Petróleo (art. 56 e ss.) e deu-lhe competência para baixar normas 
sobre a habilitação dos interessados em realizar tal atividade e as condições para a sua 
autorização. Para que uma empresa possa atuar no setor de transporte da indústria gasífera é 
necessário, de antemão, preencher os requisitos estabelecidos em razão do poder 
regulamentar de tal agência reguladora. Se, mediante autorização, uma empresa vem a 
causar dano a terceiro, em decorrência da atividade, questiona-se: a quem caberá reparar o 
dano causado? Sabe-se que a conseqüência que advém da ocorrência do dano é a obrigação 
do responsável de repará-lo. Para determinar o responsável, é preciso, antes de tudo, 
analisar a relação jurídica existente. Neste trabalho, intentamos avaliar a atividade de 
transporte de gás natural, verificando quais os requisitos impostos pela ANP para a 
construção e a operação de gasodutos, e quais as disposições existentes acerca da 
responsabilidade civil. Será utilizado o método dedutivo: do texto legal inferimos 
conseqüências que irão disciplinar as relações sociais. Observa-se, pela análise das 
portarias editadas pela ANP, que o seu posicionamento é o de que as autorizações 
concedidas por esta agência não eximem a empresa autorizada de suas responsabilidades 
técnicas e legais.  

Palavras chave: transporte, responsabilidade civil, poder regulamentar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0732  
TÍTULO: A ATUAÇÃO DOS VIOLEIROS E REPENTISTA NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS  
ALUNO: ALDENIR DANTAS DA COSTA (21434565491)  
ORIENTADOR: MARIO LOURENCO DE MEDEIROS (31177867400)  
  
 
Resumo: 

O tema central deste estudo é a atuação dos violeiros repentistas no município de Currais 
Novos, considerando-se três elementos: o cantador, a cantoria e os novos espaços do 
repente. O levantamento destas informações se deu através de: realização de entrevistas, 
coleta documental, gravações em áudio e vídeo e consultas bibliográficas. Foi registrada 
neste município e adjacências a existência de quinze violeiros, dos quais apenas dois 
sobrevivem das cantorias. Quanto à cantoria, observou-se a permanência do seu caráter 
formal, não tendo sofrido significativas mudanças no decorrer do século XX. Os gêneros 
poéticos usados nestas passam por constantes renovações achando-se mais presentes: as 
sextilhas, os motes setissílabos e as canções. Mesmo tendo no improviso a base do seu 
trabalho, o repentista recorre freqüentemente a recursos mnemônicos como “balaios” e 
“quedas”. A partir da penúltima década do século passado, os violeiros passaram a ocupar 
novos espaços com a promoção de festivais, participação nos meios de comunicação de 
massa e gravações de CDs. Nestas gravações, além de não haver improvisos, já são 
incluídos outros instrumentos como: baixos, guitarras e teclados. As emissoras de rádio 
AM continuam sendo o mais importante meio de divulgação para os repentistas, pois uma 
parte significativa destes tem ou já teve programas radiofônicos 

Palavras chave: VIOLEIROS, REPENTISTAS, CANTADORES  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0734  
TÍTULO: A LITERATURA POPULAR DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARIA ALDA MEDEIROS DA COSTA (72174609487)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (07196210468)  
CO-AUTOR: ARANDI ROBSON M. CÂMARA (67286569449)  
CO-AUTOR: MARTA GOMES DA SILVA FREITAS (85127779404)  
  
 
Resumo:  

Desde os primórdios, o homem se comunica através da oralidade, utilizando-a nas mais 
diversas manifestações populares, dentre as quais o cordel, o drama, as lendas, os contos e 
os mitos. A literatura de cordel aborda temas populares, narrações históricas e serve como 
instrumento de denúncia social. O drama é um meio para a edificação do caráter de um 
povo pelo fato de transmitir, através da encenação, o pranto e o riso, podendo então o 
homem denunciar valores morais. As lendas, os contos e mitos se inserem na literatura oral, 
pois são anônimos, dependentes da entonação e dos gestos do narrador. Sabendo da 
importância de tais manifestações para toda a sociedade, o Grupo de Pesquisa sobre Cultura 
Popular (GPCP) tem realizado estudos teóricos sobre o assunto e desenvolvido pesquisas 
de campo no estado do Rio Grande do Norte, especialmente nos municípios de Natal, Nísia 
Floresta, São José de Mipibu e Santo Antônio do Salto da Onça. Entre os objetivos do 
GPCP estão: resgatar a literatura popular do RN e seus produtores, estudar seus elementos 
constitutivos, estabelecer critérios e valores, reconhecer essas produções enquanto obra de 
arte literária e estimular o interesse pela literatura popular local. Assim, o presente trabalho 
intenciona mostrar um breve panorama da literatura oral dos municípios acima referidos, 
ilustrado pelos cordéis de Raimundo Silva, Xexéu, José Saldanha, Bob Motta, pelos dramas 
de Dona Raimunda e pelas narrativas populares contadas por Seu João Cota.  

Palavras chave: Literatura popular, Oralidade, Cultura popular  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0735  
TÍTULO: O CORDELISTA JOSÉ SALDANHA E O CANGAÇO  
ALUNO: JOSÉ AUGUSTO COSTA JÚNIOR (00848628401)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (07196210468)  
CO-AUTOR: : DILMA CLÉA B. GOMES SILVA (70221618449)  
  
 
Resumo: 

O fenômeno do cangaço é um dos momentos mais marcantes na história social do nordeste 
brasileiro, assim como a literatura de cordel é uma das manifestações mais ricas e presentes 
da cultura popular nordestina. Neste trabalho, procurar-se-á apresentar um pouco da 
vastíssima obra do cordelista José Saldanha, poeta popular nascido em Santana do Matos, 
RN. Seus folhetos tratam de diversas temáticas como política, pelejas, gracejos, amor 
dentre muitas outras. Porém, a mais significativa de sua produção é a referente ao cangaço, 
em que se sobressai o personagem de Lampião. Discorrer-se-á sobre as temáticas referidas, 
dando-se, no entanto, ênfase aos folhetos que tratam do cangaceiro Lampião.  

Palavras chave: Cangaço, Literatura de cordel, Lampião  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0736  
TÍTULO: SEU JOÃO COTA: MEMÓRIA E HISTÓRIA  
ALUNO: FERNANDO ALVES PEREIRA (46587845720)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (07196210468)  
CO-AUTOR: JASSEANA ALVES DE SOUZA (01258855470)  
  
 
Resumo:  

O diálogo multidisciplinar, de maneira sistemática, tem ampliado no âmbito da pesquisa 
histórica e literária, especialmente nas reflexões envolvendo as interfaces entre história, 
literatura e memória; história, literatura e identidade, entre outras. Neste sentido, 
objetivamos refletir, por meio de questões teórico-metodológicas, sobre as narrativas orais 
contadas por seu João Cota, tomando como base a teoria do narrador de Walter Benjamim. 
São observadas narrativas originais como a Lenda da Iara e o Boi Tatão. Estas ao serem 
narradas por Seu João Cota adquirem especificidade em função de sua experiência humana 
e, dessa forma, a sua narração se transforma em uma produção de memória e de vida.  

Palavras chave: Narrativas orais, Walter Benjamin, Memória  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0737  
TÍTULO: DIFICULDADES DOCENTES NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS: UM ESTUDO DE CASO.  
ALUNO: SIMONE DIAS SIMONETTI DE SOUZA (79139760472)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho objetiva investigar quais dificuldades têm vivenciado os professores de jovens 
e adultos que desenvolvem sua ação docente em programas sociais de redução do 
analfabetismo. O trabalho foi desenvolvido no âmbito da abordagem qualitativa da 
pesquisa, onde realizamos um ‘estudo de caso’ de um Programa de Alfabetização de 
Adultos, desenvolvido numa parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Prefeitura Municipal de Natal e Programa Brasil Alfabetizado. Para a coleta de 
dados, foram utilizados o questionário, a entrevista semi-diretiva e a análise documental. 
Da análise dos dados verificamos que as Dificuldades Pedagógicas são relativas tanto ao 
aluno quanto ao professor e que estas guardam estreitas relações com as condições de vida 
e de trabalho dos alunos e dos professores. Essa constatação ratifica que o que acontece na 
sala de aula depende de fatores intra e extra-escolares e a prática pedagógica tem múltiplas 
determinações, dentre estas, a ‘insuficiência da formação’ – como dificuldade pedagógica – 
se destacou dentre as demais. Dessa forma, este trabalho, que nos permitiu compreender 
melhor as questões relacionadas às dificuldades docentes na alfabetização de jovens e 
adultos, poderá contribuir, ainda que de forma preliminar, para a reflexão de práticas 
futuras e para a formação de professores-alfabetizadores.  

Palavras chave: Alfabetização de Jovens e Adultos, Dificuldades Docentes, Formação de 
Professor  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0738  
TÍTULO: PULSÃO DE MORTE NA POESIA DE AUGUSTO DOS ANJOS  
ALUNO: RAFAEL DE ALBUQUERQUE FIGUEIRÓ (05109882452)  
ORIENTADOR: JOSE RAMOS COELHO (08459347400)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho apresenta o conceito de pulsão de morte, do ponto de vista Freudiano, 
bem como sua relação com a poesia de Augusto dos Anjos, utilizando de suas poesias para 
exemplificar e comprovar a existência de uma pulsão que impulsiona o indivíduo para a 
autodestruição. Além disso, o trabalho aborda as considerações de Sigmund Freud sobre a 
guerra e sobre o impulso natural que direciona os sujeitos a destruirem o seu semelhante, o 
que fica bastante esclarecido na poesia "Guerra" de Augusto dos Anjos. Uma série de 
poesias foram selecionadas, como por exemplo "Obsessão do sangue", "Alucinação à 
Beira-mar", "Asa de corvo" entre outras. Por fim o trabalho aponta como, através da arte, 
podemos canalizar nossas pulsões de uma forma sadia e socialmente aceita.  

Palavras chave: pulsão de morte, Augusto dos Anjos, Arte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0739  
TÍTULO: LENTES SOBRE O SERTÃO: UMA ANÁLISE DOS FILMES "ABRIL 
DESPEDAÇADO" E "CENTRAL DO BRASIL".  
ALUNO: BRUNA DANIELA HETZEL DE MACEDO (04555564405)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho de ordem qualitativa e teórica toma como base as obras cinematográficas 
“Abril Despedaçado” e “Central do Brasil” do cineasta brasileiro Walter Salles Júnior, 
constituindo-se enquanto análise das representações sobre o sertão nestes filmes. O registro 
cinematográfico é aqui visto sob a luz das reflexões de Edgar Morin em seu livro “O 
Cinema ou o Homem Imaginário”. O autor compreende o cinema como fenômeno 
antropológico multidimensional, uma unidade complexa, que recoloca a problemática da 
condição do humano enquanto sapiens-demêns, produtor de imagens, sonhos, e de um 
universo de duplos, e discute assim através do cinema, o homem imaginário. Ressuscitando 
o universo arcaico dos duplos, o cinema convida a refletir sobre o imaginário da realidade e 
sobre a realidade do imaginário. É assim que cada um dos filmes, em seu caráter metafórico 
possibilita tecer uma reflexão acerca da sociedade, assim como sobre o sertão e as imagens 
que este suscita. Ao longo do trabalho, mostramos que os dois filmes estudados, falam de 
um mesmo sertão. Um sertão que ultrapassa a dimensão geográfica concentrada na 
problemática da seca, e dá margem igualmente à fertilidade de sua produção simbólica. Um 
espaço-tempo complexo que possibilita o diálogo e convivência de duas realidades 
distintas, sendo um misto de mar e seca, morte e vida.  

Palavras chave: Cinema, Sertão, Homem imaginário  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0742  
TÍTULO: XEXÉU E PATATIVA DO ASSARÉ: UMA LEITURA COMPARATIVA  
ALUNO: MARIA VIRGÍNIA XAVIER (02491823438)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (07196210468)  
CO-AUTOR: LIANA SUELMA RODRIGUES VARELA (02687277401)  
 
 
Resumo: 

Traçar um paralelo entre a vida e poesia dos poetas Patativa do Assaré, cearense, e Xexéu, 
norte-rio-grandense, foi o que norteou a elaboração dessa monografia. Os dois fazem parte 
da literatura do povo e suas semelhanças dão-se em vários âmbitos, inclusive no dom 
poético, que tem características da literatura oral, por serem lidos ou recitados de memória, 
em voz alta. Para essas constatações, a teoria de Paul Zumthor foi de fundamental 
importância. Esses poetas apresentam uma nítida relação com a terra: foram trabalhadores 
da roça. Como agricultores, não tiveram acesso total à escola, o que aprenderam foi com 
esforço próprio. É necessário perceber que eles retratam, em seus poemas, as imagens da 
natureza, mostrando a relação do homem com a mesma. Suas poesias estão repletas de 
insatisfação, além de forte cunho social. Nelas, descrevem o sofrimento do retirante, do 
sertanejo que parte da terra natal para terras distantes a fim de vencer a fome e a miséria 
causada pela seca. Nota-se, nos textos, um sentimento uma revolta contra as injustiças que 
o povo sofre, principalmente, o retirante nordestino, tema marcante de suas obras que será 
investigado no presente trabalho. A Poética de Aristóteles possibilitou um estabelecimento 
de relações entre Patativa e Xexéu no que se refere à verossimilhança e à poeticidade 
presente nos cordéis desses dois poetas constando, assim, o caráter literário das suas obras.  

Palavras chave: Poesia, Literatura de cordel, Literatura popular  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0743  
TÍTULO: IGUALDADE NA LICITAÇÃO: O MODELO BRASILEIRO E A 
INDUSTRIA DO PETROLEO  
ALUNO: MARIANA VANNUCCI VASCONCELOS (04719094406)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

No Brasil os contratos firmados entre os entes da administração pública e os entes privados 
são realizados através do procedimento de Licitação. A licitação permite que a contratação 
seja feita de forma a permitir que diferentes interessados tenham as mesmas oportunidades, 
alem de possibilitar que no contrato prevaleçam os princípios que regem a administração de 
forma genérica. Para o sucesso do procedimento licitatório o princípio da igualdade deve 
ser observado em todas as suas fases, logo que através dele é que a sociedade e os 
interessados diretos na contratação tema a garantia de que no decorrer do procedimento 
será escolhida a empresa que melhor se adequar aos interesses em questão. Neste trabalho 
procuramos tratar do modelo brasileiro de licitação observando se este modelo é adequado 
para a eficácia deste princípio na prática, em especial na industria do petróleo.  

Palavras chave: licitação, igualdade, contratos administrativo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0745  
TÍTULO: GRACILIANO RAMOS E GUIMARÃES ROSA: DO REALISMO SOCIAL 
AO MITO  
ALUNO: JANAINA CRUZ SPINELI (03030453456)  
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  
  
 
Resumo:  

Essa comunicação visa abordar, através da crítica literária dialética, as visões e projeções 
do país a partir das expectativas ideológicas da relação entre "forma literária" e "processo 
social". Da escolha entre os autores que convidem a uma correlação, chegamos à 4ª fase do 
projeto de pesquisa, na qual estabelece-se relacionar as obras dos autores Graciliano Ramos 
e Guimarães Rosa, pela radical oposição de estilo entre eles. O primeiro, com sua 
costumeira linguagem seca, exata, sublimada e transfigurada pelo realismo social, exprime 
uma literatura engajada; o segundo nos traz uma presença ostensiva do mito, nutrindo-se de 
elementos não-realistas como o absurdo, o acaso, o inesperado, a magia das situações. 
Ambos partindo do ponto de vista do "homem do sertão". Através da leitura crítica dos 
autores estabelecidos, assim como de textos de Crítica Literária, Cultura, História, 
Literatura Brasileira e Teoria Literária, podemos considerar que ambos os escritores 
passaram por etapas importantes da cultura brasileira. Graciliano Ramos através da 
mediação ideológica do determinismo, e Guimarães Rosa através da mediação ideológica 
da religiosidade popular.  

Palavras chave: Literatura Brasileira, Crítica literária dialética, Teoria Literária  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0751  
TÍTULO: PRODUÇÃO ESCRITA DE ALFABETIZANDOS: UMA LEITURA 
PSICOGENÉTICA  
ALUNO: UILIETE MÁRCIA SILVA DE MENDONÇA (02579507450)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: REGINEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (77928733404)  
  
 
Resumo:  

As práticas alfabetizadoras têm sido permeadas por diferentes concepções de ensino-
aprendizagem, dentre estas à concepção mecanicista considera a escrita como um código de 
transcrição, na qual a prática docente estará em função do método a ser utilizado e o estado 
de "prontidão" do alfabetizando. Todavia, os trabalhos de Emilia Ferreiro e colaboradores 
trouxeram modificações para o processo de ensinar e aprender a linguagem escrita. Assim, 
a concepção psicogenética privilegia os aspectos construtivos, ou seja, as representações do 
educando e os critérios utilizados para diferenciação na produção da escrita. Esta 
perspectiva será a nossa fundamentação na realização deste trabalho, cujo objetivo é buscar 
evidências, na escrita de alfabetizandos – crianças e adultos – dos níveis de 
conceptualização da escrita constantes do paradigma psicogenético de Ferreiro. Na coleta 
das escritas, utilizamos atividades (escrita e leitura de listas de palavras e uma frase) com 
base no método da indagação (AZENHA, 1993). Os sujeitos pesquisados foram uma 
criança e um adulto ambos alfabetizandos da escola pública. Os educandos produziram 
escritas fonetizadas, subjacente a hipótese alfabética, portanto, já representam todos os 
fonemas das sílabas, ainda que não ortograficamente. Destacamos que a partir desse 
conhecimento, o professor alfabetizador fará mediações mais significativas e efetivas, 
favorecendo o sucesso escolar do aluno e a melhoria da qualidade da educação básica 
brasileira.  

Palavras chave: Alfabetização, Concepção Psicogenética, Formação de Professor  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0753  
TÍTULO: SERIDÓ: DESERTIFICAÇÃO OU ARIDIZAÇÃO?  
ALUNO: GUSTAVO SZILAGYI (03094157483)  
ORIENTADOR: ELIAS NUNES (06301827449)  
  
 
Resumo:  

A região do Seridó potiguar e paraibana é conhecida, mundialmente, na esfera das ciências 
ambientais, como uma das quatro áreas núcleo de Desertificação no Brasil. As questões 
levantadas sobre os diversos conceitos referentes ao fenômeno da Desertificação nos 
levaram a considerar o termo Aridização como o que melhor pode vir a refletir a atual 
configuração ambiental da região ora em estudo, apesar da aplicação atual dos termos 
Desertificação antrópico, biológico e/ou climático, desenvolvidos e sugeridos por 
Vasconcelos Sobrinho e por José Bueno Conti. Como objetivo específico, discutiu-se o 
objeto de investigação aplicando o método de abordagem fenomenológico com aplicação a 
área de ocorrência do fenômeno estudado na região do Seridó Potiguar, e tendo por base a 
Técnica de Revisão Bibliográfica, realizou-se a descrição dos aspectos físicos, biológicos, 
antrópicos e sociais envolvidos no processo do fenômeno investigado. Finalmente, 
considerou-se com este estudo de caso, que os impactos antrópicos gerados sobre a 
paisagem fitogeográfica da região seridoense podem estar favorecendo a um aumento nos 
índices de aridez do ar e da paisagem regional, determinando um processo por nós 
denominado de Aridização.  

Palavras chave: Desertificação, Aridização, Meio Ambiente  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 CÓDIGO: HS0758  
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DO PEQUENO INVESTIDOR NO MERCADO 
ACIONÁRIO BRASILEIRO  
ALUNO: MYESSYA KAROLINE ALVES DE PAIVA (00991044401)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
 
Resumo:  

O Mercado de Capitais tem papel essencial no processo de desenvolvimento econômico. As 
Bolsas de Valores encontram-se no cerne da estrutura deste mercado, propiciando o 
ambiente adequado para as transações de instrumentos de dívida e participações acionárias. 
Entretanto, a participação dos pequenos investidores pode ser considerada pouco 
expressiva. Nesse contexto, esta pesquisa visa analisar o nível de conhecimento dos 
entrevistados sobre o Mercado Acionário. Para o alcance desse escopo, realizou-se um 
estudo de campo de acordo com a metodologia exploratória descritiva em poupadores em 
Natal. Verificou-se que mais da metade dos pesquisados possuíam um nível de 
conhecimento básico sobre a Bolsa de Valores. Em relação aos motivos em não investir, 
38,1% alegaram a falta de conhecimento; 19% apontaram a falta de interesse; 14,3% 
declararam não ter capital suficiente; enquanto, 9,5% citaram o risco elevado como motivo 
para o não investimento. Por sua vez, a participação das pessoas físicas no Mercado 
Acionário superou, pela primeira vez em dez anos, a participação dos investidores 
estrangeiros, aumentando de 20,76% em 2002 para 24,4% em 2003. Para ampliar a 
capacidade de alcance de suas ações, a Bovespa deve dar continuidade aos programas de 
incentivo já existentes, disseminando os conceitos da Bolsa para públicos de todas as 
idades, contribuindo para a divulgação e popularização crescente do Mercado Acionário.  

Palavras chave: Investimentos, Bolsa de Valores, Mercado de Capitais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0759  
TÍTULO: ANÁLISE FINANCEIRA DO CULTIVO DE TILÁPIA EM TANQUE-REDE - 
UMA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ECONÔMICO DO 
RN  
ALUNO: ANTONINO DE FREITAS BEZERRA (00988356457)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
 
Resumo:  

É uma vertente mundial a procura de produtos de origem animal ou vegetal de baixo custo 
e valor nutricional. Com aumento populacional demandou mais pescado, tornando a pesca 
por demais insuficiente para supri-la. Daí, a importância da piscicultura considerando que 
se não houver uma inversão da atual estrutura de produção oriunda da aqüicultura, o mundo 
poderá chegar a um impasse social com pessoas subalimentadas. A tilápia é a principal 
espécie de peixe cultivada no Nordeste, apresentando bom desempenho em seus 
indicadores zootécnicos, carne e subprodutos de boa aceitação no mercado. Os tanques-
rede são utilizados em lagos, rios de pequeno fluxo e reservatórios. A piscicultura tem sido 
vista como a mais rápida e eficiente atividade capaz de suprir a demanda de pescado no 
RN, contudo a procura de encontrar o lucro em uma empresa de atividade ligada ao meio 
ambiente deve está conectada com o desenvolvimento sustentado do ecossistema e que ela 
busque sua plena conservação, para assim atingir a perpetuação do empreendimento. Os 
produtores do setor aqüicola não têm a noção necessária de administração financeira. 
Através de um estudo exploratório, pretende-se analisar como o acompanhamento dos 
indicadores econômico-financeiro; como o pay-back, TIR, VPL, ROE, PE, índices de 
despesas, margem bruta e líquida, gráficos, investimento total, fonte de recursos, receitas 
operacionais, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa contribuem para este projeto.  

Palavras chave: Tilápia, Análise Financeira, Desenvolvimento Regional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0766  
TÍTULO: SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PRÉ-HISTÓRICOS DE CARNAÚBA DOS 
DANTAS: UMA ALTERNATIVA DE TURISMO CULTURAL PARA O SERIDÓ  
ALUNO: HILENE ADRIANA MEDEIROS DE MACEDO (04998741454)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
  
 
Resumo:  

Constata-se em Carnaúba dos Dantas, município localizado no Sertão do Seridó, porção 
centro-sul do Rio Grande do Norte, uma quantidade considerável de sítios arqueológicos 
(cerca de sessenta cadastrados) que denunciam a presença humana na região desde, pelo 
menos, 10 mil anos atrás. Esses sítios ostentam, em sua maioria, pinturas e gravuras 
rupestres que pertencem aos horizontes culturais da Tradição Nordeste, Agreste e 
Itaquatiara, na opinião da arqueóloga Gabriela Martin. Esses sítios vêm recebendo, desde 
pelo menos meados dos anos 90 do século XX, estudantes, turistas, visitantes e curiosos 
interessados em conhecê-los. No entanto, é evidente que a visita desordenada e sem cautela, 
num futuro bastante próximo, pode vir a comprometer a própria estrutura e integridade das 
pinturas e gravuras rupestres. Sendo assim, propomos que tais jazidas arqueológicas sejam 
utilizadas como uma alternativa de Turismo Cultural na Região do Seridó que possa: 1) 
contribuir com o desenvolvimento da prática cautelosa do turismo; 2) incutir entre a 
população de visitantes os cuidados patrimoniais com os vestígios deixados pelos homens 
pré-históricos da região; 3) favorecer a geração de emprego e renda, vez que as viagens 
deverão ser acompanhadas de guias especializados do próprio município. Assim sendo, 
acreditamos que não precisaremos recorrer a livros e fotografias para, no futuro, conhecer a 
importância patrimonial dos sítios arqueológicos do município de Carnaúba dos Dantas.  

Palavras chave: Turismo Cultural, Carnaúba dos Dantas, Sítios arqueológicos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0774  
TÍTULO: UMA ANALISE DA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO COMO 
CONTRIBUINTE NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE DAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS.  
ALUNO: YARA MAGALY ALBANO SOARES (80692737472)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
 
Resumo:  

Dados recentes levantados pelo Sebrae (1990 a 1999), apontam que foram constituídas 
nada menos que 4.942.424 novas empresas, das quais somente as micro representam 
54,29%desse universo. Entretanto, estes dados apresentam uma realidade dramática e 
pouco motivante para as MPE: os altos índices de mortalidade. Dentre estas: a elevada 
carga tributária, crédito, falta de foco no cliente e na qualidade, concorrência e falta de 
experiência.Entretanto, a causa maior falta de conhecimentos na gestão do capital da 
empresa. Daí decorre à causa da mortalidade da grande maioria dessas empesas: a (falta de) 
adminisração financeira, sobretudo no que e refere ao capital de giro, cujo conceito para 
Weston e Brigam (2000:377) “normalmente, as empresas buscam manter um equilíbrio 
específico entre ativos e passivos circulantes e entre vendas e cada categoria de ativos 
circulantes em suas operações. A metodologia através de um estudo exploratório do tipo 
estudo de caso na padaria tudo de bom verificou que foi criada para oferecer como 
diferencial produtos de qualidade, preços competitivos e grande variedade, porém nunca 
apresentou controle de estoques, contas a pagar e receber, cadastro de clientes e outros. Os 
resultados apontam que a falta de controle gerou a alocação inadequada dos recursos, 
através de retiradas excessivas de capital para uso próprio e pagamentos de juros abusivos a 
instituições financeiras e fornecedores confirmando a teoria do motivos que levam as 
empresas a morte.  

Palavras chave: Capital de Giro, Micro e Pequenas Empresas, Gestão Financeira  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0775  
TÍTULO: PEDAGOGIA DA TERRA: COMO SE CARACTERIZA ESSA PROPOSTA  
ALUNO: DALIANE FERNANDES TORRES LUIZ (01075481430)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO A PERNAMBUCO (64273989891)  
  
 
Resumo:  

Caracterizar o curso de Pedagogia da Terra, uma proposta de formação de educadores 
voltada para assentamentos do MST cujo alicerce está na dialogicidade de Paulo Freire. 
Para ajudar a atender a demanda de formação do conjunto de educadores vinculados ao 
MST, a UFRN, através de convênio com o PRONERA/INCRA propõe um curso de 
Pedagogia, coordenado e executado pelo GEPEM, para intitulação de professores leigos do 
meio rural, em especial nas áreas de assentamentos de reforma agrária, qualificando-os para 
o exercício da docência em Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 
regular e para jovens e adultos, assim como para atividades de coordenação e assessoria 
pedagógica em escolas, instituições do sistema educacional e nos próprios projetos 
existentes nos assentamentos. Como metodologia houve revisão bibliográfica dos 
documentos oficiais do curso de Pedagogia da Terra e a cerca do pensamento de Paulo 
Freire, referencial teórico e metodológico desse curso, além do acompanhamento de uma 
disciplina nele ministrado, desde sua organização até execução. O curso compromete-se em 
fornecer uma formação de educadores que esteja adequada às características e aos desafios 
da realidade específica do campo e do contexto político em que a clientela está articulada, 
dessa forma, organizando uma proposta curricular em que o ponto norteador são os 
interesses, as lacunas e as necessidades revelados por esses professores formandos e a 
realidade dos assentamentos.  

Palavras chave: Formação de professores, Educação Popular, dialogicidade de Paulo 
Freire  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0776  
TÍTULO: AS MARCAS DE FERRAR NO SERTÃO DO SERIDÓ: UM ESTUDO 
SOBRE A HERÁLDICA SERTANEJA  
ALUNO: VANIA MARIA DE MEDEIROS (67268943415)  
ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ MEDEIROS ARAÚJO (81351160478)  
  
 
Resumo:  

Estudar as marcas de ferrar no Sertão do Seridó, debruçando o olhar para além da cicatriz 
impressa no couro do gado, é a temática que pretendemos discorrer nesse trabalho. O 
interesse da empreitada assumida diante desse estudo veio da vontade de pesquisarmos 
algum tema ligado ao meio rural, sendo importante frisarmos a importância deste trabalho 
pelo fato de inexistir pesquisas acadêmicas sobre o assunto, à exceção de obras da literatura 
regional. A chegada, fixação e proliferação junto com os rebanhos das marcas de ferrar 
gado, e a sua compreensão enquanto instrumento identificador do homem sertanejo e da sua 
parentela, constitui-se enquanto foco desta pesquisa. O aporte teórico deste estudo guia-se 
pelos meandros da História Cultural, utilizando da lavra de Carlo Ginzburg o método 
indiciário. As fontes utilizadas para a confecção do presente estudo foram, além da 
literatura regional, livros de registro de ferro contidos nos arquivos das Prefeituras 
Municipais da região e documentos manuscritos da Comarca de Caicó, custodiados pelo 
LABORDOC do CERES. Mediante pequenos recortes da história coletados percebemos 
que a marca de ferrar é um instrumento da pecuária que, nas mãos calejadas dos vaqueiros, 
marca o couro do gado indefeso e, ultrapassando as porteiras dos currais, faz-se notar como 
representante do seu dono. Seja em objetos particulares, seja na identificação dos laços de 
parentesco ou mesmo em documentos como representante legítimo do seu proprietário.  

Palavras chave: Seridó, Ferro de marcar, Colonização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0777  
TÍTULO: A PRESENÇA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DOS NEGROS 
DO RIACHO  
ALUNO: ANDRÉA TITO DA SILVA (05223551451)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
CO-AUTOR: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433)  
  
 
Resumo:  

Este estudo parte da discussão acerca das práticas religiosas ditas populares, tornando como 
mote principal a realização da Festa de São Sebastião, durante a primeira metade do século 
XX, na comunidade dos “Negros do Riacho”, onde celebrava-se e festejava-se o santo da 
peste, da guerra e da fome de forma peculiar, destoando em vários aspectos da lógica 
estabelecida pela Igreja Católica. Neste trabalho de pesquisa, objetiva-se analisar tal 
momento festivo construído no imaginário dos habitantes do Riacho como da Silva, tido 
como principal agente fomentador da festa e chefe do grupo. Aborda-se, ainda época áurea; 
bem como estudar a elaboração de um discurso acerca de Dameão Lopes, a convivência 
entre práticas definidas pelo catolicismo como profanas e aquelas ditas religiosas e, por 
fim, é trabalhada a repercussão da devoção sebastiana nos períodos subseqüentes. Esta 
pesquisa, teórico/metodologicamente inspirada em Michel de Certeau, foi realizada a partir 
de entrevistas orais, das quais emanam nas falas dos habitantes do lugar o momento de 
festividade e sociabilidade que envolviam o culto a São Sebastião.  

Palavras chave: Religiosidade, São Sebastião, Negros do Riacho  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0789  
TÍTULO: TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E AS DIMENSÕES POLÍTICAS DAS 
MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA.  
ALUNO: MARIA JOELMA LIBORIO DE LIMA (00828299420)  
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
  
 
Resumo:  

O presente estudo sobre as transformações sociais e as dimensões políticas das mulheres 
chefes de família, faz parte da pesquisa: Estratégia de Sobrevivência e Ação Sóciopolítica 
das Mulheres Chefes de Família no Meio Urbano Nordestino. Objetiva: estudar as 
percepções ou ligações que a mulher chefe de família, enquanto agente econômico, 
estabelece com a dimensão social e política; conhecer como estas mulheres constroem uma 
nova subjetividade diante de um mundo que não é mais representado pela predominância 
do “mundo da casa” e do mundo do trabalho; caracterizar as práticas cotidianas das 
mulheres chefes de família, do que elas discursam sobre si e do que elas efetivamente 
fazem e como se posicionam frente à sociedade global. Serão utilizados como 
procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, pesquisa de campo, realização de 
entrevistas, transcrição e análise das entrevistas e elaboração do relatório final. A pesquisa 
encontra-se em fase de coleta e análise dos dados, e, com base em entrevistas já realizadas, 
pode-se destacar que algumas dessas mulheres, no que se refere às representações sociais, 
ainda não são conscientes do papel que elas podem desenvolver na sociedade enquanto 
cidadãs de fato e direito. Isto demonstra que essas mulheres não têm conhecimento dos seus 
direitos, bem como não apresentam uma percepção clara de sua situação social e política 
diante de uma coletividade.  

Palavras chave: Transformações, subjetividade, mulheres  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0790  
TÍTULO: TRABALHO E TRABALHADORES: NOTAS SOBRE A QUALIFICAÇÃO E 
O MODELO DAS COMPETÊNCIAS  
ALUNO: OSICLEIDE DE LIMA BEZERRA (03466912490)  
ORIENTADOR: VALDEMAR SANTOS PEDREIRA FILHO (03611329568)  
  
 
Resumo:  

Esse trabalho se propõe a apresentar os resultados de uma pesquisa de cunho teórico acerca 
do tema da qualificação dos trabalhadores. Essa problemática surge como resultado de um 
processo maior de mudanças localizadas na esfera econômico-produtiva da sociedade. Esse 
processo se dá no Brasil a partir da década de 90, e tem provocado a necessidade de um 
novo perfil de mão-de-obra no mercado de trabalho. A idéia central que permeia nossa 
pesquisa é que o tema da qualificação, sustentado pelo discurso da empregabilidade e das 
competências é constituído por um conjunto de problemáticas que não se esgotam no 
campo da formação profissional. A partir dessa problemática, buscamos analisar tais 
conceitos. Para isso, resgatamos uma análise da Teoria do capital humano, formulada por 
Schultz nos anos 60, observando como esses termos têm sido difundidos atualmente no 
âmbito empresarial e mesmo governamental. Nosso trabalho indica a necessidade de um 
debate que busque concatenar as esferas do trabalho e da educação para pensar o tema da 
qualificação; isso exige considerar as relações entre o sistema ocupacional (de trabalho) e 
educacional, historicamente marcado pela bifurcação entre uma educação profissional para 
as classes subalternas e uma educação propedêutica para a formação das elites. Além dessas 
questões, apontamos ainda que o debate sobre a qualificação dos trabalhadores deve levar 
em conta a diversidade e heterogeneidade que caracteriza o mercado de trabalho local e 
nacional.  

Palavras chave: Trabalhadores, Qualificação, Empregabilidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0792  
TÍTULO: O ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO  
ALUNO: JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO (02788818408)  
ORIENTADOR: YARA MARIA PEREIRA GURGEL (80675840449)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA DE MEDEIROS S. BOUCINHAS (05372141433)  
CO-AUTOR: MIRELLA DANTAS FULCO (03856327460)  
 
 
Resumo: 

O assédio moral, atitude ilícita cada vez mais freqüente nos locais de trabalho, viola a 
dignidade do trabalhador, podendo lhe causar inúmeros danos à saúde, razão pela qual 
precisa ser veementemente combatido. O presente trabalho buscou alternativas viáveis para 
a solução do problema através de uma revisão bibliográfica nas obras disponíveis sobre o 
tema. Analisou-se, para tanto, em pesquisa dogmatico-teórica, as origens, evolução e 
formas do problema; os males que pode causar; os meios jurídicos atualmente disponíveis 
para combatê-lo e as medidas que estão sendo tomadas pelo Poder Público para erradicá-lo. 
A partir do estudo empreendido foi constatado que embora não seja algo recente, o assédio 
moral encontrou na competitividade do regime capitalista, ambiente propício para sua 
proliferação; que a sua prática tem provocado males sobretudo de ordem psicológica e 
psiquiátrica nas vítimas; que, muito embora o ilícito em questão já possa ser enquadrado 
entre as condutas que justificam a rescisão indireta do contrato de trabalho, as propostas de 
reforma legislativa em trâmite buscam dar uma proteção ainda mais efetiva ao problema 
através de sua tipificação expressa como ilícito trabalhista e como ilícito penal, medidas 
que não são suficientes para eliminar o problema vez que se limitam a combater o assédio 
descendente e não responsabilizam de maneira satisfatória as empresas que lançam mão 
deste expediente na administração dos negócios.  

Palavras chave: Assédio, Moral, Trabalho  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0803  
TÍTULO: NOS LIMITES DA EXISTÊNCIA: UM ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DE 
PSICÓLOGOS QUE TRABALHAM NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DE NATAL-RN.  
ALUNO: SÍLVIA RAQUEL SANTOS DE MORAIS (71958487368)  
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
  
 
Resumo:  

O câncer continua a ser uma doença temida pela humanidade; não raro, é considerado como 
sinônimo de morte, sofrimento e estigma. Ocorrendo na infância, esse significado parece 
adquirir uma conotação ainda mais intensa, tendo em vista o sentimento de piedade e 
perplexidade diante da precocidade do evento. A co-existência psicólogo-criança com 
câncer adquire um sentido permeado por incógnitas.O objetivo desta pesquisa foi 
compreender como se dá esta experiência de co-existência na perspectiva da fenomenologia 
existencial. A metodologia é qualitativa de caráter fenomenológico. Adotou-se o 
procedimento da narrativa seguida de literalização de nove entrevistas semi-abertas com 
psicólogos da área. A experiência é norteadora do saber-fazer clínico, sendo atravessada 
pelas implicações de temáticas-chaves que indicam o cuidado como elemento ontológico 
que orienta o modo como estes profissionais vêm-sendo-no-mundo, juntamente com sua 
clientela.“Cuidar” dessas crianças adquire o sentido de verdadeira lição de vida, uma vez 
que o câncer desfaz a ilusão de imortalidade, lançando o psicólogo à sua condição de ser-
para-a-morte.Os resultados desta pesquisa sugerem o aprofundamento das temáticas 
discutidas neste campo de intervenção a fim de novas possibilidades de sentido possam 
emergir, dando margem a outras reflexões sobre a prática clínica e a formação profissional 
em Psicologia.  

Palavras chave: Psicooncologia Pediátrica, angústia, fenomenologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0804  
TÍTULO: LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO: ASPECTOS CONCEITUAIS E 
PEDAGÓGICOS  
ALUNO: CANDICE MENEZES DO VALE (05295161447)  
ORIENTADOR: GIANE BEZERRA VIEIRA (44699506453)  
CO-AUTOR: LETICIA DOS SANTOS CARVALHO (01103363484)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho analisa concepções e práticas de uma professora alfabetizadora com 
relação aos conceitos de Alfabetização e Letramento na perspectiva dos autores 
FERREIRO (2002), SOARES (2003), TFOUNI (2002), RIBEIRO (2003), MACEDO 
(2001). O trabalho assumiu as características de uma pesquisa qualitativa do tipo 
exploratória e envolveu entrevista semi-estruturada com uma professora de turma de 
alfabetização de uma pré-escola da rede privada localizada na periferia do município de 
Natal-RN. Considera-se que o conceito de pessoa alfabetizada está vinculado às condições 
histórico-culturais dos indivíduos. Entende-se por alfabetização um processo de aquisição 
da lógica do sistema de escrita em que estão envolvidas, questões técnicas, cognitivas e 
discursivas, o que envolve a construção de conceitos pelo aprendiz e define-se como 
letramento o domínio, pelo sujeito, de práticas sociais de uso da leitura e da escrita. Com 
base nesse pressupostos, a análise das falas da professora revelou que há um distanciamento 
entre os princípios teóricos e a prática docente, o que se constatou nos materiais utilizados e 
nas suas ações enquanto educadora.  

Palavras chave: Alfabetização, Letramento, escrita  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0805  
TÍTULO: CAMINHOS E OBSTÁCULOS PARA UM EPR OPERACIONAL  
ALUNO: RENATO HENRIQUE GURGEL MOTA (04962119435)  
ORIENTADOR: VICTOR BRANCO DE HOLANDA (05720348816)  
  
 
Resumo:  

O que se pergunta mundialmente é: se os sistemas de ERP são tão difíceis e caros, por que 
as empresas têm optado cada vez mais pelas soluções integradas? Simples: porque 
funcionam. A implementação do sistema ERP (Enterprise Resource Planing ou 
Planificação dos Recursos Corporativos) é geralmente custosa e demorada, pois transforma 
radicalmente a companhia. O que o presente trabalho se propõe a fazer é indicar os 
caminhos para superar os obstáculos existentes na implementação desse sistema. O 
caminho inicial a ser seguido é definição de um modelo de adoção do sistema, começando 
por áreas específicas. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica. Apesar de ser 
custosa e demorada os resultados positivos podem ser observados com clareza, ao final da 
implementação.  

Palavras chave: Sistema de informação, Tecnologia, Gestão empresarial  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 CÓDIGO: HS0808  
TÍTULO: PROPOSTA SÓCIO-EDUCATIVA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE/ECA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NAS 
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS.  
ALUNO: ANY KADIDJA DE MELO TAVARES PINHEIRO (72174285487)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: ÉRICA SILVA MENESES (87874733487)  
  
 
Resumo:  

De acordo com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a criança e o 
adolescente passam a ser considerados cidadãos portadores de direitos sociais, sem 
distinção de classe, devendo ser protegidos pelas famílias, sociedade e Estado. No caso de 
adolescentes em conflito com a lei, torna-se imprescindível a adesão de órgãos públicos e 
entidades da sociedade civil para a execução das medidas de prestação de serviços à 
comunidade. Por conseguinte, este estudo tem o objetivo de identificar as condições de 
atendimento desta medida expressa pelo ECA em relação à atuação de organizações 
públicas na execução da mesma. A pesquisa originou-se a partir da experiência de estágio 
na 3ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Natal, e para sua efetivação foram 
feitas visitas e entrevistas aos diretores das organizações que aceitam tais encaminhamentos 
da justiça, levantamento de dados através dos sistemas internos das Varas, leituras de textos 
científicos e periódicos sobre o assunto.Conforme resultados obtidos, foi constatado que 
sendo o ECA uma lei governamental enfrenta obstáculos na colaboração de organismos 
públicos que poderiam estar aceitando com menos discriminação os adolescentes com tal 
medida sócio-educativa por ser um espaço público, e que deveria significar um exemplo 
para que entidades privadas também contribuíssem para a inserção social dos adolescentes 
infratores com mais facilidade.  

Palavras chave: criança, adolescente, governamental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0810  
TÍTULO: TRABALHO MULTIDISCIPLINAR JUNTO ÀS VARAS (3ª E 1ª) DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE NATAL-RN:NOS PROCESSOS DE 
APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS.  
ALUNO: ANY KADIDJA DE MELO TAVARES PINHEIRO (72174285487)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 
 
Resumo:  

O presente estudo visa socializar os resultados obtidos através da implementação do projeto 
de intervenção nas Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Natal, suas conquistas 
e limitações. Pretende-se através desse proporcionar a esses órgãos uma maior interação 
entre as instâncias de julgamento e aplicação e a execução das medidas sócio-educativas; 
levar ao quadro técnico uma visão mais global da ação judiciária no que se refere ao trato 
das questões relacionadas à prática de atos infracionais por adolescentes; despertar no 
quadro profissional a visibilidade de que ele possui o mesmo objetivo em suas atividades , 
a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, portanto devem primar por trabalhar 
em equipe, atitude propulsora da superação de suas dificuldades , da melhoria dos serviços 
prestados a seus usuários e conseqüentemente da visualização dos resultados de suas ações. 
Para que isso fosse possível foram realizadas várias atividades como: levantamento de 
dados através dos sistemas internos do fórum; conversas informais com os funcionários das 
varas; visitas e entrevista com os diretores de instituições que prestam apoio ao judiciário 
na execução das medidas sócio-educativas e a observação de audiências tanto de 
julgamento e aplicação dessas medidas quanto de sua execução.  

Palavras chave: fragmentação, multidisciplinar, medidas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0823  
TÍTULO: CASA DE PEDRA - MARCO DA HISTÓRIA DOS INDÍGENAS DO RIO 
GRANDE DO NORTE  
ALUNO: JULIENNE LOUISE DOS SANTOS GOVINDIN (00953072495)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
  
 
Resumo:  

O plano de trabalho busca investigar as memórias étnicas do estado, privilegiando a 
investigação sobre as memórias e as narrativas em torno de um Patrimônio material, a Casa 
de Pedra, marco da história dos Remanescentes Indígenas do Rio Grande Do Norte. A 
reflexão sobre o passado torna-se necessária, pois existem versões conflitantes da história 
acerca do Patrimônio construído que precisam ser discutidas. Assim, unindo as perspectivas 
da Antropologia, da História e da Arqueologia, busco através do estudo da memória, iniciar 
uma reflexão sobre a memória étnica e a representação do Patrimônio construído pela 
população que convive com o monumento histórico e contribuir para uma reavaliação 
contemporânea da historiografia oficial acerca deste Patrimônio e desta memória. Como 
recurso metodológico, utilizei a observação de campo, onde fiz uma análise descritiva das 
comunidades coletando os dados disponíveis e procurando organizá-los. A fim de recolher 
maiores dados úteis à pesquisa, usei entrevistas informais, levantamento da memória, 
estudo da tradição oral local e a pesquisa bibliográfica: documentos e trabalhos de cunho 
histórico. Através de uma reflexão sobre os descendentes das populações indígenas no RN, 
meu trabalho se propôs a realizar um resgate etnohistórico nas comunidades que circundam 
a casa de pedra. Assim sendo, a História e a Antropologia aparecem como elos na formação 
de um passado e suas representações.  

Palavras chave: Memória, Patrimônio, Antropologia   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0826  
TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL COMO FERRAMENTA 
CONTRIBUINTE NA GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL  
ALUNO: CLAUDIA MARIA C M SALUCESTE (72190710359)  
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
 
Resumo:  

Nos últimos anos a palavra qualidade tem sido sinônimo de sucesso ou fracasso para muitas 
organizações, fruto da capacidade que cada uma tem de interpretar adequadamente o 
conceito da qualidade.O empreendimento da qualidade é visto como um perseguidor 
assíduo do sucesso. Uma ação continua de desenvolvimento de trabalho para o conjunto de 
colaboradores das empresas. Objetivando a superaração das expectativas dos clientes 
internos e externos, em todas as áreas e o alcance máximo de economia na realização das 
tarefas. Este estudo pretende analisar as alternativas de ações que atendam as demandas e 
criem uma cultura na organização que propicie uma comunicação aberta, vertical e 
horizontalmente, busca de um consenso, iniciativa e decisões corretas e oportunas. Uma 
cultura na qual todos os funcionários serão convenientemente informados, aceitem 
responsabilidades, enfrentem desafios e trabalhem em um ambiente de mútua confiança. 
Um estudo exploratório numa empresa do setor petrolífero confirma esta pesquisa. No 
momento em que esta for a visão de todas as organizações, tem-se a certeza de 
sobrevivência garantida e estará cumprindo efetivamente seu papel social tanto interna 
como externamente e assim, justificará sua existência, maximizando os resultados e 
atendendo aos focos da qualidade. 

Palavras chave: Qualidade, Gestão de Pessoas, Setor Petrolifero  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0830  
TÍTULO: FILHOS DA ESCURIDÃO: CRIANÇAS EXPOSTAS NA FREGUESIA DE Nª 
SRª DA APRESENTAÇÃO, CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA 
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII.  
ALUNO: THIAGO DO NASCIMENTO T. DE PAULA (00978815467)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (36970735400)  
  
 
Resumo:  

O objetivo dessa comunicação é: apresentar o projeto de pesquisa elaborado em 2004.1, 
que tem como meta analisar o caso das crianças recém-nascidas que foram expostas 
(abandonadas) no espaço da freguesia de Nª Srª da Apresentação, jurisdição eclesiástica da 
capitania do Rio Grande do Norte, na segunda metade dos anos de setecentos. As fontes 
indicadas foram em sua maioria documentos paroquiais (Assentos de batismo e óbitos, 
como também o primeiro livro de Tombo da ig. matriz), incluindo a documentação do 
Senado da Câmara (os Termos de vereações). O método de tratamento e analise desses 
documentos está sendo a demografia histórica, fichado uma grande quantidade de Assentos 
(quantificando e resumindo), querendo especificamente investigar o processo de abandono 
e recolhimento dos recém-nascidos. Supondo que no espaço estudado ocorreu uma prática 
informal de acolhimento familiar, conseqüência de uma “circulação de crianças” e que os 
recém-nascidos expostos representaram elos de ligação social.  

Palavras chave: Frguesia, Crianças, Recém-nascidos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0833  
TÍTULO: O ENSINO DE LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL  
ALUNO: ANANÍLIA MEIRE ESTEVÃO DA SILVA (02379342482)  
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  
  
 
Resumo: 

O Programa Literatura em Minha Casa, que distribui os livros para o Ensino Fundamental, 
promove o preenchimento de uma lacuna: a literatura que não existe como uma disciplina 
no ensino fundamental. Essa iniciativa ainda se encontra sem uma investigação detida por 
parte do meio acadêmico e não há uma orientação metodológica definida. Na maioria dos 
casos o que ocorre são desencontros entre os professores que vivenciam problemas como: 
acesso aos livros, distribuição irregular, desconhecimento dos autores, e suas próprias 
dificuldades com leitores. Assim, propomos averiguar como se realizam os procedimentos 
metodológicos de ensino de literatura no ensino fundamental em Currais Novos, tendo 
como foco o acervo da Coleção Literatura em Minha Casa. Nosso interesse é investigar 
como se dá o procedimento de leitura do texto literário nesse nível, quais os livros da 
coleção que chegaram aos alunos e como se realizou a recepção de autores tão diversos. 
Adotaremos uma abordagem dedutiva sob a forma de investigação in loco da situação de 
distribuição e adequação de uso dos livros. A partir da realidade encontrada, será feito o 
estudo analítico das obras com o propósito de montar uma primeira perspectiva sob a 
Coleção, investigando critérios como: temas abordados, validade estéticas das escolhas, 
identificação e respeito ao horizonte de expectativas do leitor, entre outros.Os resultados 
obtidos, até o presente momento, dão conta da distribuição e catalogação da coleção nas 
escolas.  

Palavras chave: Ensino Fundamental, Coleção Literatura em Minha Casa, Leitura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0835  
TÍTULO: VIOLÊNCIA E SOCIABILIDADE DOS GRUPOS JUVENIS NO BAIRRO DE 
MÃE LUIZA  
ALUNO: KÉSIA MIRIAM SANTOS DE ARAÚJO (02722510464)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 
Resumo:  

Trata da apresentação de elementos teóricos e metodológicos utilizados na pesquisa 
decorrente da realização do mestrado em Serviço Social, pelo Programa de Pós Graduação 
em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Parte da 
contextualização do local em que se realiza a pesquisa, o bairro de Mãe Luiza, localizado 
na zona leste da cidade do Natal e caracterizado pela pelas precárias condições sócio-
econômicas de seus moradores. Apresenta a análise dos dados coletados por ocasião da 
pesquisa de campo nos domicílios realizada com jovens na faixa etária entre 15 a 24 anos 
acerca das condições de sociabilidade e percepções acerca da violência, com vistas a 
recomendações e proposições de políticas públicas voltadas a (s) juventude (s).  

Palavras chave: Juventude, Violência, Sociabilidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0842  
TÍTULO: A DUALIDADE DE UMA RELAÇÃO: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 
MENINAS ATENDIDAS NO PROGRAMA SENTINELA – UMA ABORDAGEM 
SOCIO-EDUCATIVA COM AS MÃES.  
ALUNO: CELIZA MARIA SOUTO TERTO (00940098482)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: KELYCIA MORGANA DE MOURA (01197098488)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho originou-se a partir da análise institucional do Centro de Referência 
“Programa Sentinela” em Natal/RN, que trabalha com crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual. A proposta de intervenção é trabalhar com as mães das vítimas de 
violência sexual por parte de seus pais/padrastos. Optou-se por trabalhar essas mães pelo 
desejo de um maior entendimento dessa violência e seus desdobramentos na família, 
principalmente quando o responsável é o pai ou padrasto, pois nesses casos observou-se a 
necessidade de atender as mães de forma mais peculiar. Os objetivos do trabalho 
consistiram em aprofundar o conhecimento acerca do perfil dessas mães; trazer 
esclarecimentos sobre as conseqüências da violência sexual em diversos âmbitos; 
proporcionar a volta da auto-estima nessas mães. Utilizou-se instrumentais do Serviço 
Social como oficinas, palestras, dinâmicas e técnicas de vivência. O trabalho foi realizado 
por dois meses e considerou-se como resultados a presença da maioria das mães 
convidadas; a comprovação real da hipótese desse trabalho, através de relatos delas. Pôde-
se colaborar também para o melhor entendimento sobre o que é a violência sexual e seus 
tipos; como lidar com as filhas violentadas; a questão jurídica para que elas soubessem 
como a justiça aborda o tema, bem como detalhes acerca dos processos; a inserção das 
mesmas em curso profissionalizante; a melhoria da relação mãe-filha com as discussões 
feitas nas reuniões, através da troca de experiências.  

Palavras chave: Família, Violência sexual, Relação mãe/filha  
Modalidade da bolsa: Outros  
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CÓDIGO: HS0844  
TÍTULO: A MORADIA COMO UM FENÔMENO DA EXCLUSÃO SOCIAL  
ALUNO: GEOVANE DE SOUZA ALMEIDA (01207015458)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
  
 
Resumo:  

Quando pensamos em exclusão social e suas manifestações concretas, inevitavelmente nos 
remetemos à questão da segregação espacial, em particular no campo da moradia. A 
moradia serve indubitavelmente como figura emblemática e ferramenta de identificação das 
diferentes classes sociais que nelas vivem. O acesso à moradia reflete a estrutura econômica 
e social,constituindo-se assim, em uma forma fenomenológica da exclusão social. Para um 
cidadão, ter acesso à moradia, com um mínimo necessário de qualidade, tem de se enfrentar 
barreiras tanto econômicas quanto políticas e sociais que dificultam ou até mesmo impedem 
esse acesso. O preço e a valorização da terra e do imobiliário, frutos inclusive da 
especulação imobiliária e da ação do Estado, são fatores determinantes da exclusão social, 
principalmente no que tange a moradia. O trabalho tem por objetivo compreender melhor 
os fatos que potencializam a exclusão social em função da aquisição da moradia, buscando 
detectar no processo de segregação e exclusão habitacional fortes traços da produção, 
transformação e valorização do espaço urbano.  

Palavras chave: Exclusão social, Moradia, Produção espacial   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0851  
TÍTULO: O TEATRO COMO PRÁTICA SÓCIO-EDUCATIVA DE INCLUSÃO 
SOCIAL  
ALUNO: KEILA FONSECA E SILVA (03471505431)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho visa ressaltar a importância do teatro como manifestação expressiva capaz de 
projetar na fantasia e encenação de papéis sociais, um futuro desejado por meninos e 
meninas que vivem em situação de risco social. Trata-se do processo artístico-pedagógico 
desenvolvido através de oficinas de teatro no Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil – 
PETI em Natal/RN. Metodologicamente, o trabalho insere-se no campo da pesquisa-ação, 
haja vista que o mesmo inclui ações que buscam amenizar a situação de risco das crianças 
do projeto. Alguns resultados já são satisfatórios, sobretudo quanto à assiduidade, à 
participação e quanto ao desenvolvimento afetivo-artístico-educativo de crianças que 
imersas em um mundo onírico, mágico e transcendente deparam-se e refletem sobre 
questões concretas vivenciadas por elas no seu cotidiano.  

Palavras chave: Teatro, Inclusão, PETI  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0856  
TÍTULO: PANORAMA DOS ESTUDOS DA RELIGIÃO NA ATUALIDADE  
ALUNO: ANAXSUELL FERNANDO DA SILV (03396329414)  
ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (94678766804)  
  
 
Resumo:  

A partir de um levantamento feito nas principais revistas científicas de estudos da religião 
disponíveis no Portal-CAPES, os temas nelas enfocados foram classificados para, mediante 
isso, procurar uma visualização do que tem sido privilegiado e desprivilegiado nesse campo 
de estudos. Os periódicos refletem a produção dos principais centros de estudo nos Estados 
Unidos e na Europa, que têm as condições de publicar, por mais de meio século, revistas 
científicas especializadas. Já no Brasil, temos somente a revista “Religião e Sociedade” do 
ISER – Instituto de Estudos da Religião, do Rio de Janeiro, de modo que os estudos da 
religião acabam sendo publicados em inúmeros periódicos gerais de Ciências Sociais. Na 
América Latina temos a Associação de Cientistas Sociais da Religião do Cone-Sul que 
publica uma revista eletrônica. Na Argentina existe o periódico “Sociedad e Religion”. 
Finalmente, foi feito um levantamento da produção acadêmica nos estudos da religião na 
UFRN para perceber o quanto essa produção tem refletido as tendências globais. Com isso, 
esse trabalho se constitui numa tentativa de estimular a produção acadêmica dos estudos da 
religião na UFRN, em diálogo com a produção na sociedade científica mundial.  

Palavras chave: Religião, Periódicos, Produção Intelectual  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0858  
TÍTULO: TÍTULO DO TRABALHO: AGORA NÓS, À DERIVA NO MAR DA 
INOCÊNCIA: EDUCAÇÃO ESCOLAR JESUÍTICA NA CAPITANIA DO RIO 
GRANDE (1598-1759) AUTOR(ES): KESSIANE SALES IZIDIM (UFRN), PABLO 
CRUZ SPINELLI (UFRN)/ PROFª. DRª. MARTA MARIA ARAÚJO (ORIENTADORA) 
INSTITUIÇÃO:  
ALUNO: PABLO CRUZ SPINELLI (43373834-09)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
CO-AUTOR: KESSIANE SALES IZIDIM (05347686448)  
  
 
Resumo:  

Apresentamos neste trabalho a finalidade da educação escolar jesuítica na Capitania do Rio 
Grande durante a época colonial (1599-1759). Período este em que se percebe a ação 
escolar dos eclesiásticos Luís Figueira e Gaspar de Samperes, desde a fundação da cidade 
do Natal com a participação educativa no primeiro aldeamento, em 1614, até a atuação dos 
jesuítas Antônio Cardoso e Francisco de Albuquerque, João Golveia, José dos Reis e Luís 
Pinto e, ainda, constata-se a atuação do Pe. Alemão Filipe de Bourel, entre 1678 e 1712 – 
os quais assistiram, respectivamente, às aldeias de São Miguel de Guajirú (Extremoz), São 
Batista de Guaraíras (Arês) e São João Batista do Apodi (Apodi). A obra catequética desses 
religiosos exerceu-se nas duas primeiras aldeias por meio dos ensinamentos do ler, 
escrever, contar, rezar, sendo estes em função da catequese, além dos ofícios de plantar, 
pastorear, fiar, tecer, cozer, construir e trabalhar em madeira que funcionavam como 
subsídio para que os nativos pudessem atender ao sistema mercantilista europeu, 
constituindo-se como uma forma de instruir os indivíduos nativos por meio de uma 
formação religiosa direcionada ao trabalho, a fim de atender aos interesses das Companhias 
Jesuítica e Colonizadora expondo-os à imensidão do mar da inocência.  

Palavras chave: ensinamentos, catequese, mercantilsmo   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0861  
TÍTULO: “A LINGUAGEM CORPORAL DO ATOR NA BUSCA DE UMA 
INTERPRETAÇÃO ESTILIZADA”  
ALUNO: MARCIO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES (02325935400)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
  
 
Resumo: 

O objetivo deste trabalho é sistematizar e analisar os procedimentos utilizados durante a 
criação do texto cênico na montagem do espetáculo teatral "O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo", com o grupo de teatro “B7C” formado por alunos da graduação da Licenciatura de 
Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os procedimentos foram 
desenvolvidos durante as oficinas de montagem, visando a apropriação dos atores de uma 
movimentação estilizada. O trabalho desenvolveu-se em quatro fases:1) Revisão 
bibliográfica centrada nos seguintes temas: o princípio das ações físicas de Stanislavski; os 
exercícios de sensibilização corporal de Michael Chekov e as idéias de Meierhold sobre a 
movimentação do ator; 2) Criação de procedimentos visando desenvolver a movimentação 
estilizada dos atores; 3) Oficina de montagem: investigação prática dos diferentes 
procedimentos criados; 4) Análise e registro dos exercícios utilizados. Como primeiras 
conclusões, percebemos a eficiência dos procedimentos corporais para iniciar a 
compreensão dos movimentos estilizados e também para o desbloqueio da expressão dos 
atores sem uma formação teatral específica em ações estilizadas. A pesquisa revelou 
também a necessidade de uma duração maior do trabalho proposto para uma apropriação 
mais eficiente dos princípios.  

Palavras chave: Ator, Corpo, Interpretação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0863  
TÍTULO: O CONCEITO DE CRECHE SEGUNDO PAIS E EDUCADORES: O 
CONFRONTO DESSAS DUAS VISÕES  
ALUNO: JOANA FONTES PATIÑO (00969523424)  
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
CO-AUTOR: LÍVIAN RAFAELY DE SANTANA GOMES (05786877477)  
CO-AUTOR: CAROLINE ARAÚJO LEMOS (06095785456)  
  
 
Resumo:  

Considerando a importância da consonância de posturas entre pais e educadores na creche 
para o desenvolvimento das crianças que passam grande parte do dia na instituição, 
resolveu-se investigar o conceito que estes atribuem à creche. Tal comparação justifica-se 
pelo fato de que visões diversas podem gerar “crianças divididas” entre o lar e o 
estabelecimento que freqüentam. Foram elaborados dois questionários. Participaram dessa 
pesquisa as nove funcionárias da creche e 33 pais, 27 mães e seis pais, que atenderam a um 
convite para participar de uma reunião. Quando questionados quanto à função da creche, 
cinco das nove funcionárias afirmaram que esta era um espaço para a criança brincar, ser 
cuidada e educada. A mesma resposta foi dada pela maioria dos pais entrevistados. Em se 
tratando da participação dos pais, as funcionárias foram unânimes em afirmar que, de modo 
geral, eles não procuravam saber do cotidiano de seus filhos na creche, ao contrário da 
afirmação da maioria dos pais entrevistados. Essa discordância entre as respostas de 
funcionários e pais pode indicar que aqueles que participaram do estudo fazem parte da 
minoria que se envolve com o cotidiano do filho. Acima de tudo, os resultados sugerem que 
um melhor conhecimento das funções da creche pode ser desenvolvido na medida em que 
os pais participam mais do cotidiano de seus filhos nessa instituição, levando a uma maior 
contribuição da creche para a vida dessas crianças.  

Palavras chave: creche, pais, educadores   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0864  
TÍTULO: PERFIL DO PSICÓLOGO DO RIO GRANDE DO NORTE: FORMAÇÃO E 
PRÁTICAS  
ALUNO: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (51938057287)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (01074668480)  
CO-AUTOR: DENIS BARROS DE CARVALHO (51270102400)  
 
 
Resumo:  

O objetivo do presente trabalho foi atualizar dados sobre a formação acadêmica e e o 
exercício profissional do psicólogo no Estado do Rio Grande do Norte. Um questionário 
contendo três blocos de informações, Dados Gerais, Formação Acadêmica e Atividades 
Profissionais, foi aplicado na sede do Conselho Regional 13ª Região (seção RN), durante a 
votação para eleição da nova diretoria da entidade. A amostra final (acidental) foi de 194 
psicólogos regularmente inscritos no conselho, representando 49,3% do total de votantes. 
Confirmando os dados obtidos em estudos anteriores, os resultados evidenciam a 
predominância feminina na profissão (86%), a preferência pela área clínica para a 
realização de estágio curricular obrigatório (61%) e a concentração da formação sob a 
responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (70% dos profissionais 
do Estado). Quanto às áreas de atuação profissional, destaca-se a clínica (45%), seguida das 
áreas organizacional (11%) e social (8%). Ademais, 37% dos profissionais exercem uma 
segunda atividade e 5% uma terceira, apontando uma ampliação do campo de atuação e 
uma maior entrada deste profissional no setor público (40%). Diante destes resultados, 
evidencia-se, apesar da manutenção de antigas práticas, a expansão dos campos da 
Psicologia possibilitando a abertura de novos espaços de atuação.  

Palavras chave: Formação e atuação do psicólogo, Psicologia no Rio Grande do Norte, 
Psicologia no Brasil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0865  
TÍTULO: AS BIOGRAFIAS ESCRITAS POR CÂMARA CASCUDO EM "A 
REPÚBLICA" DE 1957  
ALUNO: JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA 
(05303669408)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
 
 
Resumo:  

Introdução: Câmara Cascudo foi um grande leitor de biografias, como também um grande 
escritor delas. Seus artigos em jornais apresentavam muitas mini-biografias. Pensando nesta 
característica de Cascudo, passamos a analisar alguns dos artigos, verificando como ele as 
escrevia e, principalmente, as suas permanências. Hipótese: Nossa idéia central é a de que 
Cascudo construía as biografias com um sentido coerente e exemplar ao biografado; com 
isso, levantamos a hipótese de que Câmara Cascudo se reflete nos artigos, pois quando 
observa as qualidades dos seus analisados, muito provavelmente são aquelas que ele tem ou 
gostaria de ter. Metodologia: Utilizamos fontes primárias – o primeiro trimestre do jornal 
“A República”, ano de 1957 – onde encontramos algumas biografias na coluna “Histórias 
& Estórias”. Para justificar nossa hipótese, utilizamos textos de autores como Foucault e 
Bourdieu. A partir dessas reflexões, construímos nosso trabalho. Resultados obtidos: 
Através da análise destes artigos, percebemos suas permanências, essencialmente aquelas 
idéias pregadas por Cascudo. Elogios como nobre ou aristocrata estão presentes em quase 
todos os artigos, e características apreciadas por Cascudo em toda sua obra. Além disso, a 
idéia do indivíduo construído através de temas nucleares que permeiam a história de vida 
também é verificada, outra característica básica da construção de Cascudo, que se vê 
através de temas que dêem sentido a sua vida.  

Palavras chave: Câmara Cascudo, Biografias, A República  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: HS0868  
TÍTULO: REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO ROMANCE O CORTIÇO  
ALUNO: ANDRESSA LENUSKA SOUSA DE MACEDO (00833644475)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 
Resumo:  

Esta pesquisa está vinculada à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais, abordagens 
históricas, educativas e literárias, objetivando analisar a representação da mulher, tomando 
por base o romance O Cortiço (1998), de Aluisio Azevedo, mostrando a visão que o 
escritor tinha da mulher, na década de 1890, na sociedade brasileira, bem como os valores 
atribuídos à mulher e o seu papel na sociedade dessa época. É orientada pela professora 
Maria Arisnete Câmara de Morais, e está vinculada ao projeto integrado História dos 
Impressos e a Formação das Leitoras/CNPq. Utilizamos como fonte de pesquisa os 
registros encontrados nos arquivos públicos e privados, como o Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte, a Biblioteca Auta de Souza, na Escola Doméstica, a 
Biblioteca Central Zila Mamede / UFRN e jornais disponíveis sobre o período, 
confrontando as informações coletadas. Buscamos, através do romance O Cortiço (1998), 
configurar a década de 1890 por entendermos que esse período foi de muitas 
transformações na sociedade, como a Abolição da Escravatura e a transição para o sistema 
de produção assalariado e implicações culturais. Os resultados da pesquisa apontam para 
um período de muitas transformações na sociedade, evidenciados nas representações 
femininas do romance citado, buscando com isso contribuir para a História da Educação no 
Brasil.  

Palavras chave: Educação, Representação da mulher, Mulher na sociedade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0870  
TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO NO RIO GRANDE 
DO NORTE NO ANO DE 1999.  
ALUNO: MELINA SÉFORA SOUZA REBOUÇAS (04189371416)  
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
CO-AUTOR: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  
CO-AUTOR: JOANA FONTES PATIÑO (00969523424)  
CO-AUTOR: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO (05190783499)  
 
 
Resumo:  

Esse estudo epidemiológico consiste na continuação de estudos anteriores, sendo mais uma 
etapa de um projeto maior que tem como objetivo quantificar e caracterizar a população 
que promoveu um comportamento autodestrutivo, manifestado por meio da tentativa de 
suicídio, no Rio Grande do Norte. Os dados foram obtidos a partir da pesquisa nos 
prontuários de entrada, do ano de 1999, do Hospital Walfredo Gurgel, e tendo sido tratados 
estatisticamente pelo SPSS (Social Package for Social Science), em números brutos e 
percentuais. De maneira geral, os resultados confirmam algumas tendências e 
características presentes nas populações pesquisadas mundialmente, no quesito suicídio. 
Sabe-se que o sexo masculino comete mais suicídio do que o feminino, porém as mulheres 
tentam mais; que a idade adulta é a faixa etária onde se concentra maior número de 
ocorrências e que os solteiros cometem maior número de suicídio do que os casados. 
Segundo alguns suicidologistas, para cada suicídio consumado existiriam de 8 a 10 vezes 
mais o número de tentativas. Tais estudos são importantes, pois permitem que se obtenha 
uma visão dos aspectos sóciodemográficos da população estudada, o que favorece uma 
visão realista e pertinente do meio onde o fenômeno ocorreu, ao mesmo tempo em que se 
constituem em subsídios para o desenvolvimento e implantação de programas preventivos e 
terapêuticos, principalmente na área de saúde.  

Palavras chave: suicídio no RN, estudo epidemiológico, suicídio  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0871  
TÍTULO: PROJETO ENCANTOS DA VILA: UMA TESSITURA ENTRE ARTE, 
EDUCAÇÃO E CULTURA  
ALUNO: FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA (47382392449)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
  
 
Resumo:  

Projeto Encantos da Vila: uma tessitura entre arte, educação e cultura  
Francisco Canindé da Silva/DEART/UFRN 
Profª Dra. Teodora de Araújo Alves/DEART/UFRN 
O projeto de extensão “Encantos da Vila”/DEART/UFRN tem como propósito 
pesquisar/divulgar a história artístico-cultural da comunidade da Vila de Ponta Negra em 
Natal/RN, evidenciando-a por meio de um trabalho educativo que vise sensibilizar a 
própria comunidade e a sociedade como um todo quanto à necessidade de conhecer, de 
valorizar ou mesmo reafirmar a sua própria história, mesmo quando integrada a outras 
referências culturais. Em termos metodológicos, o projeto vem sendo desenvolvido de 
modo Transdisciplinar e Multirreferencial. Nesse recorte do trabalho, evidenciamos a 
Oficina de Música e Rabeca que vem ocorrendo numa parceira entre Mestres da 
manifestação cultural “Boi Pintadinho”; jovens da Vila e alunos do Departamento de Artes 
da UFRN. Nesse contexto, alguns resultados já são perceptíveis, isto é, uma maior 
participação e valorização desses jovens em relação as suas referências culturais; à 
revitalização da manifestação cultural “Boi Pintadinho” em função da resolução de um dos 
problemas quanto à ausência de um tocador de rabeca; bem como em relação à vivência 
significativa de alunos da UFRN em situações concretas de aprendizagem. 

Palavras chave: arte, educação, cultura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0874  
TÍTULO: A “DEDUÇÃO" DO MUNDO SENSÍVEL A PARTIR DO INTELIGÍVEL NA 
FILOSOFIA DE PLOTINO.  
ALUNO: ASSILEIDE DE MELO DANTAS (01091532435)  
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)  
  
 
Resumo:  

Nas Enéadas, Plotino apresenta como tese fundamental a distinção entre o mundo 
inteligível e o mundo sensível. Distinção esta que apresenta um grave problema, tendo em 
vista que o seu sistema se pretende essencialmente monista. Ou seja, se partirmos do 
pressuposto segundo o qual o sistema plotiniano é monista, como de fato o próprio 
pretendia, a distinção entre os dois mundos necessita de uma justificativa. O presente 
trabalho, portanto, visa a uma apreciação da resposta oferecida por Plotino no que respeita 
especificamente à passagem (processão) ontológica da dimensão do incorpóreo para a do 
corpóreo. Segundo Plotino, essa processão se afigura como necessária, uma vez que do seu 
resultado ocorre que a matéria é tida como não subsistente, o que acaba por garantir que o 
seu sistema deve, sim, ser considerado monista.  

Palavras chave: mundo-sensível, mundo-inteligível, monismo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0877  
TÍTULO: A INTERAÇÃO GENÉTICO-AMBIENTAL NA CONSTRUÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE: UM ESTUDO INTRODUTÓRIO DE GÊMEOS.  
ALUNO: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
ORIENTADOR: SILVIA RAQUEL SANTOS DE MORAIS (71958487368)  
CO-AUTOR: ANNA RIVÊNIA AMORIM FERREIRA (03601775492)  
  
 
Resumo:  

Considerando a relevância das influências da genética e dos aspectos psicossociais sobre o 
comportamento humano, o presente estudo teve por objetivo observar a interação dos 
fatores genéticos-ambientais (compartilhado e não-compartilhado) atuando na formação das 
possíveis diferenças e semelhanças subjetivas entre os gêmeos. Utilizou-se a entrevista 
semidirigida com cinco sujeitos, comparando dois pares de gêmeos univitelinos, dos quais 
um par de irmãos foi separado na infância e o outro não, e ainda um irmão não-
consangüíneo de um dos gêmeos adotados. Identificou-se uma maior predominância dos 
fatores psicossociais na formação das características subjetivas dos indivíduos, sendo 
percebida uma intensa influência do ambiente compartilhado para as características em 
comum, bem como a existência do ambiente não-compartilhado ajudando na diferenciação 
dos mesmos. Isso corrobora com vários estudos sobre o tema, que consideram os efeitos 
ambientais não-compartilhados importantes no que é único para cada indivíduo. Também 
pôde ser evidenciada a influência de fatores ambientais e genéticos interagindo na formação 
e diferenciação dos sujeitos. Porém, vale ressaltar que se trata de um estudo introdutório 
sobre o tema, suscitando, portanto, questionamentos para pesquisas posteriores.  

Palavras chave: genética, ambiente, subjetividade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0878  
TÍTULO: ZAMBÊ, CABOCLINHOS E BATUQUE DE ÍNDIOS: RITMOS AFRO-
DESCENDENTES E AMERÍNDIOS DO FOLCLORE MUSICAL POTIGUAR  
ALUNO: JAILDO GURGEL DA COSTA (67148344468)  
ORIENTADOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho consiste de um breve registro, de três importantes ritmos que compõem 
o folclore musical potiguar, a saber, zambê, caboclinhos e batuque de índios. Ele traz uma 
breve descrição dos ritmos, dos instrumentos utilizados, da sua fabricação, da técnica 
utilizada e, por fim, o registro em partitura de suas formas primitivas. A metodologia 
empregada consistiu em levantamento bibiográfico, recursos áudio-visuais e pesquisa in 
loco. Os três ritmos apresentam rítmicas distintas, utilizam fórmulas de compasso binários 
e quaternários simples com emprego das notas; mínima, semínima e semicolcheia. Ocorre 
uma predominância artesanal na fabricação dos instrumentos, os quais são basicamente 
tambores, pífanos, arcos e flexas.  

Palavras chave: zambe, caboclinhos, batuque de indios   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0881  
TÍTULO: CONTRIBUIÇOES DAS DANÇAS CIRCULARES DOS POVOS NO 
DESENVOLVIMENTO DA CONSCIENCIA CORPORAL  
ALUNO: TELMA ROMÃO DE ALBUQUERQUE (35537477491)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
CO-AUTOR: SIMONE SANTOS (65490703415)  
  
 
Resumo:  

O estudo objetiva apresentar contribuições das Danças Circulares no desenvolvimento da 
consciência corporal, defendendo que ao vivenciá-las é possível ao individuo ampliar a 
percepção de si mesmo e do outro, isto pelo fato de que, entre outros aspectos, há uma 
sensibilização e um encontro com saberes culturais, simbólicos e arquetípicos de diferentes 
povos e que estão inscritos na história corporal de cada um. Em termos metodológicos, a 
pesquisa caracteriza-se como sendo Participante, na medida em que há uma participação 
direta das pesquisadoras com o universo pesquisado, isto é, com o grupo “Cirandarte” do 
Departamento de Artes da UFRN . O processo vivenciado/pesquisado demonstra resultados 
promissores quanto à melhoria da auto-estima, da auto-imagem e da auto-confiança dos 
participantes, de modo que ao vivenciar as danças com toda suas simbologias, coreografias 
e sobretudo, com o elo estabelecido pelas mãos dadas, há uma interação, aceitação e 
acolhimento corporal que ajuda a ampliar a consciência de si e do grupo.  

Palavras chave: Danças circulares, Consciência corporal, Acolhimento corporal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0882  
TÍTULO: HISTÓRIA, RAZÃO E LIBERDADE EM HEGEL  
ALUNO: HILDEMAR DE ARAÚJO BEZERRA (01166386481)  
ORIENTADOR: ABRAHAO COSTA ANDRADE (58897046568)  
  
 
Resumo:  

A questão central abordada no plano de trabalho foi a de estudar a Filosofia da história, de 
Hegel, a fim de (a partir de sua leitura) perscrutar a dimensão política de seu pensamento. 
Partindo daí, delineou-se, a análise do texto (metodologia), os resultados obtidos e 
conclusões do relatório final. Na leitura do texto de Hegel, o que fica na apreensão de seus 
conceitos de História, Liberdade e Estado, questões tratadas no resultado e conclusão do 
relatório final, e as quais são os três pontos principais de sua filosofia política, é que seu 
pensamento político está na ordem de uma reconciliação com a realidade dos fatos 
históricos, de modo que, ao invés de negá-los, irá afirmar sua necessidade, mostrando no 
interior de toda a história, sua unidade de sentido racional, no qual expressa na seguinte 
frase: “a história é o progresso na consciência da liberdade”. Tal afirmação irá absorver 
todas as lamentações e indignações morais que surgem com relação aos acontecimentos 
históricos do mundo, no que põe em problema também toda uma pretensão filosófico-
moral-política anterior da ordem do dever ser, ou seja, que propõe "soluções" para as 
relações morais e políticas, sem levar em consideração a verdadeira realidade de tais. É 
nesta perspectiva que enviamos tal resumo de apresentação de trabalho, que tem por 
objetivo mostrar as implicações políticas da leitura do texto de Hegel, mostrando no 
desdobrar de seus conceitos, o seu pensamento e os problemas que este lega.  

Palavras chave: História, Razão, Liberdade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0885  
TÍTULO: A FILHA DE RAPPACCINI: A LITERATURA COMO MANIFESTO DE 
ALERTA CONTRA A CIÊNCIA SEM CONSCIÊNCIA  
ALUNO: JANUARIO CICCO WANDERLEY GALVAO (03010087446)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o conto A Filha da Rappaccini (1846), do 
escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne (1804–64) como uma das obras que se 
caracterizam pelo seu conteúdo de teor tão crítico com relação ao cada vez mais crescente 
domínio do pensamento e do ethos científico, a ponto de se tornar profético do que 
acontece com a ciência em nossa contemporaneidade. Nesse conto do século XIX, que 
apresenta experiências impossíveis para a época, Hawthorne profetiza o aparecimento de 
cientistas que, imbuídos do desejo de dominar as técnicas no manejo de seres vivos e 
alterar-lhes as características naturais de cada espécie, de tudo fariam para conseguir seu 
intento. Tais experimentos (manipulação genética) que somente seriam possíveis em obras 
de pura ficção científica se tornaram realidade. Além de “prever” aquilo que tornou-se o 
mais importante avanço na área da ciência médica contemporânea, o texto A Filha de 
Rappaccini lançou ainda questionamentos éticos com relação aos “poderes” sem “deveres” 
que constituem o que hoje chamamos de Bioética. Usando técnicas literárias de 
comparação e contraste, nossa metodologia é comparativa, no sentido em que comparamos 
o corpus de nosso trabalho com teorias atuais da filosofia ética. Mostramos aqui o papel 
fundamental da literatura no desenvolvimento dessa consciência ética pregada pela 
filosofia.  

Palavras chave: Nathaniel Hawthorne, Literatura, Bioética  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

    

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0886  
TÍTULO: A RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ASSENTADOS DO CHICO 
MENDES I E II COM AS SUAS REPRESENTAÇÕES: SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS E MST (MOVIMENTOS DOS SEM TERRA) EM 
TOUROS /RN  
ALUNO: OSILEIDE DE LIMA BEZERRA (02824628480)  
ORIENTADOR: SEVERINA GARCIA DE ARAUJO (06740626472)  
  
 
Resumo:  

A pesquisa: “Assentamentos rurais e poder local: o desafio da municipalização da reforma 
agrária em Touros/RN”, evidenciou a necessidade de abordar com maior precisão a visão 
dos trabalhadores assentados nas relações que estes estabelecem com suas entidades de 
representação: o MST (Movimento dos Sem Terra) e o Sindicato de Trabalhadores Rurais 
de Touros, bem como apreender os aportes pedagógicos e metodológicos adotados pelo 
MST e Sindicato de Trabalhadores Rurais no processo de mobilização, ocupação e 
organização das lutas.Os procedimentos metodológicos constam de revisão da literatura; 
realização de entrevistas semi-estruturadas, analises dos discursos dos assentados acerca 
das suas entidades representativas a partir das entrevistas já realizadas na pesquisa 
supracitada e realização de investigação documental. A pesquisa aponta como resultados 
que as divergências metodológicas, bem como às disputas pelo poder de direção da luta 
pela conquista da terra, entre sindicato e MST, ainda na fase de acampamento provocaram 
um racha entre os trabalhadores que culminou na divisão do assentamento Chico Mendes 
em duas agrovilas (Chico Mendes I e Chico Mendes II). As políticas públicas direcionadas 
aos assentamentos, no presente contexto, são seletivas e focalistas não atendendo às 
demandas essenciais das famílias assentadas, um quadro resultante de uma postura advinda 
tanto do âmbito da instancia do poder Nacional (Governo Fernando Henrique Cardoso), 
Estadual quanto Municipal.  

Palavras chave: Políticas públicas, Assentamentos rurais, Relações de poder  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0887  
TÍTULO: O TURISMO E ARECOFIGURAÇÃO ESPACIAL DA PRAIA DE SAGI/RN  
ALUNO: RAFAELA ARAÚJO DA SILVA (04603884443)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE CARVALHO (10623957434)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho apresenta um estudo sobre o turismo na praia de Sagi, turismo este 
contextualizado dentro do conceito de lazer e visto como uma atividade econômica. O 
trabalho se propõe a estudar as transformações ocorridas em decorrência do turismo no 
espaço físico de Sagi. Apesar de ser um local ainda não totalmente explorado pelo turismo 
já apresenta mudanças significativas ocasionadas pelo fluxo de pessoas, modificações estas 
de natureza econômica, social, estrutural e ambiental. Sagi necessita de um planejamento 
que possa adequar os interesses econômicos da atividade turística com uma maneira 
racional e orgânica das exploração das suas potencialidades turísticas, onde deve-se 
controlar o impacto produzido sobre o solo e fauna como também o relacionamento com as 
transformações sociais que certamente serão causadas pelo turismo, analisando até que 
ponto a população local poderá ser inserida na atividade. A metodologia se dá mediante 
observação direta intensiva da realidade, serão feitas entrevistas e aplicação de 
questionários junto a população local e estabelecimentos comerciais.  

Palavras chave: Turismo, Espaço, Planejamento local  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

    

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0888  
TÍTULO: A POESIA CORPORAL NA CONSTRUÇÃO DO ESPETÁCULO “RESTOS 
DE UMA NOITE QUALQUER”  
ALUNO: WEID SOUSA DA SILVA (00976852403)  
ORIENTADOR: MAKARIOS MAIA BARBOSA (39529320434)  
CO-AUTOR: ALLAN KARDEC BEZERRA E SILVA (01026965438)  
  
 
Resumo:  

O espetáculo “Restos de Uma Noite Qualquer” foi criado a partir de idéias inspiradas no 
texto “Dois Perdidos Numa Noite Suja” de Plínio Marcos, onde tentávamos vivenciar 
situações como: Assaltos, discórdias e violência urbana. Os atores utilizam como processo 
de preparação, a pré-expressividade tratada por Eugênio Barba. A partir dela, construímos 
as matrizes corpóreas para a execução das idéias, adaptando os exercícios a nossa 
necessidade de composição. 
Utilizamos para este processo, metodologias como a autodireção, acreditando que cada ator 
é capaz de se dirigir, metodologia esta aplicada ao G.E.N.T.E.- Grupo de Estudos Neo-
disciplinares de Teatro e Espetacularidades - e o ator compositor , onde compomos nosso 
próprio texto e ações a partir das vivências das situações supracitadas, somando-se a isso, 
utilizamos objetos, tanto simbolicamente quanto no seu sentido real. A sonoridade também 
tornou-se um elemento essencial no espetáculo. Para o desenvolvimento deste trabalho fez-
se mister a construção de cena a partir de partituras físicas, repetição exaustiva das ações, 
bem como o uso de palavras soltas e onomatopéias, pondo o corpo-próprio no centro da 
montagem.  

Palavras chave: espetaculo, restos, qualquer  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0889  
TÍTULO: ANÁLISE FORMAL DAS 18 SONATAS PARA PIANO DE MOZART  
ALUNO: ÍGARA CYNARA CABRAL DE PAIVA (06079685400)  
ORIENTADOR: MARCUS ANDRE VARELA VASCONCELOS (63803526434)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho, parte de uma pesquisa mais ampla sobre o universo da sonata para piano, tem 
como objetivo desvendar os principais procedimentos composicionais que denotam o estilo 
adotado por Mozart em suas sonatas, através da investigação do uso da forma, do 
tratamento temático e harmônico. Para tanto, fez-se necessária a audição de todas as 
sonatas, com seu respectivo acompanhamento através das partituras, nas quais foram feitas 
anotações, delimitando os principais pontos estruturais do discurso, identificando as 
tonalidades envolvidas e sua relação com os materiais temáticos. Os dados obtidos foram 
então dispostos de duas formas: na primeira, foram detalhadas por escrito as informações 
mais importantes de cada uma das sonatas, o que possibilitou a criação posterior de um 
esquema comparativo de todas as obras. Como resultado, foi possível visualizar, de um 
modo geral, o pensamento estilístico do compositor, na escolha das formas, com eventuais 
desvios criativos da norma geral, no tratamento conferido aos materiais motívico-temáticos, 
seus desenvolvimentos e variações, e a utilização da harmonia como elemento condutor no 
processo criativo. Com relação à pesquisa à qual este trabalho está vinculado, "O 
conhecimento do pensamento criativo de Mozart em relação à sonata para piano" é de 
fundamental importância, uma vez que serve de modelo para grande parte dos 
desdobramentos expressivos posteriores na história deste gênero de composição.  

Palavras chave: Piano - sonata, Mozart, música  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0890  
TÍTULO: "EXILIO" AS MEMÓRIAS DE GREGÓRIO BEZERRA NUMA 
LINGUAGEM CÊNICA  
ALUNO: ANA CAROLINA BEZERRA TEIXEIRA (00855066482)  
ORIENTADOR: AFONSO HENRIQUE FAVERO (00896199860)  
  
 
Resumo:  

A pesquisa destaca a obra memorialística do líder revolucionário Gregório Bezerra 
estabelecendo diálogos entre a literatura e a prática cênica. A partir da leitura destas obras 
foi realizado um experimento teatral e um trabalho de pesquisa de personagem que pudesse 
criar, partindo de suas vivencias e reflexões acerca da temática escolhida na construção do 
texto. O trabalho foi realizado com alunos do Departamento de Artes da UFRN, bem como 
artistas convidados, reunindo um conjunto de experiências artísticas revelando o tema 
central do espetáculo: Exílio. Serão apresentados nesse congresso os recursos pedagógicos 
utilizados no processo criativo, compartilhado por atores, diretor e equipe técnica, assim 
como as demais referências que compuseram a estética do espetáculo apresentado.  

Palavras chave: literatura, corpo, teatro  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

 

 

 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: HS0893  
TÍTULO: O TURISMO NUMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO COM 
BASE LOCAL  
ALUNO: ROSA MARIA RODRIGUES LOPES (01171509405)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho é uma discussão teórica, parte integrante de um estudo de caso que tem 
como objeto empírico, dois municípios do RN (Martins e Portalegre) e tem por objetivo, 
encaminhar considerações no que concerne ao turismo enquanto perspectiva de 
desenvolvimento com base local. O turismo nesse sentido é tomado na sua relação com o 
desenvolvimento, sendo este negado em seu sentido dominante (apenas desenvolvimento 
econômico), e contemplado no âmbito sócio-espacial, o que agrega valores culturais, 
econômicos, políticos, sociais e ambientais no espaço onde a atividade se manifesta. Dessa 
forma, a atividade turística é vista como atividade humana complexa, devendo ser 
entendida nos eixos da produção e consumo do espaço, num modelo de globalização 
produtiva, onde os efeitos neoliberais e o modo de produção baseado na acumulação 
flexível são nefastos às instituições sócio-ambientais. Assim, considerar a proposta de 
desenvolvimento com base local, significa contrariar a ideologia hegemônica vigente e 
fortalecer a valorização em microescala, pautada no lugar, nas “horizontalidades”. Como 
metodologia para tal trabalho está sendo utilizado, levantamento bibliográfico para suporte 
teórico, já que se trata de uma discussão teórica.  

Palavras chave: Turismo, Desenvolvimento local, Desenvolvimento sócio-espacial  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0894  
TÍTULO: APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO, PDI E 
SIG´S PARA A ATUALIZAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS.  
ALUNO: FRANKLIN ROBERTO DA COSTA (03568017725)  
ORIENTADOR: SEBASTIAO MILTON PINHEIRO (05534879491)  
  
 
Resumo:  

A escassez de cartas topográficas atualizadas em todo país e, particularmente, no Estado do 
RN, indica a necessidade de realizar atualizações que permitam reduzir a perda de tempo e 
recursos na avaliação das mudanças ocorridas no território, principalmente, aquelas 
decorrentes de ações antrópicas. Para isso, a utilização de geotecnologias e, principalmente, 
de dados e produtos de sensoriamento remoto orbital têm se tornado indispensáveis para a 
realização dessas atualizações, assim como para a análise do uso e ocupação do solo e da 
expansão urbana, dentre outras. Considerando as vantagens da resolução temporal e da 
visão sinóptica das imagens orbitais para fins cartográficos, optou-se pela utilização de 
imagens SPOT e LANDSAT TM, com apoio do programa SPRING do INPE, para realizar 
a atualização da Carta SB 24-X-D-I Mossoró, escala 1:100.000, restituída pela SUDENE, a 
partir de fotografias aéreas de 1965. Este trabalho integra o Projeto Geomossoró em 
desenvolvimento no Laboratório de Geoprocessamento do DGE/UFRN.  

Palavras chave: sensoriamento remoto, cartas topográficas, SPRING-INPE  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0895  
TÍTULO: PETI DE PARNAMIRIM: UMA AVALIAÇÃO DO CONSELHO DO 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM 
PARNAMIRIM/RN  
ALUNO: FRÂNSLIE QUINTO BEZERRA (01175141445)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
  
 
Resumo:  

Na década de 80 os temas relacionados à criança e o adolescente passaram a ser mais 
discutidos. No Estatuto da Criança e do Adolescente os mesmos passaram a serem vistos 
como sujeitos portadores de direitos e o Estado, a sociedade e a família como responsáveis 
para que estes direitos sejam efetivamente usufruídos. Já na década seguinte a União 
formula uma política publica para o enfrentamento de situações de risco social, como é o 
caso do trabalho infantil. O PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil tem 
como objetivo a inserção, reinserção e a permanência de crianças e adolescentes, que se 
encontravam em situações de risco social e exercendo trabalho em condições insalubres, na 
escola. No município de Parnamirim-RN o PETI começou a ser implementado no ano de 
2000 com a instalação do núcleo do bairro Liberdade, sendo obrigatório à existência de 
uma Comissão do PETI, que atua se na perspectiva de um conselho. Os procedimentos 
metodológicos foram realizados através de análise teórica; entrevistas com gestores 
municipais, diretores e membros da Comissão do programa. A pesquisa traz inicialmente 
uma reflexão sobre a efetividade da Comissão do PETI de Parnamirim, a participação dos 
membros na mesma, e a relações entre atribuições da Comissão e as atividades realizadas. 
Conclui, assim, que a avaliação de políticas publicas é uma área fundamental para construir 
condições para avançarmos no processo de democratização e universalização de cidadania.  

Palavras chave: políticas publicas, Conselho, Vulnerabilidade social  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0896  
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE HEGEL E O CETICISMO  
ALUNO: OSCAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BISNETO (02644429463)  
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo encetar uma discussão em torno da problemática da 
possibilidade do conhecimento, tendo por norte três posturas filosóficas: uma cética, cujo 
principio maior se assenta numa recusa geral do conhecimento; outra, parcialmente cética, 
o pensamento kantiano, cujo pensamento se coloca a meio caminho entre o ceticismo e a 
metafísica dogmática; e, enfim, a postura de Hegel, para quem a possibilidade do 
conhecimento, alçando para além do dogmatismo, se afirma como essencialmente absoluta. 
Sendo que, ao fim da discussão, após pesar os principais argumentos pertencentes a cada 
uma das três vertentes, será forçoso concluir a favor de uma das três posturas, notadamente 
a do ceticismo.  

Palavras chave: Conhecimento, Ceticismo, Absoluto  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0901  
TÍTULO: A DIALÉTICA DAS REPRESENTAÇÕES  
ALUNO: EDUARDO BRANDÃO DE SANTANA (00846013452)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
  
 
Resumo:  

Partimos da hipótese de que a Geografia Cultural, subdisciplina da Geografia, apresenta 
problemas de caráter teórico-metodológico, surgindo a defesa da diferença de enfoques 
(enquanto ideologia da diferença), que tem por um de seus objetivos evitar que se adentre à 
raiz da questão. Nossa preocupação está voltada para a construção do pensamento no 
contexto da dialética das representações. Nesse contexto, a cultura que interessa aos 
geógrafos é constituída pelo conjunto dos artefatos, do know how e dos conhecimentos 
através dos quais os homens mediam suas relações com a natureza. Tentando embasar essa 
discussão, realizamos pesquisa bibliográfica acerca da temática, discussões com 
professores da área, assim como debates na disciplina “Espaço, representação e cultura 
urbana", do Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia. Nosso trabalho aponta 
para o fato de que o processo de produção social do espaço material é perpassado pelas 
representações que os homens estabelecem sobre esse espaço. Existe, portanto, uma relação 
dialética entre cultura e espaço, sendo necessário discutir a questão ideológica, uma vez que 
está presente em grande parte nas representações sociais, constituindo-se enquanto 
representação reprodutora de idéias, valores, concepções, etc. A ideologia da diferença que 
emerge com mais intensidade nos dias atuais, tenta mascarar a tentativa de padronização 
nas representações.  

Palavras chave: Geografia cultural, Ideologia, representação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0904  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO NA INTERNET NAS 
ÁREAS DE BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  
ALUNO: SAMANTHA MOURA COSTA (03212510404)  
ORIENTADOR: ANDREA VASCONCELOS CARVALHO (91750784491)  
CO-AUTOR: DÉBORA COSTA ARAUJO (03101305497)  
CO-AUTOR: FLAVIANA SOUZA DA CUNHA (87643928487)  
CO-AUTOR: VANESSA DE OLIVEIRA PESSOA (01059328410)  
 
 
Resumo:  

Trata de uma análise realizada em dois sites, Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação e o Guia de Biblioteconomia. Avalia os mesmos de acordo com os crtérios 
de qualidade de fontes de informação na Internet propostos por Maria Inês Tomael, et.al., 
que analisam desde o responsável pelo site até o suporte ao usuário. O resultado da 
avaliação mostra que a Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação satisfaz a 
maioria dos critérios de qualidade, mas como fonte de pesquisa o site não oferece muitas 
opções de artigos por ter sido criado recentemente; o Guia da Biblioteconomia também 
satisfaz a maior parte dos critérios, deixando à desejar somente nos de atualização e de 
reconhecimento do autor, o Guia tem o objetivo de auxiliar os alunos, profissionais e 
interessados, uma vez que remete à sites referentes à assuntos desta área.  

Palavras chave: internet, avaliação, sites  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0906  
TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO  
ALUNO: ANA SUELY MACÊDO GOMES (44375352434)  
ORIENTADOR: GIANE BEZERRA VIEIRA (44699506453)  
CO-AUTOR: ADRIANA MÁRCIA AGUIAR SARAIVA (79120768400)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho traz uma reflexão sobre os conceitos de alfabetização e letramento a 
partir de uma pesquisa de campo e de uma revisão bibliográfica. Analisa-se à luz do 
referencial teórico estudado na disciplina Processos de Alfabetização, a concepção de uma 
professora de uma escola pública de Natal acerca desses conceitos. Define-se com base em 
Curto (2000), Ferreiro (2002), entre outros autores, que alfabetização é um processo de 
aquisição da língua oral e escrita e o letramento é o conjunto de práticas sociais de uso 
dessa leitura e dessa escrita. Estabelece-se uma articulação entre o dizer da professora que 
atua na alfabetização e os conceitos dos autores lidos. Evidencia-se, também, a atualidade 
dessa discussão na trajetória da alfabetização no Brasil. Confirma-se que a professora 
demonstra ter domínio de conteúdo e embasamento teórico sobre as questões propostas, 
visto que, o processo de alfabetização e letramento se bem aplicados às crianças, 
contribuem para o desenvolvimento da capacidade de interpretar e estabelecer significados 
dos diferentes textos, criando e promovendo variadas experiências em situações novas e 
contribuindo para a formação de uma geração de leitores, capazes de compreender as 
múltiplas formas de linguagem, disponíveis a comunicação humana. Concluímos que para 
se trabalhar com a alfabetização e o letramento, o professor deve ter a preocupação de 
relacionar a teoria com a prática, pois, tem papel importante na mediação da aprendizagem.  

Palavras chave: Alfabetização, Letramento, Leitura   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0910  
TÍTULO: A EDUCAÇÃO ESCOLAR PRIMÁRIA NO BRASIL COLÔNIA  
ALUNO: ADRIANA MÁRCIA AGUIAR SARAIVA (79120768400)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
CO-AUTOR: ANDRÉIA S. CABRAL (02962661408)  
CO-AUTOR: HEDJA MARIA TEIXEIRA DA SILVA (0109528142)  
CO-AUTOR: MANUELLA SANTOS MENEZES (00985920416)  
 
 
Resumo: 

O trabalho, com base nas fontes bibliográficas estudadas na disciplina História da Educação 
Brasileira, em Azevedo (1976) e Nagel (1997), expõe as estratégias de ensino e 
aprendizagem adotadas pelos padres Jesuítas da Companhia de Jesus em missões no Brasil. 
Esses padres estabeleceram aulas de primeiras letras para ensinar aos índios e colonos, a ler 
e rezar, com fins religiosos, disciplinares e mercantilistas. E também fizeram o uso de 
estratégias modernas como o teatro, a música, a dança e recitação de poesia.  

Palavras chave: Educação Brasileira, Período Colonial, Estratégias de Ensino  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 CÓDIGO: HS0912  
TÍTULO: A EDUCAÇÃO ESCOLAR PRIMÁRIA JESUÍTA NO BRASIL E NA 
CAPITANIA DO RIO GRANDE (1530-1779)  
ALUNO: ANDRÉIA KELLY ARAÚJO DA SILVA (01258082403)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
CO-AUTOR: JAILMA BRITO DOS SANTOS (01219794406)  
CO-AUTOR: JUCIARA MELO DA SILVA (02800119462)  
CO-AUTOR: MARIA LETÍCIA GONÇALVES DE ARAÚJO (74666703349)  
 
 
Resumo:  

Com a vinda em 1530 dos padres da Companhia de Jesus para o Brasil, deu-se início a 
escolarização que não dispensava uma unidade entre o ser e o pensar, compreendida como 
um direcionamento para o trabalho produtivo. Na Colônia brasileira, os padres Jesuítas ao 
se instalarem nas aldeias e vilas, fundaram salas de aulas de primeiras letras, para 
ensinarem aos índios e colonos o ler, o escrever, o contar e o rezar, fazendo uso também de 
estratégias de ensino-aprendizagem como o teatro, a dança, a poesia e a música. O presente 
pôster, com base em fontes bibliográficas estudadas na disciplina História da Educação 
Brasileira como Araújo (1982), Azevedo (1964), Nagel (1996) e Araújo (2004), tem o 
objetivo de expor o trabalho escolar e as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas 
pelos padres Jesuítas no Brasil e na Capitania do Rio Grande- as quais são o uso do teatro 
(autos, diálogos), da língua nativa, da música, da dança -, durante o período colonial, 
visando tanto a inserir a Colônia no comércio mercantil, quanto a desenvolver uma cultura 
do trabalho.  

Palavras chave: Educação, Jesuítas, Colonização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0913  
TÍTULO: A REPETIÇÃO CONSTRUINDO SENTIDOS EM CANTIGAS DE RODA  
ALUNO: ELIS BETÂNIA GUEDES DA COSTA (04611751422)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho foi realizado na disciplina Língua Portuguesa V (Semântica), em 
decorrência à proposta de integrar o ensino a projetos de pesquisa. Neste sentido, 
estabelecemos como objetivos descrever e analisar as repetições lexicais e de estrutura 
sintática em cantigas de roda. Para tanto, seguimos estudos acerca da repetição, enquanto 
mecanismo coesivo, tanto na modalidade falada, como na escrita. O “corpus” se constitui 
de 10 (dez) cantigas de roda coletadas na cidade de Currais Novos. No que se refere à 
metodologia, seguimos uma abordagem qualitativa de natureza interpretativista. Os 
resultados revelaram que as repetições lexicais e de estrutura sintática viabilizaram a 
condução e manutenção do eixo temático com coerência e objetividade, produzindo, desse 
modo, efeitos de sentido.  

Palavras chave: Efeitos de sentido, Repetição lexical e de estrutura sintática, Mecanismo 
coesivo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0922  
TÍTULO: RELAÇÕES ENTRE O REPERTÓRIO PARA CLARINETE E O SEU 
DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO  
ALUNO: ÉTORE MEDEIROS (05912793478)  
ORIENTADOR: RONALDO FERREIRA DE LIMA (08888922415)  
  
 
Resumo:  

O homem está constantemente desenvolvendo novas tecnologias, novas formas de melhor 
solucionar seus problemas diários: da roda ao computador, todas as invenções e inovações 
contribuíram para que a humanidade chegasse ao patamar tecnológico no qual se encontra 
hoje. Com o clarinete não foi diferente : em sua “evolução” ao longo do tempo o 
instrumento adquiriu uma melhor sonoridade, aumento de sua extensão, mecanismos para 
facilitar a digitação, entre outras tantas melhorias. O presente trabalho de pesquisa tem por 
objetivo verificar esse desenvolvimento do clarinete, assim como levantar exemplos de 
obras representativas do repertório para o instrumento a partir do século XVIII, quando o 
clarinete tomou sua forma atual.  

Palavras chave: Música, Clarinete, História do Clarinete  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0924  
TÍTULO: SISTEMA DE COTAÇÕES: UM MODELO DE SISTEMA 
AUTOMATIZADO.  
ALUNO: RODOLFO BURITI PEREIRA (00836103408)  
ORIENTADOR: JOSE VICENTE DE ASSIS (19092490415)  
CO-AUTOR: HORTEVAN MARROCOS FRULTUOSO (00986530409)  
CO-AUTOR: CHARLES CESAR MAGNO DE FREITAS (87747090463)  
  
 
Resumo:  

A Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC é uma instituição sem 
fins lucrativos que tem como objetivo administrar recursos tanto de projetos com 
financiamento público quanto privado. A administração dos recursos está voltada para 
suprir as necessidades financeiras e materiais dos mesmos. A aquisição de materiais é feita 
por meio de cotação e/ou licitação para cumprir os princípios da legalidade e da isonomia 
entre os fornecedores. O estudo tem como objetivo identificar e analisar, através da 
pesquisa, meios de agilizar estes processos com a informatização do sistema. Já tendo sido 
implantadas na própria FUNPEC tal forma de aprimoramento, verificou-se de pronto 
ótimos resultados. Anteriormente, quando da necessidade de aquisição de bens para uso em 
projetos, os fornecedores eram avisados por meio de telefone ou fax, sendo as respostas 
(propostas de preço) enviadas pelos mesmos meios. Tal situação implicava custos 
excessivos e tornava o processo de compra bastante moroso, o que contrasta com a 
agilidade que na maioria das vezes é desejada. Implantado o novo sistema, toda a operação 
que envolve a compra de bens é feita on-line. Dessa forma, os itens a serem cotados são 
listados numa seção do sistema da internet, ficando à disposição dos fornecedores, que 
rapidamente enviam suas propostas de preço. A partir daí a Administração, dispondo dos 
preços recebidos, escolhe aquele mais conveniente aos seus anseios, respeitando o custo 
benefício.  

Palavras chave: cotação de preço, isonomia, agilidade e celeridade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0935  
TÍTULO: PRÁTICAS (IN)FORMACIONAIS NA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS.  
ALUNO: SUZYNEIDE SOARES DANTAS (42310253472)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO BORBA (13050419415)  
  
 
Resumo:  

No Brasil há mais de 35 milhões de pessoas maiores de catorze anos que não completaram 
quatro anos de escolaridade, além dos 20 milhões identificados como analfabetos. Paulo 
Freire propunha uma ação educativa para capacitar cidadãs e cidadãos a compreenderem o 
contexto em que vivem, possibilitando-os o acesso a informação que lhes sejam úteis, 
ajudando-os a exercerem de forma efetiva seu papel na Sociedade da Informação. 
Marteleto(1999)considera as práticas informacionais como ações de informação 
desenvolvidas através dos circuitos comunicacionais ocorridos nas relações sociais. O 
objetivo é analisar as práticas informacionais utilizadas pelos professores alfabetizadores da 
EJA, a fim de verificar como se constrói o processo de (in)formação de leitores. O cenário 
da pesquisa foi uma escola da rede municipal de Natal-RN. Participaram 05 professoras. 
Como instrumentos de coletas de dados: observação; entrevista semi-estruturada; diário de 
campo;planos de aulas. A análise dos dados nos apontaram que as práticas (in)formacionais 
são construídas a partir de situações significativas que produzem efeitos nos sujeitos, por 
meio de uma ação socializadora construída no coletivo.  

Palavras chave: práticas informacionais, educação de jovens e adultos, alfabetização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0939  
TÍTULO: UMBANDA E SOCIEDADE: REPENSANDO A RESISTÊNCIA.  
ALUNO: HELOISA HELENA FONSECA DO NASCIMENTO (05974930495)  
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (07453906415)  
  
 
Resumo:  

A umbanda é constituída num universo dinâmico e está em contínua construção, sendo 
então suas práticas bastante variadas dependendo das influências dos costumes e tradições 
dos locais onde a religião é praticada que incidem sob sua forma. A pesquisa propõe 
analisar até que ponto essas práticas religiosas, que têm como base o culto a entidades que 
remetem às camadas discriminadas da sociedade brasileira, índios e negros, contribuem 
para o estabelecimento de um diferente imaginário social, e o quanto há de enfrentamento 
às convenções culturais hegemônicas nos cultos da umbanda. Pretende-se analisar através 
da bibliografia sobre o assunto, as recentes reflexões sobre a cultura popular; além da 
observação empírica em terreiros localizados na Zona Norte da cidade de Natal qual o grau 
e o caráter de resistência dos grupos subalternos às imposições culturais e materiais das 
classes dominantes e em quais fatores a resistência se apresenta no culto e na vida social 
dos praticantes. Esse trabalho, que faz parte de um projeto mais amplo de conhecer e 
caracterizar a umbanda existente na Zona Norte de Natal, vai averiguar o alcance desse 
olhar alternativo sobre a formação étnica do Brasil em relação à sociedade norte-
riograndense, a influência das práticas e dos discursos dessa religião eminentemente 
popular na cultura potiguar, diante da construção de uma memória social e de uma 
identidade através da interpretação desse culto. 

Palavras chave: Cultura Popular, Umbanda, Resistência  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0946  
TÍTULO: A MÚSICA COMO ATIVIDADE LÚDICA NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM PARA JOVENS DAS ESCOLAS PÚBLICAS  
ALUNO: EDDY LINCOLLN FREITAS (66913918372)  
ORIENTADOR: FÁBIO SCARDUELLI (02492901971)  
  
 
Resumo:  

O trabalho tem por finalidade demonstrar, através das experiências obtidas em aulas nos 
colégios da rede pública e no programa alfabetização solidária, a importância da música 
produzida em um ambiente acadêmico sistemático, tendo como objetivo principal, 
proporcionar uma vivência musical diferente daquela vivenciada no ambiente sonoro 
cotidiano. Para isso foram utilizados áudios, gravuras e textos a respeito da história da 
música buscando-se sempre uma relação entre a música produzida no passado e a que é 
feita atualmente. 

Palavras chave: Música, Pedagogia, vivência  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: HS0950  
TÍTULO: USUÁRIOS: CONSTRUTORES ATIVOS DA INFORMAÇÃO  
ALUNO: SUZYNEIDE SOARES DANTAS (42310253472)  
ORIENTADOR: FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA (05597897420)  
CO-AUTOR: JOSE TARGINO (03044941431)  
  
 
Resumo:  

Por muito tempo o paradigma centrado na informação baseado na premissa de que as 
necessidades de informação podem ser expressas ou reformuladas em questões, de acordo 
com a linguagem do sistema, era a maior preocupação. Partindo desse pressuposto realizou-
se uma pesquisa na BCZM,com seus usuários, no período de 1Ohoras, a fim de conhecer o 
grau de satisfação ao sistema de comunicação para o acesso a informação. Utilizando como 
base teórica os estudos realizados por Schkleyer(1990); Araújo(1996), 
Rabelo(1998);Figueiredo(1999)a análise dos resultados apontaram para a auto-
complexidade, amplitude e diversidades das necessidades do usuário para o acesso a 
informação.  

Palavras chave: usuários, informação, conhecimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0953  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DE UMA TÉCNICA PESSOAL PARA A ARTE DE 
ATOR A PARTIR DE EXERCÍCIOS PRÉ-EXPRESSIVOS DOS PRINCÍPIOS DA 
ANTROPOLOGIA TEATRAL.  
ALUNO: MARIA CONCEIÇÃO LIRA DE PAIVA (05242101440)  
ORIENTADOR: MAKARIOS MAIA BARBOSA (39529320434)  
  
 
Resumo:  

Elaborar uma maneira própria de preparação cênica para melhor desenvolvimento 
espetacular, tem sido a questão norteadora deste plano de trabalho de iniciação 
científica.Objetivando desenvolver experiências de construção de uma técnica pessoal 
através de exercícios de preparação orgânica de ator, para atender às necessidades 
expressivas e cênicas, estimulando a sensibilidade perceptiva deste ator à criação poética.A 
metodologia deste trabalho partiu de experimentos de exercícios e práticas elaboradas com 
base nos princípios da Antropologia Teatral, com registros contínuos destas práticas diárias, 
em comparação com as pesquisas de referenciais teóricos e discussões acerca deste 
tema.Uma investigação em andamento mas já resultando um primeiro esboço desta 
elaboração técnica e a descoberta das especificidades – uma técnica de preparação de ator a 
partir da pré-expressividade que identifica as potencialidades e limites, tornando o ator 
mais consciente de sua corporeidade e cultura. 

Palavras chave: ATOR, TÉCNICA, REPRESENTAÇÃO   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0956  
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE PROCEDIMENTOS CRIMINOSOS DE 
PROFISSIONAIS DA ÁREA FARMACÊUTICA  
ALUNO: BRYANDA BATISTA DA MOTA SILVA (00912716495)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
  
 
Resumo:  

O descompasso entre a realidade normativa e os crescentes avanços tecnológicos nas áreas 
farmacêuticas e médicas resultaram em um clima de insegurança social. O gerenciamento 
de planos governamentais impositivos de uma consciência ética adequável aos interesses 
políticos desponta para uma irrefutável necessidade de amadurecimento ético sobre tais 
temas. Diante de tais ponderações, tal projeto de pesquisa analisa procedimentos 
criminosos cometidos por profissionais da área farmacêutica, no que se diz respeito à 
falsificação, fraude e adulteração de medicamentos. É abordada também, a ética e uma área 
emergente do direito, O Biodireito. O levantamento do material foi feito através de recursos 
bibliográficos e de informática, via rede de computadores, a exemplo da Internet. O código 
de ética da profissão farmacêutica foi analisado para qualificar os casos de infrações 
cometidas pelos profissionais da área farmacêutica. Os resultados obtidos se encontram sob 
a forma de texto, o qual aborda também um estudo acerca da bioética, seu conceito e 
implicações no mundo jurídico, inserindo a análise dos crimes do jaleco branco, praticados 
por profissionais da área farmacêutica e suas conseqüências para a saúde pública e a vida 
dos cidadãos. A pesquisa constatou que uma das soluções viáveis poderá ser a reflexão 
ética sobre procedimentos ilícitos dos profissionais da área farmacêutica e a aplicação de 
penalidades; é necessária também a criação de planos governamentais para fiscalizar e 
coibir os crimes de jaleco branco na área farmacêutica, a fim de impedir a impunidade dos 
seus autores.  

Palavras chave: Farmacêutica, Direito, Profissão   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0957  
TÍTULO: AS AULAS DE PRIMEIRAS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE  
ALUNO: JEANE BANDEIRA DA SILVA (03515445420)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
CO-AUTOR: RAFAELA BEATRIZ ALVES (06045330471)  
CO-AUTOR: PAULA STEFANE SOUSA GRANJEIRO (05561059408)  
CO-AUTOR: JOANA D'ARC ROCHA DE SOUSA (00852646445)  
 
 
Resumo:  

Após 39 anos da chegada dos jesuítas à Colônia brasileira, com o então Governador Geral 
Tomé de Souza, em 1549, é que se deu início ao povoamento da cidade do Natal, a partir da 
construção do forte no dia dos Santos Reis Magos, a 6 de janeiro de 1598. Os jesuítas 
Gaspar de Samperes e Luís Figueiras, sendo o primeiro responsável pela feitura da planta e 
edificação do Forte e o segundo, capelão em Natal, acredita-se que em suas casas de taipa 
contruídas em volta da igreja Matriz, deve ter funcionado as primeiras salas de aula em 
Natal, para os ensinamentos do ler, do escrever, do contar e do rezar de seus primeiros 
habitantes. Entre 1678 e 1712, os jesuítas Antônio Cardoso, Francisco de Albuquerque, 
João Gouveia, José dos Reis, Luís Pinto e Felipe Bourel em Missões de Aldeamento em 
São João Batista do Apodi (Potalegre), São Miguel de Guajiru (Extremoz) e São Batista de 
Guaraíras (Arês), ensinaram aos índios e as índias o ler, o escrever, o contar e o rezar, como 
também os ofícios de plantar, pastorear, fiar,tecer,cozer,construir e talhar em madeira. com 
base nas fontes de Araújo (1982), Lopes (1994) e Araújo (2003), o presente poster objetiva 
mostrar a função pedagógica das aulas de primeiras letras nas aldeias indígenas da 
Capitania dirigida pelos padres jesuítas que aqui estiveram.  

Palavras chave: Missões, Aldeamentos, Jesuítas   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0961  
TÍTULO: SÚMULA VINCULANTE: SOLUÇÃO OU PERVERSÃO?  
ALUNO: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 
Resumo:  

É uníssona a voz que brada por uma reforma do Judiciário que traga celeridade às decisões 
judiciais. Uma reforma que apague a mácula a qual atualmente reveste a atuação da Justiça 
seja em razão da sua morosidade, aspecto consolidador da ineficiência prestacional, ou 
ainda da não homogeneidade jurisprudencial, fator inquietante que desperta o (temido) 
sentimento da insegurança jurídica nas pessoas em geral. A solução almejada para uma 
justiça plena e eficaz estaria na vinculação compulsória dos julgados de primeira instância à 
interpretação uniformizada conferida pelos Tribunais Superiores a determinadas matérias 
(súmulas), ou o efeito vinculante configurar-se-ia numa verdadeira perversão jurídica? 
Buscar-se-á a resposta para esse questionamento através do estudo dos argumentos que 
sedimentam as posições formuladas acerca do assunto. A análise dos efeitos da inserção 
deste instituto vinculador no ordenamento brasileiro e seu paralelo com o modelo da stare 
decisis norte-americano, do qual deriva, será o objeto do presente estudo. Intenta-se com 
esse trabalho de pesquisa, que melhor se traduz como uma investigação comparativa, um 
caminho que leve à reconstrução do abalado prestígio da Justiça.  

Palavras chave: súmula vinculante, reforma do judiciário, stare decisis  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0962  
TÍTULO: COMPOSIÇÃO E DESIGUALDADE DA RENDA ENTRE FAMÍLIAS 
RURAIS NO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: ANACLEIA GOMES DANTAS DE OLIVEIRA (02636074457)  
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  
  
 
Resumo:  

Historicamente, o meio rural do Rio Grande do Norte sofreu grande influência das 
monoculturas, essencialmente algodão e cana-de-açúcar. O declínio dessas atividades 
agrícolas expõe a fragilidade econômica do estado em encontrar alternativas de emprego e 
renda para a sobrevivência das famílias rurais. Problemática: será que essas famílias 
permaneceram nas atividades agrícolas? Qual a participação dessas fontes de rendas entre 
as famílias rurais do RN? O objetivo do trabalho é mostrar quais as atividades que 
influenciam na formação e na desigualdade da renda das famílias rurais do RN. 
Metodologia -Os dados analisados foram obtidos da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) de 1999 e 2001. Nesse estudo a renda familiar foi subdividida em seis 
fontes: a renda do trabalho principal da atividade agrícola e de atividade não agrícola; a 
renda de trabalhos secundários e outros; renda de aposentadorias e pensões; renda de juros, 
rendimentos e aluguéis; e renda de doações. A importância de cada fonte de renda na 
desigualdade foi obtida por meio da decomposição do índice de Gini. Entre os resultados, 
constatou-se que a participação da renda familiar não agrícola na renda per capta total foi 
superior a participação da renda agrícola. Assim como foi a atividade não agrícola que 
apresentou o menor indicador de desigualdade de renda entre as famílias. Notou-se que, 
assim como a região Nordeste, as famílias rurais do Rio Grande do Norte não são mais 
essencialmente agrícolas.  

Palavras chave: Fontes de renda, Desigualdade, Renda Rural  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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  CÓDIGO: HS0967  
TÍTULO: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL EM EMPRESA 
COOPERATIVA: O CASO DA COPALA  
ALUNO: ELINETE LUISA LOPES (93843089434)  
ORIENTADOR: MARIA DA LUZ GOIS CAMPOS (15655482487)  
  
 
Resumo:  

O problema deste trabalho é analisar como a empresa cooperativa de produção artesanal 
administra sua produção de maneira a se manter no mercado capitalista através da sua 
estratégia de produção. Assim, tem como objetivo verificar a Administração da Produção 
artesanal em empresa cooperativa através dos elementos estruturais e infra-estruturais da 
Estratégia de Produção desenvolvida a partir das prioridades competitivas de uma 
organização, tais como custo, qualidade, entrega, flexibilidade e atendimento. Para o 
alcance deste objetivo tomou-se por base o estudo de caso da Cooperativa dos Produtores 
Artesanais do Rio Grande do Norte (COPALA). A pesquisa foi do tipo exploratória e 
descritiva e teve o uso dos recursos metodológicos de levantamento bibliográfico, 
entrevistas e formulários.O modelo de análise proposto é fundamentado na visão crítica da 
gestão da produção nos estudos de Davis et al (2001). Pode-se verificar no estudo que a 
COPALA utiliza alguns elementos estratégicos na Administração da Produção como a 
adoção do acompanhamento às exigências do consumidor através da flexibilidade da 
introdução de novos modelos que têm constituído-se em um certo tipo de modernização do 
produto e favorecido a permanência da cooperativa no mercado. 

Palavras chave: Administração da produção artesanal, Empresa cooperativa, Estratégia de 
produção  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0968  
TÍTULO: NOÇÕES DE DIREITO E JUSTIÇA NA HISTÓRIA DO DIREITO DA ÍNDIA  
ALUNO: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
  
 
Resumo:  

O direito na República da Índia se revela diferente do chamado direito hindu. A delimitação 
desta problemática se encontra na definição de que este direito deriva de uma experiência 
histórica apoiada nos Vedas, na tradição e no costume, enquanto que aquele partiu da 
existência da polêmica divisão social em castas, imiscuindo ao direito tradicional hindu o 
direito europeu inglês, holandês e português. O direito é conhecido como “dharma”, ou 
conjunto de deveres e obrigações, já que a palavra direito em seu sentido hodierno não 
possui tradução acurada para o sânscrito. Diferentemente dos grandes sistemas de direito 
ocidentais, o direito hindu apresenta um caráter predominantemente jurídico-religioso, sem 
apegos às regras e à lógica da tradição românico-germânica. Da dominação muçulmana, 
séc. X, passando pela dominação britânica e a absorção do “common law” inglês, séc. 
XVII, o direito hindu se modificou, culminando com a elaboração de uma Constituição em 
1950, após sua independência em 1947. Membro da Comunidade Britânica desde então, a 
Índia substituiu seus 562 rajás (antigos reis das aldeias) por estados, modificou normas 
relativas ao casamento religioso e à poligamia, mas ainda mostra forte extensão do direito 
tradicional e valores religiosos em seu ideal de justiça. Dentro da perspectiva de integração 
mundial, a Índia mostra que não resgatar valores milenares do bramanismo e, 
posteriormente, do budismo seria frustrar seu potencial de evolução na proteção de direitos 
humanos.  

Palavras chave: Fernanda Laís de Matos, Fernanda Laís de Matos, Fernanda Laís de 
Matos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0973  
TÍTULO: MEMORIAL DE FORMAÇÃO: DA TOMADA DE CONSCIÊNCIA À 
MUDANÇA  
ALUNO: SUZYNEIDE SOARES DANTAS (42310253472)  
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS (45276285420)  
  
 
Resumo:  

A prática do memorial de formação como documento de conclusão de Curso de Pedagogia 
está sendo referenciada em várias instituições de formação de professores. Nesse ínterim, 
há a identificação de questões pedagógicas emergentes da autobiografia que, por um lado, 
permearam o seu passado escolar, produzindo resultados na qualidade de sujeito-
aprendente, por outro lado, no presente, integram e fundamentam a prática de vida pessoal 
e profissional. Este estudo objetivou analisar o processo de representação desta narrativa 
em que a consciencia de mudança nasce da decepção, do descontentamento com aquilo que 
se fez. Como percurso metodológico utilizamos a observação da exposição de 10 trabalhos 
orais e escritos, e entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados apontou a escrita do 
memorial de formação como fator mobilizador de saberes reafirmando a identidade 
docente.  

Palavras chave: memorial de formação, educação, reflexão   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0977  
TÍTULO: A FORÇA DE UM ESPETÁCULO COMO ATRATIVO TURÍSTICO-
CULTURAL: O AUTO DO NATAL  
ALUNO: MARCIA VIVIANNE GALVÃO (04861882486)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA AVILA PAZ (02099637431)  
CO-AUTOR: ANDRÉA DO NASCIMENTO BARBOSA (03737471444)  
CO-AUTOR: KAROLINE DE MACEDO BEZERRA (04510732406)  
CO-AUTOR: INÊS RODRIGUES DA SILVA NETA (01194686460)  
  
 
Resumo:  

O presente artigo aborda a força de um espetáculo como atrativo turístico-cultural, 
mostrando que um evento pode atuar como elo entre cultura, população e turismo. Aliado a 
isso, fazem-se, ainda, indagações sobre a forma como os elementos culturais são 
trabalhados dentro de um evento, tentando traçar possíveis impactos positivos e negativos 
do espetáculo Auto do Natal - objeto principal deste estudo – para a comunidade local. Para 
a consecução deste trabalho, inicialmente, foram empreendidas pesquisas bibliográficas e 
eletrônicas com o intuito de se conhecer o universo dos espetáculos culturais, em especial 
do “Auto do Natal”. Posteriormente, para se definir o perfil do espetáculo em questão, 
conhecer sua evolução histórica e suas potencialidades enquanto oferta turística, foram 
realizadas entrevistas com a entidade responsável pelo evento. Constatou-se com a pesquisa 
que, mesmo Natal tendo um acervo cultural significativo, este não é aproveitado em 
benefício da população local, nem tão pouco explorado turisticamente. Outro dado 
levantado refere-se ao papel dos aspectos culturais como agente promotor da 
democratização cultural, sendo também capaz de aquecer a economia local. 

Palavras chave: turismo cultural, espetáculos culturais, cultura  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: HS0982  
TÍTULO: ESTUDO COMPARADO SOBRE OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
PROMOÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS INTER-AMERICANO E EUROPEU  
ALUNO: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
  
 
Resumo:  

Em um mundo cada vez mais globalizado, no qual regras do comércio internacional 
aumentam a discussão em torno da responsabilidade de sujeitos de direito internacional na 
promoção e proteção de direitos humanos, o sistema das Nações Unidas se mostra, 
indubitavelmente, o mais evoluído. Todavia, os sistemas Inter-Americano e da recém-
unificada politicamente Comunidade Européia têm rompido com velhas perspectivas 
desanimadoras, a exemplo do ensejo à elaboração de uma Carta de Direitos Humanos 
anunciada pela ainda principiante Constituição Européia. Este trabalho tem como motivo a 
comparação destas duas experiências entre blocos com costumes jurídico-políticos diversos 
e, muitas vezes, divergentes. O sistema de proteção Inter-Americano, apoiado na 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos e na Corte Interamericana de Direitos Humanos enfrenta problemas 
estruturais como a participação de organizações não-governamentais, acesso de indivíduos 
ao sistema de proteção e ao sistema de denúncias, sua escassez de recursos, a eleição dos 
membros da Corte e sua capacidade de sanção. Já o sistema europeu, se depara com noções 
do incipiente direito comunitário, devendo abarcar troncos sociais variados sob o manto de 
um mesmo ordenamento. Contudo, ambos procuram adequar seu funcionamento à 
asseguramento de que os preceitos elencados de forma inédita em 1948 pela Declaração 
Universal dos Direitos do Homem sejam contemplados pelos povos.  

Palavras chave: Fernanda Laís de Matos, Fernanda Laís de Matos, Fernanda Laís de 
Matos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0989  
TÍTULO: A LINGUAGEM CORPORAL DO ATOR NA BUSCA DE UMA 
INTERPRETAÇÃO ESTILIZADA  
ALUNO: MARCIO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES (02325935400)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
  
 
Resumo:  

O objetivo deste trabalho é sistematizar e analisar os procedimentos utilizados durante a 
criação do texto cênico na montagem do espetáculo teatral "O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo", com o grupo de teatro “B7C”, formado por alunos da graduação da Licenciatura de 
Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os procedimentos foram 
desenvolvidos durante as oficinas de montagem, visando a apropriação dos atores de uma 
movimentação estilizada. O trabalho desenvolveu-se em quatro fases:1) Revisão 
bibliográfica centrada nos seguintes temas: o princípio das ações físicas de Stanislavski; os 
exercícios de sensibilização corporal de Michael Chekov e as idéias de Meierhold sobre a 
movimentação do ator; 2) Criação de procedimentos visando desenvolver a movimentação 
estilizada dos atores; 3) Oficina de montagem: investigação prática dos diferentes 
procedimentos criados; 4) Análise e registro dos exercícios utilizados. Como primeiras 
conclusões, percebemos a eficiência dos procedimentos corporais para iniciar a 
compreensão dos movimentos estilizados e também para o desbloqueio da expressão dos 
atores sem uma formação teatral específica em ações estilizadas. A pesquisa revelou 
também a necessidade de uma duração maior do trabalho proposto para uma apropriação 
mais eficiente dos princípios.  

Palavras chave: corpo, interpretação, estilização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0991  
TÍTULO: VESTINDO O CORPO E RASGANDO O VÉU: LENDO O FEMININO NO 
EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS E INVENTANDO UM 
COTIDIANO FEMININAMENTE "NORMAL"( CAICÓ, 1925 A 1950).  
ALUNO: RICKY SAMMY LUNARDELLO CASADO (01178779483)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho visa descortinar e problematizar a educação feminina no Seridó, 
abordando o Educandáruio Santa Teresinha do Menino Jesus no período no qual o mesmo 
atuou como um internato católico feminino (1925 a 1950), proporcionando uma educação 
diferenciada para as jovens seridoenses com o objetivo de torná-las puras, educadas e 
disciplinadas para o bem casar. São discursos presentes além da História Oficial que 
denunciam jeitos e trejeitos de ser mulher e inventam passo a passo o feminino frágil para o 
bem-casar e bem servir. Utilizando Michel Foucault como referencial metodológico nos 
permite fazer críticas às hierarquias, deslocando o poder de um centro para os 
micropoderes, para a percepção das burlas e práticas, ou brechas entre o dizer e o fazer. Ao 
longo do desenvolvimento da pesquisa várias fontes proporcionaram a observação da 
educação como estratégia de poder e construção desse feminino, entre elas: crônicas do 
internato e livros didáticos. É voltando a reler o Educandário Santa Teresinha a partir das 
crônicas e cartas que buscamos visualizar como essa trama discursiva constrói esse 
feminino e adequa-o ao interesse social do servir e do ser “femininamente normal”. 

Palavras chave: Feminino, Educação, Foucault  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0996  
TÍTULO: AS CONCEPÇÕES DE PROFESSORES ALFABETIZADORES SOBRE A 
LINGUAGEM ESCRITA E AS RELAÇÕES DESTAS COM SUAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS  
ALUNO: LUCÉLIA DOS SANTOS BEZERRA ROCHA (03037526459)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
  
 
Resumo:  

Esse trabalho é parte integrante do projeto "Com quantas práticas se faz, atualmente, a 
alfabetização no Rio Grande do Norte", que é vinculado à base de pesquisas Processos de 
Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Também é fruto de estudos nossos sobre 
linguagem e processo de alfabetização, em que objetivamos estudar as concepções de 
alfabetizadores sobre a escrita e suas implicações nas práticas pedagógicas. Concebe-se, 
que a atuação do professor resulta de suas concepções sobre o objeto de conhecimento, 
sobre os processos de aprender e ensinar e sobre o aprendiz. Assim, buscamos investigar, 
numa perspectiva qualitativa e exploratória, as (des)articulações entre suas concepções e a 
organização do trabalho alfabetizador. Para a obtenção dos dados, fizemos entrevistas semi-
estruturadas, com fundamento na abordagem da pesquisa exploratória de natureza 
qualitativa, junto a duas professoras alfabetizadoras. Analisamos as informações coletadas a 
partir de nossos estudos sobre as concepções interacionistas de linguagem e língua escrita – 
sua natureza, função e funcionamento, bem como seus usos e significados sociais. Os 
resultados iniciais do estudo apontam que as professoras demonstram aproximações e 
distanciamentos a respeito do que representa a linguagem e como acontece a aprendizagem, 
além de como seus alunos constróem esses conhecimentos em uma perspectiva das 
interações sociais/verbais/culturais, evidenciando uma lacuna em suas formações 
profissionais.  

Palavras chave: Alfabetização, Leitura e Escrita, Formação de Professores  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 CÓDIGO: HS0997   
TÍTULO: CONSUMO EM NATAL DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA  
ALUNO: RICARDO JOSE VILAR DA COSTA (01169854451)  
ORIENTADOR: HELDER DO NASCIMENTO VIANA (48646687449)  
  
 
Resumo:  

No primeiro período republicano ocorreram transformações políticas e urbanas 
significativas em Natal, alterando o cenário urbano da cidade. O espaço público passou por 
mudanças orientadas pelos governos locais, assim, a cidade buscou sua inserção na 
modernidade capitalista, espelhando-se, sobretudo, nos modelos europeus. A partir do 
projeto de pesquisa “Natal, 1889-1930: mudanças urbanas e estratégias sociais”, 
coordenado pelo Prof. Dr. Helder do Nascimento Viana, procuramos analisar o aspecto da 
propaganda e do consumo na cidade. Trabalhamos inicialmente com o jornal “A 
República”, visando demonstrar características específicas do espaço urbano de Natal. As 
transformações urbanas, determinantes na nova configuração do espaço da cidade, podem 
ser vistas como parte de um projeto modernizador., encontrado também em outras cidades 
do país. Além da utilização de jornal, as edificações erigidas nesse momento histórico 
foram utilizadas como fontes históricas. A análise de tais estruturas, as habitações, nos 
permite novas elaborações, incluindo o estudo de temas pouco explorados em estudos de 
história local. Buscamos entender a maneira pela qual novos bens de consumo atendem a 
determinada camada social, dentro dessa “modernidade”. Este trabalho resulta de trabalhos 
anteriores apresentados, tanto no Simpósio da ANPUH-RN (2004), cuja publicação 
constará no caderno do evento, bem como na XII Semana de Humanidades (UFRN-2004).  

Palavras chave: Primeira República, consumo e propaganda, modernidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS1000  
TÍTULO: PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL: COMO A ESCOLA VEM 
TRABALHANDO ESSA QUESTÃO?  
ALUNO: MARLUCE ALVES DOS SANTOS (90406966400)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
  
 
Resumo:  

Em poucos momentos históricos, constatamos a ênfase que vem sendo dada à problemática 
da preservação do Patrimônio Histórico-Cultural. Num mundo com contornos cada vez 
mais globalizados, a preservação e conservação do Patrimônio se tornaram uma perspectiva 
de discussão obrigatória. Partindo dessa premissa o objetivo deste trabalho é identificar as 
possibilidades de inclusão do Patrimônio Cultural no currículo escolar, buscando identificar 
como a escola vem tratando essa questão. O estudo foi desenvolvido a partir da análise dos 
PCN’s, da Carta de Amsterdã e da LDB (art. 26), bem como de pesquisa bibliográfica. 
Após a leitura desses documentos, constatou-se que apesar do Patrimônio ser um tema 
recente tanto na historiografia brasileira, como na produção acadêmica, a discussão sobre a 
inclusão desta temática na escola vem ocorrendo de longa data. Contudo, este não se faz 
presente em grande parte das escolas brasileiras, seja por falta de políticas educacionais ou 
por despreparo dos educadores. Com base nas análises, acredita-se que a ausência de 
inclusão do Patrimônio no currículo escolar deve-se à falta de esclarecimento da população, 
principalmente, da comunidade escolar, sobre a importância da preservação do Patrimônio, 
e da construção da identidade cultural. Isto é fruto de uma política educacional que não 
prioriza tal temática na grade curricular e de programas de conscientização sobre o seu 
valor, pois conservar o patrimônio deve ser interesse de toda a sociedade.  

Palavras chave: Patrimonio Cultural, Currículo, Conscientização   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS1009  
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DAS PRINCIPAIS ESCOLAS 
ADMINISTRATIVAS NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE 
EMPRESAS  
ALUNO: MILER FRANCO D'ANJOUR (01190579480)  
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420)  
  
 
Resumo:  

Em meio ao processo de integração da economia mundial e redução das distâncias entre as 
mesmas, advento dos avanços tecnológicos e velocidade da informação, observa-se uma 
crescente necessidade de se expandir a área de atuação das empresas nacionais para novos 
nichos de mercados em todo mundo. Uma vez identificadas essas necessidades por parte 
destas empresas, este artigo apresenta como objetivo desenvolver dentro de uma ótica 
microeconômica o estudo das empresas multinacionais que se internacionalizam. Este 
estudo traz o método de caráter qualitativo onde, examinando inicialmente, aspectos das 
diversas teorias ou escolas da administração que, direta ou indiretamente, contribuíram para 
o estudo do meio-ambiente e suas influências sobre a empresa, também em uma segunda 
parte, mostrar-se-á a forma pela qual os especialistas da administração observam o processo 
de mudança dentro das mesmas, detalhando os aspectos que poderiam provocar mudanças 
estruturais e gerenciais decorrentes do processo de internacionalização da empresa. 
Finalmente, sob um enfoque mas específico o estudo, analisará a estrutura, o sistema de 
informação utilizado, o risco da decisão, o planejamento e controle em países estrangeiros, 
as estratégias de produtos desenvolvidos, as políticas financeiras e de investimento de 
capital e os aspectos relacionados com a tecnologia, comunicação, e jurídico-legais da 
empresa internacionalizada.  

Palavras chave: ESCOLAS ADMINISTRATIVAS, CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS, 
INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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