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CÓDIGO: EX0001 
TÍTULO: TRABALHO VOLUNTÁRIO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 
ALUNO: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476) 
ORIENTADOR: ITALO ROBERTO FERNANDES ANDRIOLA (51327171449)

CÓDIGO: EX0003 
TÍTULO: TECNOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
ALUNO: FAGNER FARIAS DE LIMA (03598231490) 
ORIENTADOR: ITALO ROBERTO FERNANDES ANDRIOLA (51327171449)

CÓDIGO: EX0022 
TÍTULO: MACONHA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ENTRE UNIVERSITÁRIOS EM FIM DE CURSO DA ÁREA 
TECNOLÓGICA DA UFPB. 
ALUNO: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462) 
ORIENTADOR: BERNARD GONTIÈS (60184841453) 
CO-AUTOR: RENATA MAIA PIMENTA (00873573480) 
CO-AUTOR: LIANA MIRELA SOUZA OLIVEIRA (71054430578)

CÓDIGO: EX0023 
TÍTULO: OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÚBLICA E O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 
ALUNO: ANDREÍNA DA SILVA MOURA (00859105466) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432) 

CÓDIGO: EX0027 
TÍTULO: A EMENDA CONSTITUCIONAL 09 E SUAS IMPLICAÇÕES NO TRATAMENTO DO PETRÓLEO NACIONAL 
ALUNO: GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA (03057465455) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0031 
TÍTULO: “SAÚDE E DOENÇA SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE BÁSICA DE 
NATAL” 
ALUNO: KARLA PALOMA COSTA BACALHAU (04414603480) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)

CÓDIGO: EX0033 
TÍTULO: AS RELAÇÕES ENTRE OS SERVIDORES E ENTRE SERVIDORES E USUÁRIOS NA REDE BÁSICA DE 
SAÚDE EM NATAL 
ALUNO: DENISE PEREIRA DA SILVEIRA (00939983419) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)

CÓDIGO: EX0035 
TÍTULO: MACONHA E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS POR PARTE DE UNIVERSITÁRIOS EM FIM DE CURSO 
DA ÁREA DE SAÚDE DA UFPB 
ALUNO: LIANA MIRELA SOUZA OLIVEIRA (71054430578) 
ORIENTADOR: BERNARD GONTIÈS (60184841453) 
CO-AUTOR: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462) 
CO-AUTOR: RENATA MAIA PIMENTA (00873573480) 

CÓDIGO: EX0046 
TÍTULO: NO GALOPE DO SERTÃO: A INSERÇÃO DO TURISMO RURAL NA GRANDE NATAL NA ÓTICA DA 
GEOGRAFIA DO TURISMO. 
ALUNO: HENRIQUE C. SOUZA (00981529470) 
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (05224934400)

CÓDIGO: EX0051 
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE POLUIÇÃO VISUAL EM NATAL/RN 
ALUNO: SOLANGE MARIA DA SILVA (01112048790) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187)
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CÓDIGO: EX0055 
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE A REFORMA AGRÁRIA: ASSENTAMENTOS RURAIS DO SERIDÓ POTIGUAR 
ALUNO: MARIA JOSÉ COSTA (03232481442) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)

CÓDIGO: EX0058 
TÍTULO: AVALIANDO GÊNERO E SUSTENTABILIDADE NO ATOL DAS ROCAS E NO ARQUIPÉLAGO DE SÃO 
PEDRO E SÃO PAULO 
ALUNO: BÁRBARA CONCEIÇÃO GALVÃO FARIAS (03411082437) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)

CÓDIGO: EX0063 
TÍTULO: O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR 
ALUNO: ALEXANDRE F. M. MONTEIRO (87800225453) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0068 
TÍTULO: MACONHA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM FIM DE CURSO 
DE DIREITO DA UFPB 
ALUNO: RENATA MAIA PIMENTA (00873573480) 
ORIENTADOR: BERNARD GONTIÈS (60184841453) 
CO-AUTOR: LIANA MIRELA SOUZA OLIVEIRA (71054430578) 
CO-AUTOR: LUDGLEYDSON FERNANDES DE ARAÚJO (00782717462)

CÓDIGO: EX0080 
TÍTULO: COMPETITIVIDADE NOS SETORES DE SERVIÇOS NO RN: AVALIAÇÃO COM BASE EM INDICADORES 
ELABORADOS A PARTIR DOS PRINCÍPIOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA, GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
ALUNO: MARCELO PACHÊCO DE CARVALHO (01229861483) 
ORIENTADOR: ANA CELIA CAVALCANTI F CAMPOS (17599326472) 

CÓDIGO: EX0081 
TÍTULO: AS MUDANÇAS DO MUNDO DO TRABALHO: AS RELAÇÕES FLEXÍVEIS E O TYLORISMO/FORDISMO 
NO ÂMBITO FABRIL. 
ALUNO: ANDREZZA M. B. DO NASCIMENTO TAVARES (01062340485) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)

CÓDIGO: EX0083 
TÍTULO: PROBÁSICA: UMA POSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE? 
ALUNO: ANDREZZA M. B. DO NASCIMENTO TAVARES (01062340485) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)

CÓDIGO: EX0091 
TÍTULO: A DUALIDADE INTRÍNSICA A ECONOMIA DO LUGAR: A CERÂMICA DO SERIDÓ EM ANÁLISE 
ALUNO: VANESKA TATIANA SILVA SANTOS (00820475459) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)

CÓDIGO: EX0093 
TÍTULO: ATIVIDADES DOMÉSTICAS E TAREFAS DE MANUTENÇÃO NO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO.
ALUNO: ANA TERESA LEIROS DE AZEVEDO (00949091480) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 

CÓDIGO: EX0109 
TÍTULO: A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 09: QUEBRA DO MONOPÓLIO OU SIMPLES FLEXIBILIZAÇÃO NA 
SUA EXECUÇÃO? 
ALUNO: ALÍRIO MACIEL LIMA DE BRITO (01156467446) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: RODRIGO CROMWELL CAVALCANTI TINÔCO (03633965432)
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CÓDIGO: EX0115 
TÍTULO: FUNDEF: UMA ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS EM MUNICÍPIOS DO RN 
ALUNO: ALEX CESAR MOREIRA PINHEIRO (53819047468) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)

CÓDIGO: EX0121 
TÍTULO: (RE)CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DA CIDADE: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DO 
TERRITÓRIO DAS SERRAS CENTRAIS-RN 
ALUNO: OTONIEL FERNANDES DA SILVA JÚNIOR (03449909401) 
ORIENTADOR: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400)

CÓDIGO: EX0163 
TÍTULO: ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 
ALUNO: CHEN LI WEN (96718978434) 
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)

CÓDIGO: EX0164 
TÍTULO: LESÃO CORPORAL NO ESPORTE 
ALUNO: WALKYRIA DE OLIVEIRA ROCHA (87600412420) 
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)

CÓDIGO: EX0166 
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO PERÍODO DE DITADURA MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE (1964-
1985) 
ALUNO: MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA (00784782431) 
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (640188494)

CÓDIGO: EX0167 
TÍTULO: A DITADURA MILITAR NO CONTEXTO SERIDOENSE POTIGUAR 
ALUNO: MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA (00784782431) 
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (640188494)

CÓDIGO: EX0168 
TÍTULO: O PSICÓLOGO NO CAMPO DA SAÚDE NO RN: FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
ALUNO: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 
CO-AUTOR: FABIANA LIMA SILVA (87750066420) 
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)

CÓDIGO: EX0175 
TÍTULO: CONSEQÜÊNCIAS JURÍDICAS ORIUNDAS DAS NOVAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA 
ALUNO: CLÁUDIA SILVEIRA SORIANO (01055635440) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0176 
TÍTULO: HERÓIS CONTEMPORÂNEOS: CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO 
ALUNO: TARCIMÁRIA ROCHA LULA GOMES DA SILVA (51232987468) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO F B S PASSEGGI (04097947320)

CÓDIGO: EX0186 
TÍTULO: ETNOCENTRISMO: O EU PERANTE O OUTRO 
ALUNO: ALEX CESAR MOREIRA PINHEIRO (53819047468) 
ORIENTADOR: JOAO BATISTA CORTEZ (04382927404)

CÓDIGO: EX0214 
TÍTULO: A RELIGIÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
ALUNO: JOÃO MARIA FREITAS DA COSTA (03103766459) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)
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CÓDIGO: EX0230 
TÍTULO: SATISFAÇÃO COM A VIDA OCUPACIONAL, RECUPERAÇÃO DO PADRÃO DE VIDA E PERSPECTIVAS 
DE CRESCIMENTO APÓS EXPERIÊNCIA DE PROLONGADA INDEFINIÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
ALUNO: JANINE MARANHÃO (90304551520) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)

CÓDIGO: EX0234 
TÍTULO: DISCURSOS COLONIAIS: O RIO GRANDE NA HISTÓRIA DO BRASIL DE FREI VICENTE DO SALVADOR. 
ALUNO: BEATRIZ PAIVA DE OLIVEIRA (01076197418) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)

CÓDIGO: EX0262 
TÍTULO: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E LEITURA NA ESCOLA 
ALUNO: SANDRA ALBUQUERQUE DA COSTA (79026720400) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)

CÓDIGO: EX0263 
TÍTULO: CORRESPONDÊNCIA ESCOLAR:UMA POSSIBILIDADE DE AÇÃO PEDAGÓGICA 
ALUNO: ILANNA MÁRNEA A. CHAGAS (03231520401) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA (08613451420)

CÓDIGO: EX0267 
TÍTULO: TRABALHO E RENDA EM FEIRA LIVRE: UM ENFOQUE NO MUNÍCIPIO DE CURRAIS NOVOS/ RN 
ALUNO: IVANILSON DANTAS DOS SANTOS (01014780462) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 
CO-AUTOR: JOSEILTON GUILHERME B. DA SILVA (03400426482) 
CO-AUTOR: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476)

CÓDIGO: EX0273 
TÍTULO: PERFIL SÓCIO-PROFISSIONAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE INFORMAL: O CASO DOS 
FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN 
ALUNO: JOSEILTON GUILHERME B. DA SILVA (03400426482) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 
CO-AUTOR: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476) 
CO-AUTOR: IVANILSON DANTAS DOS SANTOS (01014780462) 
CO-AUTOR: FAGNER FARIAS DE LIMA (03598231490)

CÓDIGO: EX0285 
TÍTULO: CONSTITUIÇÃO DO BANCO CONVERSACIONAL DE NATAL 
ALUNO: ANDRESSA SOLON BORGES (01165021420) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)

CÓDIGO: EX0287 
TÍTULO: QUALIDADE E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES: UMA EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS 
NOVOS - RN 
ALUNO: LILYA LUCIANE S. SANTOS (03153934401) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 
CO-AUTOR: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476) 
CO-AUTOR: IVANILSON DANTAS DOS SANTOS (01014780462) 

CÓDIGO: EX0288 
TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS DE NEGAÇÃO NO PORTUGÊS DO BRASIL E DE PORTUGAL: UMA VISÃO 
DIACRÔNICA 
ALUNO: EDILSON DOS SANTOS SILVA (03101510406) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)

CÓDIGO: EX0298 
TÍTULO: O MOVIMENTO POLÍTICO-EDUCATIVO DA IGREJA CATÓLICA DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS LINS (66137187420) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)
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CÓDIGO: EX0315 
TÍTULO: DIREITO INFORMÁTICO: UMA ANÁLISE GERAL SOBRE A CONSTRUÇÃO DE SUAS BASES E 
FUNDAMENTOS. 
ALUNO: AMANDA KARINA B. G. DE ARAUJO (00748060413) 
ORIENTADOR: AFRANIO GALDINO DE ARAUJO (03934985491)

CÓDIGO: EX0322 
TÍTULO: A REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE BANCÁRIA NO BRASIL 
ALUNO: JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO (02788818408) 
ORIENTADOR: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR (43045928404)

CÓDIGO: EX0325 
TÍTULO: TEIA DE BROTOS 
ALUNO: ILCA ANDRÉA BARROSO DE CARVALHO (36892734391) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)

CÓDIGO: EX0333 
TÍTULO: TRABALHO COM GRUPOS DE ADOLESCENTES DE FELIPE CAMARÃO: CONSTRUINDO UMA 
CONSCIÊNCIA CRÍTICA PARA A PROMOÇÃO DE UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. 
ALUNO: ANGÉLICA NERI CORREIA (03150554489) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)

CÓDIGO: EX0334 
TÍTULO: APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA ÀS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM CASOS DE ACIDENTE DE 
TRÂNSITO 
ALUNO: KALINE CRISTINA DANTAS PINTO (03209836418) 
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)

CÓDIGO: EX0347 
TÍTULO: UMA INTRODUÇÃO AO PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE NO DIREITO PENAL 
ALUNO: HAROLDO AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA DUARTE (04586501456) 
ORIENTADOR: CRALINE REGINA NEGREIROS CABRAL (02513623452)

CÓDIGO: EX0353 
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA NA ADOLESCÊNCIA 
ALUNO: BEATRIZ FURTADO LIMA (00971601488) 
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)

CÓDIGO: EX0360 
TÍTULO: TRILHANDO CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PARTICIPATIVA: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 
SESC/RN 
ALUNO: JÚLIO CÉZAR DANTAS DE ARAÚJO (00735937451) 
ORIENTADOR: ANADIR PESSOA CAVALCANTE GOMES (42248795491)

CÓDIGO: EX0361 
TÍTULO: INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE: UM ENFOQUE JURÍDICO 
ALUNO: ALEX SANDRO SANTOS COSTA (01048271498) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0365 
TÍTULO: ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA AINDA É UM TABU? 
ALUNO: MARLUCE ALVES DOS SANTOS (90406966400) 
ORIENTADOR: SANDRA MARIA FERNANDES (40680622420)

CÓDIGO: EX0386 
TÍTULO: IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DAS PSICOPATIAS 
ALUNO: ALEXANDRE VIEIRA CÂMARA (00905408403) 
ORIENTADOR: ANA MARIA DE ARRUDA SILVA (15625389420)
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CÓDIGO: EX0391 
TÍTULO: AVALIAÇÃO TRADICIONAL X AVALIAÇÃO CONTÍNUA: A REPRESENTAÇÃO SOCIAL QUE PAIS E 
ALUNOS DOS CICLOS BÁSICOS CONSTROEM SOBRE O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS. 
ALUNO: ELDA SILVA DO NASCIMENTO MELO (93881118420) 
ORIENTADOR: MOISES DOMINGOS SOBRINHO (10809520478)

CÓDIGO: EX0398 
TÍTULO: AS CAUSAS SUPRALEGAIS COMO EXCLUDENTES DE ILICITUDE. 
ALUNO: RADIR AZEVEDO MEIRA FILHO (01043884475) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434

CÓDIGO: EX0404 
TÍTULO: A MEDIAÇÃO NA AULA DE LEITURA: O DESEMPENHO DE UMA PROFESSORA. 
ALUNO: LUIZ RICARDO RAMALHO DE ALMEIDA (73648973487) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)

CÓDIGO: EX0407 
TÍTULO: EVOLUÇÃO JURÍDICA E HISTÓRICA DA MODERNA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
ALUNO: OLAVO BENTES DAVID (22385444100) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0408 
TÍTULO: LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA VEGETAÇÃO ARBÓREA?ARBUSTIVA DA RPPN "STOESSEL DE 
BRITTO" JUCURUTU-RN 
ALUNO: JACIMÁRIA FONSECA DE MEDEIROS (04182416430) 
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)

CÓDIGO: EX0414 
TÍTULO: RPG COMO AMBIENTE PEDAGÓGICO NA SALA DE AULA 
ALUNO: RAFAEL BATISTA DE MEDEIROS (01207014486) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)

CÓDIGO: EX0422 
TÍTULO: TRATADOS INTERNACIONAIS: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE A SUA INCORPORAÇÃO NA ORDEM 
JURÍDICA PÁTRIA, SEU NÍVEL HIERÁRQUICO E AS PECULIARIDADES DOS TRATADOS DE DIREITOS 
HUMANOS. 
ALUNO: MÔNICA BULHÕES E SILVA (00748608443) 
ORIENTADOR: ROSENITE ALVES DE OLIVEIRA (09063412487)

CÓDIGO: EX0434 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO MODERNISTA, IMAGENS TRADICIONALISTAS: O MOVIMENTO MODERNISTA-
REGIOANLISTA E A ELABORAÇÃO DO FEMININO NA DÉCADA DE 20 NO NORDESTE 
ALUNO: VALCÁCIA DE BRITO MORAIS (02803536420) 
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)

CÓDIGO: EX0435 
TÍTULO: EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES GENÉRICOS EM "A HANGING", DE GEORGE ORWELL 
ALUNO: JÓRIO CORREA DA CUNHA FILHO (03208930496) 
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)

CÓDIGO: EX0436 
TÍTULO: A DIALÉTICA NA OBRA "O CRIME DO PADRE AMARO" 
ALUNO: GLEICE DE OLIVEIRA CASTRO PESSOA (70347727468) 
ORIENTADOR: CECILIA FALCAO (14076977491) 
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CÓDIGO: EX0441 
TÍTULO: “O DESENVOLVIMENTO DA ARBITRAGEM NO COMÉRCIO INTERNACIONAL E SUA ATUAL 
EMPREGABILIDADE COMO FORMA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO” 
ALUNO: OSWALTER DE ANDRADE SENA SEGUNDO (00746367406) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0446 
TÍTULO: SOU EU, E OS OUTROS 
ALUNO: SUELI LÚCIA LIMA DE ARAÚJO (36586404487) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)

CÓDIGO: EX0451 
TÍTULO: GUARDA COMPARTILHADA: UMA NOVA PROPOSTA PARA A GUARDA DE FILHOS PÓS-DISSOLUÇÃO 
FAMILIAR 
ALUNO: SUÊNIA MARA PIMENTEL DUAVY (00978391403) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)

CÓDIGO: EX0460 
TÍTULO: OS PROGRAMAS SÓCIOEDUCACIONAIS DOS GOVERNOS DOS INTERVENTORES NO RIO GRANDE DO 
NORTE(1930-1935) 
ALUNO: ADRIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (93810172472) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)

CÓDIGO: EX0468 
TÍTULO: DA IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO ARBITRAL NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO: A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 43, X DA LEI 9478/97. 
ALUNO: KARLA PALOMA PINTO DE QUEIROZ (00822375494) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: OLAVO BENTES DAVID (22385444100)

CÓDIGO: EX0479 
TÍTULO: A CLONAGEM HUMANA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
ALUNO: CRISTIANA CARLOS DO AMARAL CANTIDIO (03378966408) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0480 
TÍTULO: PEDAGOGIA DA ALFABETIZAÇÃO: DAS DIFICULDADES DOCENTES À BUSCA DE SUPERAÇÃO 
ALUNO: EDNA MARIA DA SILVA (02684653470) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (01154392702)

CÓDIGO: EX0492 
TÍTULO: A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO: UMA ABORDAGEM GERAL 
ALUNO: RENATA VERAS ROCHA (00754256456) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0493 
TÍTULO: PODER NORMATIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP) 
ALUNO: AMANDA BARCELLOS CAVALCANTE (00959102477) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0506 
TÍTULO: SHAKESPEARE: A INVENÇÃO HUMANA... SEM MARLOWE? EIS A QUESTÃO 
ALUNO: EDUARDO DE SÁ LEITÃO (02735149463) 
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)

CÓDIGO: EX0509 
TÍTULO: A TERMINOLOGIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL 
ALUNO: IZABELLA MARIA MEDEIROS E ARAÚJO (01249170460) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)
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CÓDIGO: EX0510 
TÍTULO: MONITORES: UM OUTRO OLHAR DE LIDERANÇA 
ALUNO: MARTA CRISTIANE AQUINO DE LIMA (01185848479) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)

CÓDIGO: EX0514 
TÍTULO: O HARMONIOSO RUGIDO DE UMA FERESCRITURA 
ALUNO: ALEXANDRE JOSÉ BELO DE VASCONCELOS (91609640497) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)

CÓDIGO: EX0515 
TÍTULO: QUALIDADE ORGANIZACIONAL: EXPERIÊNCIAS NO SETOR INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE 
CURRAIS NOVOS/RN 
ALUNO: JOSELY MEDEIROS TAVARES SILVA (03157211463) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 
CO-AUTOR: ILANA MEDEIROS TAVARES SILVA (02735868400)

CÓDIGO: EX0517 
TÍTULO: DOS ÍNDIOS DO DESCOBRIMENTO AO DESCOBRIMENTO DOS ÍNDIOS: PARA UMA DESCONSTRUÇÃO 
DA INVISIBILIDADE INDÍGENA NO RN. 
ALUNO: ILO FERNANDES DA COSTA JÚNIOR (83892079404) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)

CÓDIGO: EX0527 
TÍTULO: ANALISANDO AS PRÁTICAS DE MYRIAM COELI (1926-1982), PROFESSORA 
ALUNO: AMÉLIA CRISTINA REIS E SILVA (85177148491) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)

CÓDIGO: EX0531 
TÍTULO: ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PETROLÍFEROS: UM CONFRONTO ENTRE REPORTAGENS DA 
IMPRENSA BRASILEIRA E A LEGISLAÇÃO SOBRE O MERCADO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO. 
ALUNO: FLÁVIO HENRIQUE CARNEIRO (46665994449) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0534 
TÍTULO: A VISÃO DE ESCOLAS DE NATAL SOBRE O TRABALHO DO PSICÓLOGO ESCOLAR. 
ALUNO: DANIELLE CRISTINE ARAÚJO DE ANDRADE (01118107446) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 
CO-AUTOR: ROSA ANGÉLICA CÂMARA (02000034454)

CÓDIGO: EX0537 
TÍTULO: COMPROMETIMENTO COM O TRABALHO E SAÚDE: UMA ANÁLISE DOS PROFISSIONAIS DA REDE 
BÁSICA DE NATAL/RN 
ALUNO: YALLE FERNANDES DOS SANTOS (02443053407) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)

CÓDIGO: EX0545 
TÍTULO: POR UM DIREITO JUDICIAL DO TRABALHADOR DOMÉSTICO QUESTÕES HERMENÊUTICAS 
ALUNO: KÁTIA CHEIM PEREIRA GALVÃO (04939624412) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)

CÓDIGO: EX0550
TÍTULO: SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA 
CIDADE DE NATAL 
ALUNO: HILZE BENIGNO DE OLIVEIRA MOURA (83889060463) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)
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CÓDIGO: EX0558 
TÍTULO: AS BEATAS FUNDAMENTALISTAS: UM EXPERIMENTO DE RECRIAÇÃO DE TEXTO CÊNICO A PARTIR 
DA DRAMATURGIA DE SAMUEL BECKETT 
ALUNO: RENATA CAROÇA SIXAS (01028051484) 
ORIENTADOR: MARCOS AURELIO BULHOES MARTINS (40657760404)

CÓDIGO: EX0562 
TÍTULO: FLORBELA: UM EXPERIMENTO DE ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA A PARTIR DO JOGO COM 
FRAGMENTOS DE TEXTOS TEATRAIS E POÉTICOS. 
ALUNO: MARCIO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES (02325935400) 
ORIENTADOR: MARCOS AURELIO BULHOES MARTINS (40657760404)

CÓDIGO: EX0564 
TÍTULO: O DESAPARECIMENTO DAS POPULAÇÕES INDIGENAS NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA REVISÃO 
DA HISTÓRIA 
ALUNO: FÁBIO GIOVANNI DOS SANTOS REBOUÇAS (81303653400) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)

CÓDIGO: EX0571 
TÍTULO: A TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA E SUA RECEPÇÃO PELOS JURISTAS BRASILEIROS 
ALUNO: AÉCIO DE OLIVEIRA (36758396304) 
ORIENTADOR: CARLINE REGINA DE NEGREIROS CABRAL (02513613452) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA ANDRADE FERNANDES DE MEDEIROS (01134836430) 
CO-AUTOR: ISABELLE DE CARVALHO FERNANDES (01184901414) 
CO-AUTOR: CLENYA RORAINHA PEREIRA DE MEDEIROS (01168671400)

CÓDIGO: EX0572 
TÍTULO: A TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA E SUA RECEPÇÃO PELOS  JURISTAS BRASILEIROS  
ALUNO: ALEXANDRE MAGNUS ABRANTES DE ALBUQUERQUE (51197979468) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)

CÓDIGO: EX0586 
TÍTULO: CLONAGEM HUMANA: UMA ABORDAGEM ÉTICA E JURÍDICA 
ALUNO: ORQUIMARY JUÇARA RAFAEL SIQUEIRA (03113015413) 
ORIENTADOR: DJASON BARBOSA DA CUNHA (05584132420)

CÓDIGO: EX0600 
TÍTULO: REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO: UM CAMINHO PARA A RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO 
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DO APENADO 
ALUNO: CLENYA RORAINHA PEREIRA DE MEDEIROS (01168671400) 
ORIENTADOR: CRALINE REGINA NEGREIROS CABRAL (02513623452) 
CO-AUTOR: AÉCIO DE OLIVEIRA (36758396304) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA ANDRADE FERNANDES DE MEDEIROS (01134836430) 
CO-AUTOR: ISABELLE DE CARVALHO FERNANDES (01184901414)

CÓDIGO: EX0606 
TÍTULO: AS NOVAS TEORIAS REDEFINIDORAS DA TIPICIDADE PENAL 
ALUNO: ISABELLE DE CARVALHO FERNANDES (01184901414) 
ORIENTADOR: CARLINE REGINA DE NEGREIROS CABRAL (02513613452) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA ANDRADE FERNANDES DE MEDEIROS (01134836430) 
CO-AUTOR: CLENYA RORAINHA PEREIRA DE MEDEIROS (01168671400)

CÓDIGO: EX0607 
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM NOSSO SISTEMA PENITENCIÁRIO. 
ALUNO: ANDREA ALMOEDO MOURA (52194450491) 
ORIENTADOR: ROBERTA DE FÁTIMA ALVES PINHEIRO (80675697468)
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CÓDIGO: EX0618 
TÍTULO: PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA MENTAL NA ESCOLA: UM 
ESTUDO DE CASO 
ALUNO: FLAVIA CRISTINA LESSA MACHADO DA SILVA (03464600424) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420)

CÓDIGO: EX0619 
TÍTULO: AUDITORIA AMBIENTAL, ESTÁ NA HORA DE POSITIVAR 
ALUNO: JULIANA LOUYZA DE SOUZA CAVALCANTE (01001692446) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0628 
TÍTULO: O FUNDAMENTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ÂMBITO DO DIREITO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 
ALUNO: CAROLINE CARVALHO PIMENTEL (04315881473) 
ORIENTADOR: PAULO LOPO SARAIVA (01182528449) 
CO-AUTOR: MARCELO DE OLIVEIRA SOARES (01168695422) 
CO-AUTOR: MARIA CAROLINA SOARES RODRIGUES VANDERKAM (01050556461) 
CO-AUTOR: GULIVER LEE BACELAR DE CASTRO (03949563466)

CÓDIGO: EX0640 
TÍTULO: A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA NA ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADULTO 
ALUNO: HOZANA MARIA MARINHO (55942016453) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)

CÓDIGO: EX0645 
TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO ROMANCE O CORTIÇO 
ALUNO: ANDRESSA LENUSKA SOUSA DE MACEDO (00833644475) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)

CÓDIGO: EX0651 
TÍTULO: GRUPOS "EMERGENTES" DO RIO GRANDE DO NORTE: UM ESTUDO SOBRE OS "MENDONÇA " DO 
AMARELÀO DE JOÀO CÂMARA. 
ALUNO: JUSSARA GALHARDO AGUIRRES GUERRA (22214895434) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)

CÓDIGO: EX0654 
TÍTULO: IMPLEMENTO DO SISTEMA DE QUOTAS X DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
ALUNO: MARCELO DE OLIVEIRA SOARES (01168695422) 
ORIENTADOR: PAULO LOPO SARAIVA (01182528449) 
CO-AUTOR: GULIVER LEE BACELAR DE CASTRO (03949563466) 
CO-AUTOR: MARIA CAROLINA SOARES RODRIGUES VANDERKAM (01050556461) 
CO-AUTOR: CAROLINE CARVALHO PIMENTEL (04315881473)

CÓDIGO: EX0662 
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES À TEMÁTICA DA ARBITRAGEM NA LEI Nº 9.478/97 
ALUNO: ILIA FREIRE FERNANDES BORGES (00978082451) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0663 
TÍTULO: REFORMA DO ESTADO E REGULAÇÃO DO SETOR PETROLÍFERO. 
ALUNO: ANDERSON SOUZA DA SILVA (01005134413) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0665 
TÍTULO: MEANDROS DO ALFABETIZAR: UMA PERSPECTIVA ANÁLOGA 
ALUNO: MARTA CRISTIANE AQUINO DE LIMA (01185848479) 
ORIENTADOR: GIANE BEZERRA VIEIRA (44699506453) 
CO-AUTOR: PAULEANY SIMÕES DE MORAIS (01056028416)
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CÓDIGO: EX0673 
TÍTULO: UMA BREVE ABORDAGEM ACERCA DA LEI Nº 9.478/97 E O INSTITUTO DA ARBITRAGEM. 
ALUNO: HIRDAN KATARINA DE MEDEIROS COSTA (00838882412) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)

CÓDIGO: EX0677 
TÍTULO: A EXECUTIVIDADE DO LAUDO ARBITRAL: TITULO EXECUTIVO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL? 
ALUNO: CACIO OLIVEIRA MANOEL (00057136416) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0678 
TÍTULO: A DIRETIVA 85/374/CEE SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO. 
ALUNO: INDHIRA DE ALMEIDA CABRAL (01212423402) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: FABIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (01242361464)

CÓDIGO: EX0680 
TÍTULO: O LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. 
ALUNO: FABIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (01242361464) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: INDHIRA DE ALMEIDA CABRAL (01212423402)

CÓDIGO: EX0686 
TÍTULO: NATUREZA JURÍDICA DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO 
ALUNO: CACIO OLIVEIRA MANOEL (00057136416) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0687 
TÍTULO: UMA REFLEXÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS PARA EXPLORAÇÃO DE 
PETRÓLEO 
ALUNO: FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO CAVALCANTI MONTANHA LEITE (00849579481) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0690 
TÍTULO: A DIGNIDADE HUMANA E A LEI DOS CRIMES HEDIONDOS 
ALUNO: GULIVER LEE BACELAR DE CASTRO (03949563466) 
ORIENTADOR: PAULO LOPO SARAIVA (01182528449) 
CO-AUTOR: MARCELO DE OLIVEIRA SOARES (01168695422) 
CO-AUTOR: MARIA CAROLINA SOARES RODRIGUES VANDERKAM (01050556461) 
CO-AUTOR: CAROLINE CARVALHO PIMENTEL (04315881473)

CÓDIGO: EX0713 
TÍTULO: PROCESSOS EDUCATIVOS E MODERNIDADE DURANTE O GOVERNO DE RAFAEL FERNANDES 
GURJÃO (OUT.1935/NOV.1937) NO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: VERBENA NIDIANE DE MOURA RIBEIRO (03324032466) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)

CÓDIGO: EX0714 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO 
ALUNO: ILIA FREIRE FERNANDES BORGES (00978082451) 
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)

CÓDIGO: EX0724 
TÍTULO: “O CRESCIMENTO DO TERCEIRO SETOR: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DO VOLUNTARIADO EM 
NATAL/RN” 
ALUNO: JANE CRISTINA GUEDES DA COSTA (03444133499) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)
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CÓDIGO: EX0738 
TÍTULO: IMPLICAÇÕES DA LEI 9.478/97 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ZENÓBIO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR (03702123474) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0743 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA NA FORMAÇÃO DO MAGISTRADO 
ALUNO: ILIA FREIRE FERNANDES BORGES (00978082451) 
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)

CÓDIGO: EX0745 
TÍTULO: PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 
SEGUNDO A LEI N. 9478/97 
ALUNO: LYDIA MARIA CRUZ DE CASTRO (00985029480) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0746 
TÍTULO: APENAS CHEGARAM: A POÉTICA ENQUANTO LÍNGUA E PRAZER. 
ALUNO: FLÁVIA BATISTA DE LIMA (00826517447) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)

CÓDIGO: EX0751 
TÍTULO: A POÉTICA DE CONTRACANTO: A RESTAURAÇÃO E A INSTAURAÇÃO DA PALAVRA. 
ALUNO: ROMÃO INÁCIO DA SILVA JÚNIOR (02442552450) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)

CÓDIGO: EX0756 
TÍTULO: UMA PROPOSTA DE RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BAIRRO DA REDINHA EM 
NATAL-RN 
ALUNO: PRISCILLA DE ASSIS SANTOS (03412070475) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187)

CÓDIGO: EX0759 
TÍTULO: ACESSO AO JUDICIÁRIO E MOROSIDADE DA JUSTIÇA 
ALUNO: LUCIANA CARVALHO DE ARAÚJO (10487764-25) 
ORIENTADOR: PAULO LOPO SARAIVA (01182528449)

CÓDIGO: EX0760 
TÍTULO: A ESCOLA DO CEARÁ-MIRIM 
ALUNO: RICHARDSON ALEX DE BRITO (66435609420) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)

CÓDIGO: EX0763 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE SOCIAL NA GESTÃO ESCOLAR: DIAGNÓSTICO DA ESCOLA ESTADUAL 
DESEMBARGADOR FLORIANO CAVALCANTI 
ALUNO: MÔNICA MATIAS RAFAEL DO NASCIMENTO (90312392753) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149) 
CO-AUTOR: DANIELLE SILVA SANTOS FEITOZA (03630115446) 
CO-AUTOR: TARCIMÁRIA ROCHA LULA GOMES DA SILVA (51232987468)

CÓDIGO: EX0764 
TÍTULO: DIREITO PENAL MÍNIMO VERSUS DIREITO PENAL MÁXIMO NA ATUALIDADE 
ALUNO: MARIA CLAUDIA DE ANDRADE OLIVEIRA (01312528443) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434) 
CO-AUTOR: BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA (01208211412)
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CÓDIGO: EX0765 
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE NO NOVO CÓDIGO CIVIL 
ALUNO: BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA (01208211412) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434) 
CO-AUTOR: MARIA CLAUDIA DE ANDRADE OLIVEIRA (01312528443)

CÓDIGO: EX0766 
TÍTULO: ASSÉDIO SEXUAL. UMA ABORDAGEM SÓCIO-JURÍDICA 
ALUNO: FÁBIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS (031509454-0) 
ORIENTADOR: CRISTINA WANDERLEY FERNANDES (56727666415)

CÓDIGO: EX0769 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR FLORIANO CAVALCANTI 
ALUNO: MICHELLE BEZERRA DE SOUZA (00844354457) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149)

CÓDIGO: EX0784 
TÍTULO: UM OUTRO MERGULHO NA ALFABETIZAÇÃO. 
ALUNO: PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS (01199261483) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)

CÓDIGO: EX0787 
TÍTULO: REFLEXOS DA ANTIGÜIDADE NO BRASIL COLONIAL 
ALUNO: LENIN CAMPOS SOARES (01036617432) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791) 
CO-AUTOR: LENIN CAMPOS SOARES (01036617432)

CÓDIGO: EX0788 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO DIREITO ESPACIAL NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
ALUNO: EDINALDO BENICIO DE SA JUNIOR (02538760445) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0811 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO DIREITO ARBITRAL 
ALUNO: LARISSA ROQUE DE FREITAS (00856481408) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: RONALD CASTRO DE ANDRADE (03212330422)

CÓDIGO: EX0824
TÍTULO: AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSO AOS BENS SOCIAS: AS POLÍTICAS
COMPENSATÓRIAS NA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO
SOCIAL
ALUNO: ALESSANDRA ANDRADE FERNANDES DE MEDEIROS (01134836430)
ORIENTADOR: SARA MARIA DE ANDRADE SILVA (56583133415)
CO-AUTOR: AÉCIO DE OLIVEIRA (36758396304)
CO-AUTOR: CLENYA RORAINHA PEREIRA DE MEDEIROS (01168671400)
CO-AUTOR: ISABELLE DE CARVALHO FERNANDES (01184901414)

CÓDIGO: EX0826 
TÍTULO: CENTRALISMO X PARTICIPAÇÃO: O SINDICATO ENQUANTO ARENA DE ATUAÇÃO POLÍTICA. 
ALUNO: LÔIDY PEREIRA DE LIMA (03385087406) 
ORIENTADOR: FABIANO TONI (08763319837)

CÓDIGO: EX0827
TÍTULO: A CONTROVÉRSIA DA ADOÇÃO POR HOMOSSEXUAIS
ALUNO: ANNA EMANUELLA ROCHA (04884734467)
ORIENTADOR: SUIANE DE CASTRO FONSECA (90459083449)
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CÓDIGO: EX0833
TÍTULO: CONTRATOS DE CONCESSÃO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO
ALUNO: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0840
TÍTULO: DA CAPITANIA DE TAMARACÁ À DE SÃO VICENTE: GANDAVO E AS RIQUEZAS DAS TERRAS DE
SANTA CRUZ
ALUNO: SILVIA MORAIS DA SILVA (1923222)
ORIENTADOR: ROBERTO AIRON SILVA (3796090338)

CÓDIGO: EX0850 
TÍTULO: RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA VERSUS QUESTÃO PENITENCIÁRIA 
ALUNO: MARIA CAROLINA SOARES RODRIGUES VANDERKAM (01050556461) 
ORIENTADOR: PAULO LOPO SARAIVA (01182528449) 
CO-AUTOR: MARCELO DE OLIVEIRA SOARES (01168695422) 
CO-AUTOR: GULIVER LEE BACELAR DE CASTRO (03949563466) 
CO-AUTOR: CAROLINE CARVALHO PIMENTEL (04315881473)

CÓDIGO: EX0853
TÍTULO: A ARBITRAGEM COMO MEIO EFETIVO DE SOLUÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS
ALUNO: JADLA MARINA BEZERRA DANTAS (01303667495)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0855 
TÍTULO: O CORPO COMO SIGNIFICADO NO AUXÍLIO DOS MALES DENTRO DO CONTEXTO SOCIAL DAS 
REZADEIRAS. 
ALUNO: FRANCIMARIO VITO DOS SANTOS (78531187400) 
ORIENTADOR: ANITA MARIA DE QUEIROZ MONTEIRO (00056545487)

CÓDIGO: EX0865 
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE AS DEVOÇÕES DE NATAL 
ALUNO: PELÚZEA DE SOUZA SILVA (63414554453) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)

CÓDIGO: EX0868
TÍTULO: DA JURISPRUDENCIA BRASILEIRA NAS CAUSAS RELATIVAS AO
DIREITO DO PETROLEO E DO GAS NATURAL
ALUNO: MICHELLE GONCALVES EVARISTO (00997116480)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0870 
TÍTULO: DIREITO À INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA: ILEGALIDADE OU AVANÇO NO DIREITO 
INTERNACIONAL? 
ALUNO: RAFAEL DE MEDEIROS LULA DA MATA (01157331408) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434) 
CO-AUTOR: HELIO MACIEL DE PAIVA NETO (01066487480)

CÓDIGO: EX0873 
TÍTULO: VISÕES DA CAPITANIA DO RIO GRANDE: SÉCULO XVII. 
ALUNO: JOSÉ CARVALHO SILVA JÚNIOR (82867828449) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791) 
CO-AUTOR: ANNIE LARISSA GARCIA NEVES (01023662418)

CÓDIGO: EX0879 
TÍTULO: A IRMANDADE DOS PASSOS E A SOCIEDADE NATALENSE NA DÉCADA DE 20. 
ALUNO: ANNIE LARISSA GARCIA NEVES (01023662418) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487)
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CÓDIGO: EX0880 
TÍTULO: DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E A NECESSIDADE DE COIBIR OS CRIMES 
AMBIENTAIS 
ALUNO: DANIEL BATISTA DOS SANTOS (00736524401) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434) 
CO-AUTOR: ANDREW PATRÍCIO CAVALCANTI (89235649315) 
CO-AUTOR: RAFAEL DE MEDEIROS LULA DA MATA (01157331408) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE LINS STAUDINGER (77788990434)

CÓDIGO: EX0882
TÍTULO: TIPIFICAÇÃO DO CRIME CIBERNÉTICO
ALUNO: ENIO MELQUIADES BRITTO DE SOUSA (01154202402)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0883 
TÍTULO: OS CRIMES SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E TERRORISMO 
INTENACIONAL 
ALUNO: ALEXANDRE LINS STAUDINGER (77788990434) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434) 
CO-AUTOR: RAFAEL DE MEDEIROS LULA DA MATA (01157331408) 
CO-AUTOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS (00736524401) 
CO-AUTOR: ANDREW PATRÍCIO CAVALCANTI (89235649315)

CÓDIGO: EX0884 
TÍTULO: A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO ÂMBITO DO DIREITO AMBIENTAL 
ALUNO: ANDREW PATRÍCIO CAVALCANTI (89235649315) 
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434) 
CO-AUTOR: DANIEL BATISTA DOS SANTOS (00736524401) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE LINS STAUDINGER (77788990434) 
CO-AUTOR: RAFAEL DE MEDEIROS LULA DA MATA (01157331408)

CÓDIGO: EX0886
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA ARQUEOLOGIA HISTÓRICA NOS REGISTROS HISTÓRICOS.
ALUNO: ABRAHÃO SANDERSON N. FERNANDES DA SILVA (02776807430)
ORIENTADOR: ROBERTO AIRON SILVA (37960903387)

CÓDIGO: EX0888 
TÍTULO: AS AGÊNCIAS REGULADORAS E SEU ENQUADRAMENTO NO DIREITO BRASILEIRO 
ALUNO: ALEXANDRE GONÇALVES FRAZÃO (03383655407)

CÓDIGO: EX0896 
TÍTULO: AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA 
ALUNO: ILIA FREIRE FERNANDES BORGES (00978082451) 
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)

CÓDIGO: EX0900
TÍTULO: O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS DO SETOR ENERGÉTICO NA
PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES-CIDADÃOS
ALUNO: RONALD CASTRO DE ANDRADE (03212330422)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)
CO-AUTOR: LARISSA ROQUE DE FREITAS (00856481408)

CÓDIGO: EX0901
TÍTULO: ESCOLHA DA LEI MATERIAL APLICÁVEL NAS CLÁUSULAS
COMPROMISSÓRIAS DE ARBITRAGEM NOS CONTRATOS DA INDÚSTRIA DO
PETRÓLEO
ALUNO: MURILO MARIZ DE FARIA NETO (03149836433)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)
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CÓDIGO: EX0902 
TÍTULO: REFLETINDO O ENSINO DA LEITURA E ESCRITA 
ALUNO: MÔNICA MATIAS RAFAEL DO NASCIMENTO (90312392753) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400) 
CO-AUTOR: FLAVIA CRISTINA LESSA MACHADO DA SILVA (03464600424)

CÓDIGO: EX0904
TÍTULO: IMPARCIALIDADE NA ARBITRAGEM VS. IMPARCIALIDADE NA JURISDIÇÃO ESTATAL
ALUNO: HELIO MACIEL DE PAIVA NETO (01066487480)
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)

CÓDIGO: EX0910 
TÍTULO: DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR TERRESTRE QUANTO A ASSALTOS 
ALUNO: EMÍDIA LUIZA DANTAS ALVES (03524200494) 
ORIENTADOR: JANAÍNA FÉLIX BARBOSA (87598574472)

CÓDIGO: EX0911 
TÍTULO: OCUPAÇÕES DE TERRA:UMA VISÃO ALTERNATIVA 
ALUNO: DANIEL ARAÚJO VALENÇA (04544131499) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)

 CÓDIGO: EX0913 
TÍTULO: A VIGÊNCIA DA FIANÇA APÓS A INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL BRASILEIRO 
ALUNO: JULIETA MARIA DE ARAÚJO LIMA (00998462411) 
ORIENTADOR: WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR (50071602453)

CÓDIGO: EX0915 
TÍTULO: A ÉTICA DO MAGISTRADO 
ALUNO: FÁBIO GUSTAVO ALVES DE SÁ (00834305470) 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)

CÓDIGO: EX0917 
TÍTULO: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: PRINCIPAIS 
CAUSAS. 
ALUNO: FÁBIO GUSTAVO ALVES DE SÁ (00834305470) 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415) 

CÓDIGO: EX0919 
TÍTULO: ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 
ALUNO: RODRIGO CROMWELL CAVALCANTI TINÔCO (03633965432) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: ALÍRIO MACIEL LIMA DE BRITO (01156467446)

 CÓDIGO: EX0921 
TÍTULO: MEIO AMBIENTE E CIDADANIA 
ALUNO: ÉLLIDA THATIANE DANTAS DE SOUZA (03411271400) 
ORIENTADOR: JANAÍNA FÉLIX BARBOSA (87598574472)

CÓDIGO: EX0923 
TÍTULO: A MULHER NO ESPORTE: DESVELANDO O FUTSAL FEMININO NA UFRN 
ALUNO: IVANA LÚCIA DA SILVA (65529529453)

CÓDIGO: EX0924 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 
ALUNO: IGOR CÓBE MENEZES (01157547419) 
ORIENTADOR: CRALINE REGINA NEGREIROS CABRAL (02513623452)
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CÓDIGO: EX0950 
TÍTULO: A FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO (NATAL-RN) DURANTE O PERÍODO 
COLONIAL 
ALUNO: ANNIE LARISSA GARCIA NEVES (01023662418) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487)

CÓDIGO: EX0953 
TÍTULO: A MEMÓRIA DEPOIS DA MORTE: RITUAIS FUNERÁRIOS NO SERIDÓ (1990 A 2000) 
ALUNO: KATIANNE SILVA DE MEDEIROS (00910130469) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404)

CÓDIGO: EX0954 
TÍTULO: O ALFABETIZADO DE VOLTA A ALFABETIZAÇÃO. 
ALUNO: ROXANA SILVA (76205959453)

CÓDIGO: EX0958 
TÍTULO: MORRER NO SERIDÓ ANTIGO: ASPECTOS SOCIAIS DA MORTE NOS REGISTROS ECLESIÁSTICOS DA 
FREGUESIA DA GLORIOSA SENHORA SANTA ANNA DO SERIDÓ NO SÉCULO XVIII. 
ALUNO: ALCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS (04235825429) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404)

CÓDIGO: EX0962 
TÍTULO: SEXUALIDADE DOS ADOLESCENTES DO SERIDÓ/RN: DÚVIDAS E TABUS 
ALUNO: MARLUCE ALVES DOS SANTOS (90406966400) 
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)

CÓDIGO: EX0977 
TÍTULO: LUGARES DE MEMÓRIAS: LAJEDO DE SOLEDADE (APODI) 
ALUNO: FLÁVIO CÉSAR NUNES GURGEL (66431026420) 
ORIENTADOR: LISABETE CORADINI (43751199004) 
CO-AUTOR: GIZICLEYA DA SILVA CARNEIRO LIMA (01240278497) 
CO-AUTOR: DAVID LIVINGSTONE FERNANDES BEZERRA (09032095781) 
CO-AUTOR: MARA ANDRÉIA BARBALHO GONDIM (03746239451)

CÓDIGO: HS0018 
TÍTULO: AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL: A PLURIATIVIDADE COMO OPÇÃO. 
ALUNO: JEFFERSON TEIXEIRA DANTAS (93877005420) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)

CÓDIGO: HS0020 
TÍTULO: CONTROLE SOCIAL VIA POLÍTICA HABITACIONAL 
ALUNO: SARA RAQUEL FERNANDES QUEIROZ DE MEDEIROS (03676982428) 
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)

CÓDIGO: HS0032 
TÍTULO: TURISMO E INFORMALIDADE EM NATAL/RN 
ALUNO: ROSANA SILVA DE FRANÇA (03012303405) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)

CÓDIGO: HS0034 
TÍTULO: O TURISMO EM NATAL-RN: UMA METAMORFOSE TERRITORIAL 
ALUNO: JOSUÉ ALENCAR BEZERRA (03602781402) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)

CÓDIGO: HS0038 
TÍTULO: TURISMO E SANEAMENTO BÁSICO EM BAIA FORMOSA 
ALUNO: JOSIDALVA IRINEU DE BRITO (31523366400) 
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)
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CÓDIGO: HS0042 
TÍTULO: O SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA SOB O PONTO DE VISTA DOS PROFISSIONAIS. 
ALUNO: DARLIANE DANTAS DE OLIVEIRA (03502318425) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)

CÓDIGO: HS0043 
TÍTULO: ALTERAÇÕES PAISAGÍSTICAS NA PRAIA DE PITITINGA/RN: FATORES FÍSICOS, AMBIENTAIS E 
ANTRÓPICOS 
ALUNO: MÁRCIA REGINA DA SILVA (81259980472) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187)

CÓDIGO: HS0044 
TÍTULO: A SAÚDE PÚBLICA NA EXPANSÃO DO URBANO EM NATAL/RN 
ALUNO: ELISABETE FERREIRA DA SILVEIRA (02352266459) 
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE CARVALHO (10623957434)

CÓDIGO: HS0045 
TÍTULO: A SEGURANÇA PÚBLICA E SUA ESPACIALIZAÇÃO EM NATAL 
ALUNO: JONAS DA SILVA CORTEZ (91618037404) 
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE CARVALHO (10623957434)

CÓDIGO: HS0047 
TÍTULO: CENTRALIDADE DO TRABALHO E SÍNDROME DE BURNOUT PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA 
CIDADE DE NATAL. 
ALUNO: POLLYANNA CARVALHO DE SIQUEIRA GÊ (03027425498) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)

CÓDIGO: HS0048 
TÍTULO: "O RESGATE DA SUBJETIVIDADE DOS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE NATAL: 
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO HUMANO RECEBIDO" 
ALUNO: NORMANDA ARAUJO DE MORAIS (01012022455) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)

CÓDIGO: HS0050 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PROCESSO 
FORMATIVO E AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO 
ALUNO: MICHELLE YUMI FELIPE OKINO (01048294439) 
ORIENTADOR: DJALMA FREIRE BORGES (19680430804)

CÓDIGO: HS0053 
TÍTULO: DA JUSTIFICAÇÃO DA EPOCHÉ 
ALUNO: MARCO AURÉLIO DE MEDEIROS JORDÃO (03228912485)

CÓDIGO: HS0062 
TÍTULO: UMA ANÁLISE DA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA EM PONTA NEGRA, NATAL/RN: UM ESTUDO ATRAVÉS DE 
PRÁTICAS DOCENTE 
ALUNO: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA (77813588487) 
ORIENTADOR: ROSANALIA DE SA LEITAO PINHEIRO (05583683449)

CÓDIGO: HS0065 
TÍTULO: A POLÍTICA DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: "O CASO DO PROGRAMA FUNDEF" 
ALUNO: VALCINETE PEPINO DE MACÊDO (03467453490) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)

CÓDIGO: HS0066 
TÍTULO: COSTURANDO UMA COLCHA DE LEITURA E AFETO 
ALUNO: CLAUDIA GOMES DE LIMA (83806717400) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 
CO-AUTOR: CLAUDIA GOMES DE LIMA (83806717400)
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CÓDIGO: HS0070 
TÍTULO: O UNIVERSO LITERÁRIO DO SERIDÓ NA DÉCADA DE 30: POESIA E PROSA 
ALUNO: ADRIANO DOS SANTOS GOMES DA SILVA (04312275432) 
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAÚJO DIAS (34172157491)

CÓDIGO: HS0073 
TÍTULO: A BUSCA DA EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOTELARIA: EXPERIÊNCIAS EM SANTA 
CRUZ DE LA SIERRA (BOLÍVIA) 
ALUNO: JASSIO PEREIRA DE MEDEIROS (04176041498) 
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (04971728449)

CÓDIGO: HS0074 
TÍTULO: O OLHAR LITERÁRIO SOBRE A NAÇÃO 
ALUNO: ADRIANA VIEIRA DE SENA (03500972403) 
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)

CÓDIGO: HS0085 
TÍTULO: INCLUSÃO ESCOLAR: COMO VEM SE PROCESSANDO A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES? 
ALUNO: KATIENE SYMONE DE BRITO PESSOA (00840172443) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)

CÓDIGO: HS0089 
TÍTULO: A PSICOLOGIA AMBIENTAL DOS GRUPOS DE PESQUISA DO BRASIL 
ALUNO: DIANNE PATRICIA BRITO ALVES DE SOUSA (04687397425) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)

CÓDIGO: HS0090 
TÍTULO: O FUNDEF E A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ADRIANA DA SILVA ROCHA (02776869460) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)

CÓDIGO: HS0101 
TÍTULO: A INTERFACE ENTRE O ORAL E O ESCRITO EM E-MAILS 
ALUNO: MARIA NÍVIA DANTAS (49078011491) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)

CÓDIGO: HS0103 
TÍTULO: RESISTÊNCIA AFRICANA NO PERÍODO PRÉ-COLONIAL: HERANÇAS NO TERRITÓRIO 
CONTEMPORÂNEO 
ALUNO: JOSÉ PETRONILO DA SILVA JÚNIOR (02901298427) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)

CÓDIGO: HS0105 
TÍTULO: A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO PROCESSO DE INSERÇÃO DOS CONCLUINTES DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DO CCSA/UFRN NO MERCADO DE TRABALHO 
ALUNO: ARNALDO COSTA DE SOUZA JUNIOR (91597676420) 
ORIENTADOR: DINAH DOS SANTOS TINOCO (18819877449)

CÓDIGO: HS0112 
TÍTULO: INVESTIGANDO AS REPRESENTAÇÕES DOS SABERES CONCEITUAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES 
ALUNO: DANIELLE SILVA SANTOS FEITOZA (03630115446) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO F B S PASSEGGI (04097947320)

CÓDIGO: HS0117 
TÍTULO: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: UM APOIO AO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR. 
ALUNO: VANESSA GOSSON GADELHA DE FREITAS (02631753402) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)
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CÓDIGO: HS0119 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOBRE O PROCESSO FORMATIVO E AS 
EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO 
ALUNO: DENISE MIRANDA DE ARAUJO (03125146461)

CÓDIGO: HS0128 
TÍTULO: SOBRE O ESPAÇO E O TEMPO NA FILOSOFIA DE KANT 
ALUNO: EVELYSE MONTEIRO HERMÍNIO (01070450448) 
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762) CÓDIGO: HS0130 

CÓDIGO: HS0130 
TÍTULO: TAPERA: EM BUSCA DOS LUGARES DE MEMÓRIA 
ALUNO: RAFAELA MENESES RAMOS (03396917430) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)

CÓDIGO: HS0131 
TÍTULO: LEIBNIZ E O PRINCÍPIO DA RAZÃO SUFICIENTE 
ALUNO: VANESSA MARIA CUNHA DA SILVA (03181975451) 
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)

CÓDIGO: HS0135 
TÍTULO: "JOSÉ BEZERRA GOMES, OSWALD DE ANDRADE E CARLOS DRUMMOND: POESIA E MEMÓRIA 
CULTURAL" 
ALUNO: IARA MARIA CARVALHO MEDEIROS DOS SANTOS (04125208425) 
ORIENTADOR: MARIO LOURENCO DE MEDEIROS (31177867400)

CÓDIGO: HS0137 
TÍTULO: DA HISTÓRIA ORAL À HISTÓRIA OFICIAL: UM ESTUDO SOBRE OS 'ÍNDIOS' E OS 'NEGROS' NO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: GLÓRIA CRISTIANA DE OLIVEIRA MORAIS (03448464406) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)

CÓDIGO: HS0146 
TÍTULO: A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: UM ESTUDO QUALITATIVO 
COM GESTORES CURRAISNOVENSES 
ALUNO: ILANA MEDEIROS TAVARES SILVA (02735868400) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 
CO-AUTOR: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405) 

CÓDIGO: HS0151 
TÍTULO: O TRABALHO DO ATOR NO MELODRAMA CIRCENSE 
ALUNO: MARINALVA NICÁCIO DE MOURA (03011819424) 
ORIENTADOR: VERA LOURDES PESTANA DA ROCHA (33634874449)

CÓDIGO: HS0154 
TÍTULO: O PERFIL DA PRODUÇÃO DE IMAGINÁRIA DE ANA E LUZIA DANTAS 
ALUNO: JULIANA ROCHA DE AZEVEDO (03280048478) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)

CÓDIGO: HS0156 
TÍTULO: A DINÂMICA DE PEQUENOS GRUPOS EM AMBIENTES ESPECIAIS: A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA 
ALUNO: SARAH JANE DE VASCONCELOS CÂMARA (03273484454) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 
CO-AUTOR: MARIANA CARVALHO DA COSTA (00970962452) 
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CÓDIGO: HS0157 
TÍTULO: DEMOCRACIA E ELEIÇÕES: UM ESTUDO ACERCA DOS FATORES QUE INFLUENCIAM NA DECISÃO 
DO VOTO 
ALUNO: GEORGE PAIVA DE ASSUNÇÃO (03102813429) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)

CÓDIGO: HS0158 
TÍTULO: PROCESSO ELEITORAL EM GUARAPES E FELIPE CAMARÃO 
ALUNO: AUGUSTO CÉSAR FRANCISCO (02947643992) 
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (07427859472) 
CO-AUTOR: ÁDRINA MENDES CAVALCANTE (01023593424)

CÓDIGO: HS0161 
TÍTULO: PPPG UMA CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE NATAL-RN 
ALUNO: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405) 
CO-AUTOR: ALEX REINECKE ALVERGA (03339266417) 
CO-AUTOR: ILANA LEMOS DE PAIVA (01993096477)

CÓDIGO: HS0165 
TÍTULO: TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL: EXPERIENCIAS NP MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS 
ALUNO: JOSÉ PEDRO DE MEDEIROS JÚNIOR (03459715405) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 
CO-AUTOR: ILANA MEDEIROS TAVARES SILVA (02735868400) 

CÓDIGO: HS0169 
TÍTULO: CURRAIS NOVOS E OS IDEAIS PROGRESSISTAS DOS GALVANOPOLITANOS (1920/1930) 
ALUNO: EDILMA DA SILVA CORTEZ (04159678483) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)

CÓDIGO: HS0173 
TÍTULO: PERCURSO DA LITERATURA POPULAR EM CURRAIS NOVOS: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
ATUAÇÃO DE CORDELISTAS, VIOLEIROS E REPENTISTAS NO CONTEXTO CULTURAL DO MUNICÍPIO. 
ALUNO: MARIA APARECIDA DA COSTA (01183563485) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA BARROS DA ROCHA (10680136487)

CÓDIGO: HS0183 
TÍTULO: "IMPACTOS DO DESEMPREGO NA AGROINDÚSTRIA DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO AÇU." 
ALUNO: IVANA VIEIRA CAVALCANTE (02588481469) 
ORIENTADOR: ROBERTO MARINHO ALVES DA SILVA (44421320463)

CÓDIGO: HS0192 
TÍTULO: UMA HISTÓRIA DO CURSO DE HISTÓRIA EM NATAL: 1957  1968 
ALUNO: MARIA HELENA OLIVEIRA DE LIMA (83874755487) 
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)

CÓDIGO: HS0193 
TÍTULO: ENTIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO SOBRE NOVAS INSTITUCIONALIDADES DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA CIDADE DO NATAL/RN 
ALUNO: JOSIANE RODRIGUES DA SILVA (03538954747) 
ORIENTADOR: JOMÁRIA MATA DE LIMA ALLOUFA (03203069415)

CÓDIGO: HS0194 
TÍTULO: A GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: A EXPERIÊNCIA DOS CONSELHOS 
ALUNO: MARIA DIVANEIDE BASILIO (94139121491) 
ORIENTADOR: ILZA ARAUJO LEAO DE ANDRADE (05659205453)
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CÓDIGO: HS0196 
TÍTULO: COMO UNIVERSIDADE E FUTURO SE (DES)ARTICULAM: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS 
ALUNO: DANIELLE OLIVEIRA DA NÓBREGA (02754549404) 
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (02560801353) 
CO-AUTOR: WILMA SIMÕES DANTAS (02537661419)

CÓDIGO: HS0198 
TÍTULO: O IMAGINÁRIO DO SORRISO 
ALUNO: JULIANA MARIA DE SOUZA PEREIRA FERREIRA (02823877495) 
ORIENTADOR: VANIA DE VASCONCELOS GICO (12852929449)

CÓDIGO: HS0200 
TÍTULO: A DIMENSÃO EDUCATIVA DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA DANÇA CONTEMPORÂNEA. 
ALUNO: LAISE TAVARES PADILHA BEZERRA (04718726441) 
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)

CÓDIGO: HS0202 
TÍTULO: AS CARTAS NO UNIVERSO CASCUDIANO 
ALUNO: MAGNA BEATRIZ ALVES SILVÉRIO (03632411409) 
ORIENTADOR: VANIA DE VASCONCELOS GICO (12852929449)

CÓDIGO: HS0205 
TÍTULO: METÁFORAS E USO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 
ALUNO: KAROLINE LEITE GUEDES (02654396479) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420)

CÓDIGO: HS0215 
TÍTULO: A PSICOLOGIA DA SAÚDE: FORMAÇÃO ACADÊMICA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
ALUNO: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: RICARDO WERNER SEBASTIANI (02984361830) 
CO-AUTOR: ROSALY MENEZES COELHO DE ARAÚJO (83350330134)

CÓDIGO: HS0219 
TÍTULO: O PERFIL DO PSICÓLOGO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ROSALY MENEZES COELHO DE ARAÚJO (83350330134) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: RICARDO WERNER SEBASTIANI (02984361830) 
CO-AUTOR: REMERSON RUSSEL MARTINS (01022052489)

CÓDIGO: HS0229 
TÍTULO: MÍDIA E ELEIÇÕES: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS CANDIDATOS A PREFEITO DE 
NATAL NO HGPE (2000) 
ALUNO: GUSTAVO CÉSAR DE MACÊDO RIBEIRO (83873090449) 
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIR (20027214400)

CÓDIGO: HS0231 
TÍTULO: POÉTICA ARMORIAL EM CANUDOS, POEMA DOS QUINHENTOS. 
ALUNO: RICALINE DA COSTA (02021492427) 
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)

CÓDIGO: HS0237 
TÍTULO: ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS DA ADAPTAÇÃO HUMANA AO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO. 
ALUNO: MARIANA CARVALHO DA COSTA (00970962452) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 
CO-AUTOR: BÁRBARA CONCEIÇÃO GALVÃO FARIAS (03411082437)
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CÓDIGO: HS0238 
TÍTULO: O GÊNERO E A EDUCAÇÃO FÍSICA: UM OLHAR NO ESPAÇO DA ESCOLA 
ALUNO: ANNA PAULLA DE CARVALHO BEZERRA (00994122411) 
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIV MARQUES TIBURCIO (59778172404)

CÓDIGO: HS0239 
TÍTULO: OS PROCESSOS IDENTITÁRIOS NA ESCOLA 
ALUNO: KIZE ARACHELLI DE LIRA SILVA (03452098427) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)

CÓDIGO: HS0240 
TÍTULO: PSICOLOGIA DA SAÚDE-HOSPITALAR: REFLEXÕES E DESAFIOS. 
ALUNO: ELILDE MEDEIROS DE OLIVEIRA (37831941487) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: RICARDO WERNER SEBASTIANI (02984361830) 
CO-AUTOR: JAKELINE M. BEZERRA DE SOUZA (02991966408)

CÓDIGO: HS0243 
TÍTULO: UM ARTÍFICIE DA FICÇÃO - A "FAÇON DE FAIRE" DO NARRADOR ORAL EM CENA 
ALUNO: MÁCIO ALVES DE MEDEIROS (02330558430) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897) 
CO-AUTOR: MÁCIO ALVES DE MEDEIROS (02330558430) 
CO-AUTOR: ISABELA FREITAS DE OLIVEIRA (02613127406)

CÓDIGO: HS0247 
TÍTULO: "O PAPEL DAS MICROEMPRESAS NA REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE CAICÓ" 
ALUNO: ERALDO MORAIS DE ALMEIDA (78514541404) 
ORIENTADOR: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400) 
CO-AUTOR: IGOR PINHEIRO DE SALES CABRAL (02685785400)

CÓDIGO: HS0249 
TÍTULO: "DAS HISTÓRIAS DE VIDA AO PROCESSO DE AUTORIA: UMA TRAVESSIA A SER EXPLORADA." 
ALUNO: ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES (04983008896) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)

CÓDIGO: HS0254 
TÍTULO: A DUALIDADE ESCRITURAL NO PROCESSO DE REGISTROS EM DIÁRIOS DE CAMPO 
ALUNO: ISABELA FREITAS DE OLIVEIRA (02613127406) 
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897) 
CO-AUTOR: MÁCIO ALVES DE MEDEIROS (02330558430)

CÓDIGO: HS0268 
TÍTULO: A METAFÍSICA DA LIBERDADE EM MESTRE ECKHART 
ALUNO: CLAUDIA APRILE DA ARAÚJO (13681264805) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)

CÓDIGO: HS0271 
TÍTULO: DO FILÓSOFO-ESCULTOR: TREVAS E IGNORÂNCIA NA FILOSOFIA DE PSEUDO-DIONÍSIO 
AREOPAGITA 
ALUNO: WILLIANE DE SOUZA OLIVEIRA (00972723455) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)

CÓDIGO: HS0279 
TÍTULO: O LIVRE ARBÍTRIO EM SANTO AGOSTINHO 
ALUNO: ANDREA CEDRO DE ARAÚJO (00963610422) 
ORIENTADOR: CLAUDIO FERREIRA COSTA (44547544700)
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CÓDIGO: HS0281 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE CONCEITOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. 
ALUNO: DENISE CORTEZ FERNANDES DE ARAUJO (44461097404) 
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)

CÓDIGO: HS0306 
TÍTULO: A ALMA DO HOMEM 
ALUNO: ALEXSANDRO SINFRÔNIO DA CÂMARA (03099909475) 
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)

CÓDIGO: HS0316 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DA RENDA RURAL NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: SIMONE NÓBREGA DE SOUZA (84582634168) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)

CÓDIGO: HS0317 
TÍTULO: "A INFLUÊNCIA DA TEORIA DAS IDÉIAS" DE PLATÃO NO UNO EM PLOTINO 
ALUNO: RICARDO CÉSAR AVELINO (03215443406) 
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)

CÓDIGO: HS0328 
TÍTULO: LIBERDADE E TEMPO 
ALUNO: SAMITA RIBEIRO DE ARAÚJO (02300573490) 
ORIENTADOR: CLAUDIO FERREIRA COSTA (44547544700)

CÓDIGO: HS0331 
TÍTULO: ENERGIAS ALTERNATIVAS PARA O CAOS URBANO NO LITORAL NORTE-RIO-GRANDENSE 
ALUNO: NILTON SANTOS DE CARVALHO (50058037420) 
ORIENTADOR: LUIZ MARTINS DA SILVA SOBRINHO (04401085434)

CÓDIGO: HS0337 
TÍTULO: VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS : ATUAÇÃO DE GRUPO DE EXTERMÍNIO NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: TATIANA DE MORAIS BARBOSA (03081551498)

CÓDIGO: HS0338 
TÍTULO: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: POTENCIALIDADES E LIMITES DE UMA EXPERIÊNCIA NO 
BAIRRO DE MÃE LUÍZA. 
ALUNO: MICHAELL MAGNOS CHAVES DE OLIVEIRA (02630992454) 
ORIENTADOR: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (51939509904)

CÓDIGO: HS0340 
TÍTULO: A PERCEPÇÃO DOS NATALENSES FRENTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA DO GOVERNO 
DO ESTADO DO RN PARA CONTENÇÃO DA VIOLÊNCIA URBANA EM NATAL. 
ALUNO: MICHAELL MAGNOS CHAVES DE OLIVEIRA (02630992454) 
ORIENTADOR: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (51939509904)

CÓDIGO: HS0341 
TÍTULO: PROINFO: UM ESTUDO DA CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA EDUCATIVA EM NATAL/RN 
ALUNO: CÍNTIA VALÉRIA AIRES DE OLIVEIRA (02741198462) 
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420) 

CÓDIGO: HS0342 
TÍTULO: METÁFORAS E COMPLEXIDADE: ESTUDOS DE ARTIGOS PUBLICADOS PELO PROJETO POLIFÔNICAS 
IDÉIAS 
ALUNO: ANA CECILIA ARAGÃO GOMES (01004082495) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)
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CÓDIGO: HS0352 
TÍTULO: A RELAÇÃO TRABALHO, ESCOLA E FAMÍLIA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO 
DE RUA NO MUNICÍPIO DE NATAL 
ALUNO: ARIANE CRISTINY DA SILVA FERNANDES (01255694408) 
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404) 
CO-AUTOR: SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA (03158971470) 
CO-AUTOR: ANDRELINA REVORÊDO DO NASCIMENTO (02866992490) 

CÓDIGO: HS0354 
TÍTULO: CONCEITOS DE CORPO E CORPOREIDADE DIVULGADOS NOS ANAIS DOS CONBRACE'S NA DÉCADA 
DE 90: CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA. 
ALUNO: ROSIE MARIE NASCIMENTO DE MEDEIROS (00854114424) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)

CÓDIGO: HS0357 
TÍTULO: UM ASPECTO DA COGNIÇÃO EM PRIMATAS: DISCRIMINAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE ITENS 
ALIMENTARES E NÃO ALIMENTARES NO SAGÜI COMUM (CALLITHRIX JACCHUS) 
ALUNO: ESON QUEIROZ GUERRA (03498908464) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468) 
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)
CO-AUTOR: CAROLINA MONTE LAGUE (04321624452)

CÓDIGO: HS0358 
TÍTULO: PSICOLOGIA DA SAÚDE-HOSPITALAR: CARACTERÍSTICAS E CONQUISTAS. 
ALUNO: JAKELINE M. BEZERRA DE SOUZA (02991966408) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: RICARDO WERNER SEBASTIANI (02984361830) 
CO-AUTOR: ELILDE MEDEIROS DE OLIVEIRA (37831941487)

CÓDIGO: HS0367 
TÍTULO: CONCEITOS E PERSPECTIVAS PARA O USO DOS RECURSOS SUSTENTÁVEIS 
ALUNO: NILTON SANTOS DE CARVALHO (50058037420) 
ORIENTADOR: LUIZ MARTINS DA SILVA SOBRINHO (04401085434) 

CÓDIGO: HS0369 
TÍTULO: DICIONÁRIO BÁSICO DE LINGÜÍSTICA FUNCIONAL: VERSÃO INTERMEDIÁRIA 
ALUNO: MARTA MARA MUNGUBA VIEIRA (11775777391) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)

CÓDIGO: HS0370 
TÍTULO: CONSTRUÇÕES COMPARATIVAS E EXEMPLIFICATIVAS NO TEXTO DIDÁTICO EXPOSITIVO: 
ASPECTOS GRAMATICAIS E SEMÂNTICOS 
ALUNO: KARLIANE FERNANDES NÓBREGA (02425219404) 
ORIENTADOR: LUIS ALVARO SGADARI PASSEGGI (40598195491) 

CÓDIGO: HS0371 
TÍTULO: A DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS CIENTÍFICOS NO TEXTO DIDÁTICO: ASPECTOS SEMÂNTICO-
GRAMATICAIS 
ALUNO: ILANA CHRISTINE NÓBREGA MEDEIROS DA COSTA (03151139442) 
ORIENTADOR: LUIS ALVARO SGADARI PASSEGGI (40598195491)

CÓDIGO: HS0374 
TÍTULO: CONFIGURAÇÃO DO CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: ANÁLISE DOS ANAIS DOS 
CONBRACE'S NA DÉCADA DE 90 
ALUNO: JOÃO CARLOS NEVES DE SOUZA E NUNES DIAS (03396636422) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449) 
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CÓDIGO: HS0376 
TÍTULO: A METÁFORA DO JARDIM: SENTIMENTAÇÃO DA NATUREZA NA INGLATERRA OITOCENTISTA 
ALUNO: WAGNER DO NASCIMENTO RODRIGUES (03431745458) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415) 

CÓDIGO: HS0381 
TÍTULO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA RUA E DE RUA E A QUESTÃO DO VÍNCULO FAMILIAR 
ALUNO: MARÍLIA BONIFÁCIO DAMASCENO (03700123485) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840) 

CÓDIGO: HS0385 
TÍTULO: A MILITÂNCIA EDUCACIONAL, POLÍTICA E INTELECTUAL DE JUVENAL LAMARTINE DE FARIA 
(1891-1930) REFERENCIANDO A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE 
ALUNO: CRISTIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (00853651493) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404) 

CÓDIGO: HS0387 
TÍTULO: MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESTINO DA RENDA 
ALUNO: ANDRELINA REVORÊDO DO NASCIMENTO (02866992490) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840) 
CO-AUTOR: MARÍLIA BONIFÁCIO DAMASCENO (03700123485)

CÓDIGO: HS0388 
TÍTULO: FAZENDO ARTE NA ESCOLA. 
ALUNO: MARILIANE DELMIRO FILGUEIRA DA SILVA (03559703417) 
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)

CÓDIGO: HS0389 
TÍTULO: A REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL E O PARLAMENTO COMUM: UMA INTRODUÇÃO À 
DISCUSSÃO SOBRE A CIDADE 
ALUNO: JULIANO VARELA DE OLIVEIRA (03426561476) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449) 

CÓDIGO: HS0390 
TÍTULO: FUNDEF: ANALISANDO REPERCUSSÕES DE UMA ESTRATÉGIA POLÍTICA 
ALUNO: LUCIANA DE ARAÚJO NOGUEIRA (03632236496) 
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491)

CÓDIGO: HS0395 
TÍTULO: A HISTÓRIA  CONHECIMENTO COMO CAMPO DE ELABORAÇÃO DE CONCEITOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL. 
ALUNO: KATARINA GUILHERMINO PEREIRA (03385023432) 
ORIENTADOR: FRANCISCA LACERDA DE GOIS (08595224404) 

CÓDIGO: HS0401 
TÍTULO: (DES)ARTICULAÇÃO E DEBILIDADE DO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEF. 
ALUNO: PAULEANY SIMÕES DE MORAIS (01056028416) 
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491) 

CÓDIGO: HS0413 
TÍTULO: O ESTATUTO DO ESPAÇO E DO TEMPO NA FILOSOFIA TRANSCENDENTAL DE KANT 
ALUNO: ISMAEL RODRÍGUES DA CRUZ (02399310411) 
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)

CÓDIGO: HS0425 
TÍTULO: HISTÓRIAS ESQUECIDAS: PRESENÇA INDÍGENA NA FREGUESIA DA GLORIOSA SENHORA SANTA 
ANA DO SERIDÓ ENTRE O FINAL DO SÉCULO XVIII E INÍCIO DO SÉCULO XIX 
ALUNO: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404)
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CÓDIGO: HS0439 
TÍTULO: CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA: "MENINO DE RUA, EU?!" 
ALUNO: TÁSIA PEREIRA DE MOURA (02757628402) 
ORIENTADOR: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404) 
CO-AUTOR: MARÍLIA BONIFÁCIO DAMASCENO (03700123485) 

CÓDIGO: HS0445 
TÍTULO: DANO AMBIENTAL : ABORDAGEM SÓCIO-JURÍDICA DAS PRINCIPAIS FORMAS DE AGRESSÃO AO 
ECOSSISTEMA NO MUNICÍPIO DE NATAL 
ALUNO: EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE ALMEIDA (58511792449) 
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472) 

CÓDIGO: HS0452 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE PSICOLOGIA 
APLICADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: JORGE EDUARDO DOS SANTOS (49837753404) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: ADIR FERREIRA DE LIMA (10761640487) 
CO-AUTOR: MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA (28255305491) 

CÓDIGO: HS0453 
TÍTULO: QUEM NÃO COLA NÃO SAI DA ESCOLA?!?! 
ALUNO: HELOISA BEATRIZ PINHEIRO DE MELO (02904638407) 
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949) 
CO-AUTOR: ELISSA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA (01020783435) 

CÓDIGO: HS0459 
TÍTULO: SOCIOLOGIA EDUCACIONAL E AÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA PÚBLICA 
ALUNO: ELISSA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA (01020783435) 
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949) 
CO-AUTOR: HELOISA BEATRIZ PINHEIRO DE MELO (02904638407)

CÓDIGO: HS0463 
TÍTULO: ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DA RENDA INTERNA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE NO PERÍODO 1986 A 2000 
ALUNO: ROSANGELA DOS SANTOS ALVES PEQUENO (53860594168) 
ORIENTADOR: ODAIR LOPES GARCIA (09239812849) 

CÓDIGO: HS0471 
TÍTULO: O “TRABALHO EM COMUM” NO PROCESSO DE DECISÃO 
ALUNO: VIVIANNE SOUZA DE OLIVEIRA (70307946487) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449) 

CÓDIGO: HS0473 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA IGREJA NA FORMAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA: OS CASOS DE URUARÁ (PA) E SANTARÉM (PA) 
ALUNO: IVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA (03524386490) 
ORIENTADOR: FABIANO TONI (08763319837

CÓDIGO: HS0474 
TÍTULO: SOCIEDADE TECNOLÓGICA: AS TRANSFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E A EDUCAÇÃO 
ALUNO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (03501697481) 
ORIENTADOR: VILMA VITOR CRUZ (10749301434)

CÓDIGO: HS0476 
TÍTULO: VENDO, LENDO E SENTINDO: AS ILUSTRAÇÕES NO TEXTO LITERÁRIO 
ALUNO: KÍVIA PEREIRA DE MEDEIROS (03408708428) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)
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CÓDIGO: HS0477 
TÍTULO: CORPO, CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DA FILOSOFIA 
ALUNO: ANALWIK TATIELLE PEREIRA DE LIMA (04748477482) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)

CÓDIGO: HS0486 
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO FEMININA DA IMPRENSA POTIGUAR: A CONTRIBUIÇÃO DE PALMYRA WANDERLEY 
(1914-1920) 
ALUNO: ISABEL CRISTINE MACHADO DE CARVALHO (03208407432) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)

CÓDIGO: HS0490 
TÍTULO: NOILDE PESSOA RAMALHO, EDUCADORA. 
ALUNO: VALÉRIA CARLA VIEIRA GOMES (96703580430) 
ORIENTADOR: ROSANALIA DE SA LEITAO PINHEIRO (05583683449) 

CÓDIGO: HS0500 
TÍTULO: O “SABER-FAZER” NO COTIDIANO ESCOLAR VIVIAN RODRIGUES BEZERRA PROF.DRA ROSÁLIA DE 
FÁTIMA E SILVA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE VIVETE@IG.COM.BR 
ALUNO: VIVIAN RODRIGUES BEZERRA (03412285404) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)

CÓDIGO: HS0501 
TÍTULO: O “SABER-FAZER” NO COTIDIANO ESCOLAR VIVIAN RODRIGUES BEZERRA PROF.DRA ROSÁLIA DE 
FÁTIMA E SILVA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE VIVETE@IG.COM.BR 
ALUNO: VIVIAN RODRIGUES BEZERRA (03412285404) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449) 

CÓDIGO: HS0503 
TÍTULO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA UMBANDISTA EM NATAL 
ALUNO: VERA LÚCIA SANTOS DE AZEVEDO (02646187424) 
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (07453906415)

CÓDIGO: HS0504 
TÍTULO: O TURISMO RURAL COMO POTENCIALIDADE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: O LAJEDO DE 
SOLEDADE, APODI/RN 
ALUNO: ELIZABETH CINTHIA M OLIVEIRA (00859928446) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (06311709449) 

CÓDIGO: HS0511 
TÍTULO: A PEDAGOGIA FREINET E O ENSINO DE HISTÓRIA 
ALUNO: CLÁUDIA REGINA SILVA DE AZEVEDO (04784488480)

 

ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)

CÓDIGO: HS0512 
TÍTULO: AS ESCOLAS RADIOFÔNICAS DO RN: AS PROFESSORAS LOCUTORAS 
ALUNO: GLADYS DE FRANÇA VIEIRA (75114941453) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)

CÓDIGO: HS0523 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO FEMININA NA DÉCADA DE 1930 
ALUNO: DANIELA FONSECA VIEIRA (02734921448) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)
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CÓDIGO: HS0535 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE PESQUISA PARA O TURISMO DO RN 
ALUNO: PATRÍCIO MAURÍCIO DE GÓIS (83751491449)

CÓDIGO: HS0544 
TÍTULO: O ENIGMA DA POESIA E O TECIDO METAFÍSICO NA LITERATURA BRASILEIRA MODERNA E PÓS-
MODERNA. 
ALUNO: LAÍS KARLA DA SILVA BARRETO (01012660494) 
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)

CÓDIGO: HS0547 
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE NATAL/RN 
ALUNO: JOELMA GOMES AGUIAR DA SILVA (75087987400) 
ORIENTADOR: NISIA BRASILEIRA A DE P E SOUZA (83084924791)

CÓDIGO: HS0549 
TÍTULO: O PAPEL SOCIAL DO ALUNO CONSTRUÍDO NAS RELAÇÕES PEDAGÓGICAS 
ALUNO: KARINA DE OLIVEIRA (03179866438) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)

CÓDIGO: HS0557 
TÍTULO: O PAPEL DA PERCEPÇÃO E DA FOTOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DO SABER 
ALUNO: PATRÍCIA DE SOUZA AZEVEDO (59559330268) 
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES (40692345434)

CÓDIGO: HS0565 
TÍTULO: AS PRÁTICAS LÚDICO-MOTORAS DA CRIANÇA E O TEMPO LIVRE NO CONTEXTO FAMILIAR E 
ESCOLAR 
ALUNO: RENATA NISHIMURA GUERRA (03508032426)

CÓDIGO: HS0568 
TÍTULO: INOVAÇÕES EM CONSELHOS GESTORES MUNICIPAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
ALUNO: MÁRCIO MONTEIRO MAIA (03444908407)

CÓDIGO: HS0569 
TÍTULO: FRAGMENTOS MUSICAIS E EXPRESSÃO HOMOAFETIVA EM CAIO FERNANDO ABREU 
ALUNO: MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO (03428042433) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400) 
CO-AUTOR: JULIANA CARDOSO DE MELLO (90411617400)

CÓDIGO: HS0574 
TÍTULO: SÌNDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS HOSPITAIS PÚBLICOS E UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: VIVIANE FÉLIX DA SILVA (03077061414) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)

CÓDIGO: HS0577 
TÍTULO: O NOVO RURAL POTIGUAR: AS ATIVIDADES NÃO-AGRÍCOLAS NA COMPOSIÇÃO DA RENDA DAS 
FAMÍLIAS RURAIS NO POLO AÇU/MOSSORÓ 
ALUNO: DENES DANTAS VIEIRA (03163952429)

CÓDIGO: HS0584 
TÍTULO: ALTERAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA NA PROTEÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR 
RURAL 
ALUNO: THALYTA MABEL NOBRE BARBOSA (01013552466) 
ORIENTADOR: ODILIA SOUSA DE ARAUJO (19966636404)
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CÓDIGO: HS0635 
TÍTULO: CONSTRUTIVISMO E ENSINO DE CIÊNCIAS: REVELAÇÕES NO DISCURSO DE PROFESSORES 
POLIVALENTES 
ALUNO: ANA LÚCIA PASCOAL DINIZ (75288567468) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404) 
CO-AUTOR: GLEBA C. DA SILVEIRA (59668245415)

CÓDIGO: HS0643 
TÍTULO: O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO DOS PROFESSORES EM FORMAÇÃO E O ENSINO 
DE CIÊNCIAS 
ALUNO: ILKA KARINE PINHEIRO DA SILVA (02669088457) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)

CÓDIGO: HS0655 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO POPULAR COMO “SUBVERSÃO DA ORDEM” 
ALUNO: BRENO BEZERRA DE MEDEIROS (01143963458) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400) 
CO-AUTOR: LÚCIA DE FÁTIMA VIEIRA DA COSTA (02762880416)

CÓDIGO: HS0667 
TÍTULO: RAÍZES DO SECO: UM ESTUDO SOBRE A ESTÉTICA DE GRACILIANO RAMOS 
ALUNO: JANAINA CRUZ SPINELI (03030453456) 
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)

CÓDIGO: HS0668 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO SOB O OLHAR DA MÍDIA 
ALUNO: LAURICE MARIA MAIA DE LUCENA (02921279444) 
ORIENTADOR: VILMA VITOR CRUZ (10749301434)

CÓDIGO: HS0674 
TÍTULO: UM BREVE MAPEAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL (RV) NA 
PSICOLOGIA 
ALUNO: PAULA ANDRÉA GURGEL AMORIM (02757131486) 
ORIENTADOR: PITAGORAS JOSE BINDE (43122647087) 
CO-AUTOR: CLÁUDIA RODRIGUES DE MEDEIROS (96693240410)

CÓDIGO: HS0675 
TÍTULO: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA TÉCNICA DA PRODUÇÃO DE BANANA NO PROJETO BAIXO-AÇU 
ALUNO: GEMELLI MOURA DA TRINDADE (00973636424) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)

CÓDIGO: HS0681 
TÍTULO: AULAS PELA INTERNET: O PAR PERGUNTA/RESPOSTA 
ALUNO: RONALDO GUILHERME DOS SANTOS (03633987401) 
ORIENTADOR: KAZUE SAITO MONTEIRO DE BARROS (33130205772)

CÓDIGO: HS0695 
TÍTULO: POSSIBILIDADES DE CONTRIBUIÇÕES DA REALIDADE VIRTUAL (RV) AO TRÂNSITO 
ALUNO: CLÁUDIA RODRIGUES DE MEDEIROS (96693240410) 
ORIENTADOR: PITAGORAS JOSE BINDE (43122647087) 
CO-AUTOR: PAULA ANDRÉA GURGEL AMORIM (02757131486)

CÓDIGO: HS0711 
TÍTULO: MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA: A ESCOLA É A SAÍDA PARA ESTA SITUAÇÃO? 
ALUNO: MONIQUE BEZERRA PAZ LEITÃO (00852956479) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)
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CÓDIGO: HS0717 
TÍTULO: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A HOTELARIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E A 
REGIÃO NORDESTE SOB A ÓTICA DA GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
ALUNO: GERLANDO AUGUSTO SAMPAIO FRANCO DE LIMA (02938091435) 
ORIENTADOR: JOSE DIONISIO GOMES DA SILVA (14624109449) 
CO-AUTOR: MELINE OLIVEIRA TABOSA DO EGITO (03439627489) 
CO-AUTOR: MAXWELL DOS SANTOS CELESTINO (70217106404) 
CO-AUTOR: CARLA RENATA SILVA LEITAO (97148180449)

CÓDIGO: HS0722 
TÍTULO: CONCEPÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA ENTRE MENINOS E MENINAS DE RUA 
ALUNO: ANA KARINA DE FREITAS VASCONCELOS (02835474480) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)

CÓDIGO: HS0728 
TÍTULO: TURISMO E SANEAMENTO BÁSICO EM BAÍA FORMOSA 
ALUNO: EDAN BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO (00947627405) 
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)

CÓDIGO: HS0742 
TÍTULO: A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA: UM OUTRO OLHAR SOBRE A ALFABETIZAÇÃO 
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)

CÓDIGO: HS0762 
TÍTULO: IMAGENS DO SERTÃO DO RN: A CASA DO SERTÃO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: PEDRO ISAAC XIMENES LOPES (01204784477) 
ORIENTADOR: ALIPIO SOUZA FILHO (24289701434)

CÓDIGO: HS0770 
TÍTULO: "O PAPEL DAS MICROEMPRESAS NA REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE CAICÓ-RN" 
ALUNO: IGOR PINHEIRO DE SALES CABRAL (02685785400) 
ORIENTADOR: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400) 
CO-AUTOR: ERALDO MORAIS DE ALMEIDA (78514541404)

CÓDIGO: HS0777 
TÍTULO: ANÁLISE DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM MOTORA NO VOLEIBOL COM BASE NA ABORDAGEM 
ECOLÓGICA 
ALUNO: ALISON PEREIRA BATISTA (03378868490)

CÓDIGO: HS0785 
TÍTULO: O PAPEL DOS FLATS NO MEIO TURÍSTICO: UMA ABORDAGEM INTRODUTÓRIA. 
ALUNO: MELINE OLIVEIRA TABOSA DO EGITO (03439627489) 
ORIENTADOR: JOSE DIONISIO GOMES DA SILVA (14624109449)

CÓDIGO: HS0791 
TÍTULO: SIGNIFICADOS DA EUTANÁSIA PARA MÉDICOS COM ATUAÇÃO NO PRONTO-SOCORRO DE UM 
HOSPITAL GERAL EM NATAL/RN 
ALUNO: ANA KARINA SILVA AZEVEDO (87805715491) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)

CÓDIGO: HS0795 
TÍTULO: OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NO CAMPO NOS MUNICÍPIOS DO 
VALE DO AÇU-RN: O CASO DA FRUNORTE EM 2000. 
ALUNO: DALINE MARIA DE SOUZA (01075059402) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)
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CÓDIGO: HS0801 
TÍTULO: A POETICIDADE DO ESPAÇO EM NARRATIVAS ESCRITAS: A BUSCA DE "NOVAS LEITURAS" A PARTIR 
DA ABORDAGEM BACHELARDIANA. 
ALUNO: LÍLLYAN PEREIRA DE LIMA (02901791492) 
ORIENTADOR: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (51939509904)

CÓDIGO: HS0812 
TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL NA ASSISTÊNCIA SÓCIO-JURÍDICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 
DEMANDAS E O FAZER PROFISSIONAL 
ALUNO: KÉSSIA ROSEANE DE OLIVEIRA FRANÇA (93824262487) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA CORREIA NICOLAU (07415958420) 
CO-AUTOR: DAISY LEILA OLIVEIRA DE AZEVEDO (97022403449)

CÓDIGO: HS0813 
TÍTULO: DEMOCRACIA, PODER LOCAL E GESTÃO PARTICIPATIVA: A EXPERIÊNCIA DE JANDUÍS-RN / 1982-
1992 
ALUNO: DALINE MARIA DE SOUZA (01075059402) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)

CÓDIGO: HS0815 
TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL NA ASSISTÊNCIA SÓCIO-JURÍDICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 
DEMANDAS E O FAZER PROFISSIONAL 
ALUNO: DAISY LEILA OLIVEIRA DE AZEVEDO (97022403449) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA CORREIA NICOLAU (07415958420) 
CO-AUTOR: KÉSSIA ROSEANE DE OLIVEIRA FRANÇA (93824262487)

CÓDIGO: HS0820 
TÍTULO: TRABALHADORES E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DAS PRÁTICAS SINDICAIS 
ALUNO: OSICLEIDE DE LIMA BEZERRA (03466912490) 
ORIENTADOR: BRASILIA CARLOS FERREIRA (15591484468)

CÓDIGO: HS0823
TÍTULO: CORPOREIDADE E LAZER: COMPREENDENDO A SOLIDARIEDADE NOS ESPORTES DE AVENTURA
NA NATUREZA
ALUNO: DIANNE CRISTINA SOUZA DE SENA (01047199408)
ORIENTADOR: ELIZABETH JATOBA BEZERRA TINOCO (14297477491)

CÓDIGO: HS0828 
TÍTULO: A VIDA E O LIXO: O TRABALHO DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS 
ALUNO: MIRIAM ANSELMO DE LIMA (00832436402) 
ORIENTADOR: ANTONIA AGRIPINA ALVES DE MEDEIROS (05685893434)

CÓDIGO: HS0836 
TÍTULO: APRENDIZAGEM MOTORA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
ALUNO: ALLYSON CARVALHO DE ARAÚJO (01207747475) 
ORIENTADOR: () 
CO-AUTOR: JOSE PEREIRA DE MELO (23042109453)

CÓDIGO: HS0839
TÍTULO: O PARADOXO DA MISÉRIA URBANA
ALUNO: TIAGO BARRETO DE ANDRADE COSTA (00945791488)
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)

CÓDIGO: HS0875 
TÍTULO: MAPEAMENTO DA PSICOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: PABLO DE SOUSA SEIXAS (00842445420) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)
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CÓDIGO: HS0897
TÍTULO: CORPOREIDADE E LUDICIDADE NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO: UM ESTUDO COM PESQUISADORES DA ÁREA DE SAÚDE
ALUNO: FERNANDA NEPOMUCENO DOS SANTOS (00850121493)
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)

CÓDIGO: HS0905 
TÍTULO: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E REDIMENSIONAMENTO DE PERFIS PROFISSIONAIS: UM ESTUDO 
NAS EMPRESAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS. 
ALUNO: JANAÍNA MIKARLA DANTAS (94138346449) 
ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA (02912163404)

CÓDIGO: HS0908 
TÍTULO: A LUDICIDADE NO JARDIM DAS DELÍCIAS: UM DIÁLOGO COM HUIZINGA E DUVIGNAUD 
ALUNO: ILUSKA LARISSA LEITE LINHARES (01209011450) 
ORIENTADOR: KATIA BRANDAO CAVALCANTI (36357065749)

CÓDIGO: HS0916 
TÍTULO: A LUDICIDADE NO JARDIM DAS DELÍCIAS: UM DIÁLOGO COM HUIZINGA E SCHILLER 
ALUNO: MAÍRA RADA FARIAS DO AMARAL (00827599447) 
ORIENTADOR: KATIA BRANDAO CAVALCANTI (36357065749)

CÓDIGO: HS0949 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SOFRIMENTO MENTAL 
ALUNO: RAÍSSA ANIELLE SILVA BRANDÃO (00966200489)

CÓDIGO: HS0951 
TÍTULO: TELETRABALHO NOVA RELAÇÃO DE TRABALHO E MODO DE VIDA EM NATAL 
ALUNO: DANIELA KARINA CANDIDO (02238201483) 
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (05224934400) 
CO-AUTOR: SALVIANO HENRIQUE LIRA DA SILVA (01012651401)

CÓDIGO: HS0960 
TÍTULO: A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: APLICAÇÃO DE UM MODO DE ENSINO 
ALUNO: MARIA GUIOMAR SILVEIRA DE ARAÚJO (00835408493) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEREGRINO RODRIGUES NETO (13072994404) 
CO-AUTOR: ADRIANA SZILAGYI (00964406438)

CÓDIGO: HS0961 
TÍTULO: CAIO FERNANDO ABREU E AS MEMÓRIAS HOMOAFETIVAS: UMA PERSPECTIVA FÍLMICA 
ALUNO: JULIANA CARDOSO DE MELLO (90411617400) 
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400) 
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO (03428042433) 

CÓDIGO: HS0965 
TÍTULO: O TEATRO DE GIL VICENTE E STTAU MONTEIRO 
ALUNO: SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA (03634098406) 
ORIENTADOR: ZENOBIA COLLARES MOREIRA CUNHA (15685683472)

CÓDIGO: HS0966 
TÍTULO: A MULHER NA OBRA DE GIL VICENTE 
ALUNO: OLGA MARIA DO NASCIMENTO (56618824400) 
ORIENTADOR: ZENOBIA COLLARES MOREIRA CUNHA (15685683472)

CÓDIGO: HS0967 
TÍTULO: O TEATRO DE GIL VICENTE E DE ARIANO SUASSUNA 
ALUNO: PAULO DE MACEDO CALDAS NETO (01013103408) 
ORIENTADOR: ZENOBIA COLLARES MOREIRA CUNHA (15685683472)
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CÓDIGO: HS0969 
TÍTULO: CORPOS NO SECO, UM ESTUDO SOBRE JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
ALUNO: ANA CAROLINA BEZERRA TEIXEIRA (00855066482) 
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)
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Código: EX0001  
Título: TRABALHO VOLUNTÁRIO E INTEGRAÇÃO SOCIAL  
Aluno: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476)  
Orientador: ITALO ROBERTO FERNANDES ANDRIOLA (51327171449)  

  
 
Resumo:  
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade: 
pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, 
negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva dos Estados 
repressivos. O desenvolvimento só será possível através da instituição de liberdades 
políticas, econômicas, sociais e culturais. Em função da redução exponencial da oferta de 
empregos e da limitação do Estado em ampliar os programa de bem-estar social, percebe-se 
um aumento substancial da demanda por trabalhos voluntários em organizações sem fins 
lucrativos. O trabalho voluntário é parte constitutiva das atividades de caridade, filantropia, 
mecenato, solidariedade e de cidadania, desenvolvidas pelo Terceiro Setor. Esta pesquisa 
orientou-se por um enfoque exploratór io-descritivo, que buscou compreender as diversas 
manifestações do voluntariado e suas conseqüências para a instauração de um Modelo de 
Desenvolvimento Social Sustentado para a Região do Seridó (RN). A investigação 
envolveu 23 (vinte e três) municípios da Região do Seridó. Constatou-se que a Região do 
Seridó apresenta um amplo espectro de instituições filantrópicas dedicadas à prestação de 
serviços nas áreas de saúde, educação e bem-estar social. No entanto, os programas sociais 
são desenvolvidos de forma desarticulada, o que demonstra a necessidade da elaboração de 
um Modelo de Desenvolvimento Social Sustentado que integre a sociedade civil, o estado, 
as entidades de classe e a iniciativa privada em prol do bem-estar social da comunidade. 

Palavras chave: TRABALHO VOLUNTÁRIO, MODELO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL SUSTENTADO, INTEGRAÇÃO SOCIAL  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0003  
Título: TECNOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
Aluno: FAGNER FARIAS DE LIMA (03598231490)  
Orientador: ITALO ROBERTO FERNANDES ANDRIOLA (51327171449)  

  
 
Resumo:  
O rápido crescimento econômico e a expansão do comércio internacional no período pós-
guerra levaram à reestruturação das relações entre as empresas em escala global. As 
empresas vêm investindo na automatização,  informatização e racionalização dos processos 
administrativos e produtivos, bem como,  na educação formal e profissional dos 
trabalhadores. Esta pesquisa orientou-se por um enfoque exploratório-descritivo, que 
buscou compreender o processo de modernização tecnológica das empresas do Município 
de Currais Novos (RN) e as novas exigências por variáveis qualificacionais. A investigação 
envolveu 19 (dezenove) empresas do município.  Constatou-se que o processo de 
modernização tecnológica das empresas curraisnovenses, não se restringiu apenas à 
substituição ou atualização da maquinaria: substituição de máquinas mecânicas por 
máquinas automáticas;  mas, também, propiciou mudanças na organização do trabalho e da 
produção: diversificação das linhas de  produção; utilização de novos materiais; trabalho em 
várias máquinas diferentes; redução do tempo necessário para a produção dos produtos; 
profissionalização dos trabalhadores (nos atributos que habilitam alguém ao desempenho de 
determinada função, por intermédio da educação formal e/ou técnica). Percebeu-se, 
também, um aumento do nível de qualificação formal e profissional e o incremento de 
habilidades psico-sociais, como: capacidade de adaptação a novas situações; capacidade de 
resolver problemas e realizar trabalhos novos; aumento do esforço mental decorrente do 
aumento da concentração na execução das tarefas e preocupação com a qualidade dos 
produtos e serviços; aumento do nível de conhecimento para execução do trabalho; e maior 
criatividade e iniciativa. 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0022  
Título: Maconha: representações sociais entre universitários em fim de curso da área 
tecnológica da UFPB.  
Aluno: Ludgleydson Fernandes de Araújo (00782717462)  
Orientador: Bernard Gontiès (60184841453)  
Co-autor: Renata Maia Pimenta (00873573480)  
Co-autor: Liana Mirela Souza Oliveira (71054430578)  

  
Resumo:  
Esta pesquisa teve como objetivo verificar as representações sociais dos estudantes de fim 
de curso da área tecnológica em relação à maconha, posto que estes em suas grades 
curriculares não dispõem de disciplinas que versem sobre as drogas. Teve-se como 
pressuposto as Representações Sociais de Moscovici (1961), uma vez que esta prioriza as 
comunicações intergrupais. Este estudo é parte de uma série de três; os outros visando 
estudar as representações de universitários de fim de curso de ciências jurídicas e da saúde, 
tendo em vista que essas duas últimas categorias poderão devido as suas profissões ter que 
lidar com o problema. A amostra foi composta por 20 sujeitos, de ambos os sexos, com 
média de idade 23 anos, pré e concluintes de engenharias: civil, alimentos, mecânica e 
arquitetura. Utilizou-se entrevistas semi-estruturada gravadas mediante a permissão do 
respondentes, seguido de um questionário contendo 19 itens. As aplicações dos 
instrumentos realizou-se de forma individual na universidade, no qual explicava-se os 
objetivos da pesquisa e garantido todo anonimato. Realizou-se a transcrição das entrevistas, 
posteriorme nte a análise e categorização dos dados de acordo com análise de conteúdo de 
Bardin (1977). Observou-se representação da maconha dos participantes baseado em 
conhecimento do senso comum, tendo em vista que muitas das informações relatadas sobre 
a maconha, caracteriza-se pelo acesso em matérias veiculadas em meios de comunicação e 
experiências apontadas entre amigos.  

Palavras chave: maconha, representalções sociais, estudantes universitários  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0023  
Título: Os profissionais da Saúde Pública e o processo saúde-doença  
Aluno: Andreína da Silva Moura (00859105466)  
Orientador: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

 
 
Resumo:  
Este trabalho objetiva analisar as idéias e concepções sobre o processo saúde-doença entre 
os profissionais da Rede Pública de Saúde de Natal, bem como os fatores relevantes que 
contribuiriam para o surgimento da doença. A relevância desse trabalho centra-se no fato de 
que tais conceitos influenciam as práticas desses profissionais, bem como a forma como se 
relacionam com os usuários do serviço público. Foram realizadas 35 entrevistas por meio 
de questionário semi-estruturado com os profissionais das áreas de medicina, odontologia, 
enfermagem, psicologia, serviço social e nutrição dos quatro distritos sanitários. A partir da 
leitura exaustiva dos depoimentos estabeleceram-se categorias representativas das 
principais idéias contidas nos discursos desses profissionais que foram ingressadas no SPSS 
para processamento de estatísticas descritivas que complementa-se à análise qualitativa. 
Quanto às concepções de saúde, 35,9 % dos profissionais relacionaram o conceito às boas 
condições de vida, e 28,2 % enquadram o conceito dentro dos critérios da OMS, ou seja, de 
completo bem-estar físico mental e social. Quanto à doença, 40,5 % dos profissionais 
entrevistados descreveram-na relacionada às más condições de vida e 38 % como 
desequilíbrio ou alteração na condição de saúde. No que diz respeito aos fatores 
relacionados ao surgimento de uma doença, 56% dos participantes da pesquisa se 
remeteram à condições inadequadas de vida presentes no dia-a-dia dos usuários do serviço.  
 

Palavras chave: processo saúde -doença, profissionais, práticas de saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0027  
Título: A Emenda Constitucional 09 e suas implicações no tratamento do petróleo nacional  
Aluno: Gilvânklim Marques de Lima (03057465455)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
  
Resumo:  
A promulgação da EC 09, em 09 de novembro de 1995, trouxe como conseqüência basilar 
alterações profundas na concepção de monopólio estatal do petróleo no Brasil. Com a 
referida alteração constitucional, entraram em decadência concepções ideológicas 
arraigadas há décadas no país, vinculadas à monopolização de praticamente todas as 
atividades atreladas ao petróleo. Assim, associada ao modelo ditado pela globalização, a 
EC 09 veio introduzir no Brasil novas diretrizes de administração do campo monopolístico 
em referência, de forma que, no presente trabalho, pretende-se analisar, valendo-se do 
método descritivo, o novo modelo de gestão do petróleo nacional, buscando-se ainda 
identificar as raízes de tais mudanças dentro da estrutura do mundo globalizado, para 
demonstrar o papel preponderante que a globa lização exerceu sobre a mudança de 
mentalidade existente no Brasil no que concerne a forma de gerenciamento das atividades 
vinculadas ao petróleo e ao gás natural.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0031  
Título: “Saúde e Doença sob a ótica dos usuários dos serviços de saúde da Rede Básica de 
Natal”  
Aluno: Karla Paloma Costa Bacalhau (04414603480)  
Orientador: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
  

  
Resumo:  
Esta pesquisa objetiva identificar as concepções que os usuários da rede básica de saúde de 
Natal possuem acerca do processo saúde-doença, acreditando-se que tais concepções e os 
processos de significação correspondentes são sócio-historicamente construídos, fazendo 
parte da subjetividade dos indivíduos. O trabalho faz parte de um projeto maior 
denominado “A participação do usuário nos serviços de saúde pública: para uma 
humanização no atendimento”. Aplicou-se um questionário estruturado em 41 usuários 
pertencentes aos quatro distritos da cidade de Natal. Após leitura exaustiva dos dados, fez-
se uma análise qualitativa das respostas, definindo-se posteriormente categorias e 
ingressando-as no SPSS, a fim de obter estatísticas descritivas que contribuíssem na análise 
qualitativa. Constatou-se nos resultados que grande parte dos usuários (36,7%), ao serem 
questionados sobre sua visão acerca da saúde, destacam o valor pragmático desta 
apontando seu valor positivo com forte carga emocional. É também freqüente que se 
perceba a saúde como ausência de doença (24,5%). Com relação à doença, a maioria das 
respostas (70%) são também carregadas de uma carga valorativa forte, sendo expresso por 
muitos dos argumentos a idéia de ser “a pior coisa do mundo”, seguida pela caracterização 
da doença através da presença de sintomas (22,0%). Já dentre os fatores considerados 
contribuintes para o surgimento de uma doença, a falta de higiene e os fatores sócio-
ambientais figuram como os principais.  

Palavras chave: processo saúde -doença, usuários,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0033  
Título: As relações entre os servidores e entre servidores e usuários na rede básica de saúde 
em Natal  
Aluno: Denise Pereira da Silveira (00939983419)  
Orientador: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

  
Resumo:  
A pesquisa objetiva aprofundar as concepções dos profissionais sobre as relações entre 
servidores e entre servidores e usuários dos serviços de saúde, possibilitando a reflexão 
crítica quanto às práticas vigentes no campo da saúde pública. Participaram da pesquisa 35 
profissionais da rede básica de saúde em Natal, abrangendo os quatro distritos sanitários. A 
coleta de dados realizou-se através de entrevistas semiabertas, e a análise desenvolveu-se 
mediante exaustivas leituras dos discursos e integração entre abordagens quantitativa e 
qualitativa. Cerca de 52,6% dos entrevistados mostraram-se insatisfeitos quanto ao 
relacionamento interprofissional, destacando a ocorrência de práticas profissionais isoladas. 
Todos os participantes consideraram o trabalho em equipe “importante”, sendo que 23% 
deles enfatizaram as dificuldades de execução na prática, e 23% atribuíram às “limitações 
pessoais”, especialmente à postura individualista, os principais obstáculos ao trabalho em 
equipe. Quanto à relação profissional-usuário, cerca de 62% dos entrevistados afirmaram 
que deveria se basear na empatia e no esclarecimento, embora apenas 37% deles considere 
que este tipo de relação ocorra no cotidiano. Percebe-se que as relações entre os servidores 
mostram-se insatisfatórias, havendo mínima permuta profissional. A maioria dos 
profissionais considera importante o vínculo empático na relação com o usuário, mas, na 
prática, tal característica não é predominante.  

Palavras chave: relações profissionais, profissionais de saúde,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0035  
Título: Maconha e suas representações sociais por parte de universitários em fim de curso 
da área de saúde da UFPB  
Aluno: Liana Mirela Souza Oliveira (71054430578)  
Orientador: Bernard Gontiès (60184841453)  
Co-autor: Ludgleydson Fernandes de Araújo (00782717462)  
Co-autor: Renata Maia Pimenta (00873573480)  

  
Resumo:  
O uso das drogas sempre esteve presente na história da civilização. E o mesmo acontece em 
relação a maconha, da qual se tem noticias há aproximadamente 4.000 anos. A presente 
pesquisa enfatizou o uso da maconha, circunscrita como um fenômeno que ganhou 
dimensões mundiais, crescente nas três ou quatro últimas décadas. Ao passo de ser 
considerada como um problema social preocupante, fez-se necessário considerar os 
aspectos históricos, farmacológicos, antropológicos e legais. Com base na teoria das 
Representações Sociais, tal pesquisa objetivou verificar como são formadas as imagens 
acerca da maconha, seu uso, suas leis entre universitários de fim de curso da área de saúde. 
Elegeu-se tais estudantes partindo da hipótese que os conhecimentos adquiridos ao longo 
do curso modificam suas representações em relação um objeto. A pesquisa em questão 
contou com uma amostra de 20 sujeitos de ambos os sexos, escolhidos de acordo os 
períodos (os dois últimos) e o curso que faziam (Medicina, Farmácia e Enfermagem). 
Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas gravadas e ao fim aplicou-se um 
questionário. Os dados recolhidos foram transcritos e analisados segundo a técnica de 
Análise de Conteúdo. Constatou-se, que tais estudantes representam a maconha como uma 
substância prejudicial que causa danos físicos e psicológicos ao sujeito, e o usuário como 
uma vítima da droga, e por isso necessita buscar a ajuda de serviços de saúde que visem um 
tratamento medicamentoso e psicológico.  

Palavras chave: Maconha, Representações Sociais, Saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0046  
Título: NO GALOPE DO SERTÃO: A INSERÇÃO DO TURISMO RURAL NA 
GRANDE NATAL NA ÓTICA DA GEOGRAFIA DO TURISMO.  
Aluno: Henrique C. Souza (00981529470)  
Orientador: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (05224934400)  
 
 
Resumo:  
O turismo segue na sua perspectiva de expandir seus domínios pelo espaço geográfico da 
Grande Natal, abrangendo os municípios de: São Gonçalo do Amarante, Macaíba, 
Parnamirim, Extremoz, Ceará-Mirim, São José do Mipibu e Nísia Floresta; nas mais 
variáveis perspectivas e modos de usufruir tais espaços com potencial para o exercício da 
atividade turística, de forma a dinamizar e conquistar esses espaços, explorando as 
possibilidades de otimizar o mercado turístico local. No contexto desta pesquisa destaca-se 
a inserção de uma nova modalidade turística na grande Natal, sendo esta o turismo rural, 
dando assim mais opções aos turistas direcionados a essas localidades; objetiva-se, assim 
realizar-se um levantamento dos atuais direcionamentos da atividade turística, no que tange 
à reprodução no espaço das condições necessárias e seus benefícios para as comunidades 
do estudo in loco,  questionar os pontos qualitativos e quantitativos no período atual e 
futuramente, sugerindo a análise concreta de projetos turísticos no âmbito do turismo rural 
que e verifique em conformidade com a realidade local. A metodologia do ponto de vista 
científico está relacionada ao método dedutivo, nos referenciais teóricos e com apoio nos 
trabalhos realizados em campo, propõe-se constituir a pesquisa apoiada na ótica da 
Geografia do Turismo, abrangendo questões econômicas, ambientais, urbanas e sócio-
culturais, que fazem parte deste estudo conjuntural, no qual são considerados elementos -
chave necessários para avaliação da dinâmica desta modalidade na Grande Natal.  

 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0051  
Título: CONSIDERAÇÕES SOBRE POLUIÇÃO VISUAL EM NATAL/RN  
Aluno: Solange Maria da Silva (01112048790)  
Orientador: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187)  

 
 
Resumo:  
O presente trabalho trata de um estudo realizado com o objetivo de identificar e constatar a 
atual realidade da poluição visual quanto ao uso dos cenários urbanos de Natal(RN). Como 
procedimento metodológico adotado, além das pesquisas bibliográficas, foram feitas 
observações de campo com registros fotográficos, enquetes aos habitantes das localidades 
afetadas e aos transeuntes das diversas faixas etárias, com intuito de detectar a percepção 
dos entrevistados face à evidente realidade. Preliminarmente, diante da real situação 
observada, foram constatadas várias situações, como: desconhecimento de  legislação que 
regulamenta o uso dos espaços públicos ou mesmo particulares, omissão com 
conhecimento de causa e também situações evidenciadas como legais, por pagarem 
impostos, sem que nada os incomodassem para que se tomasse alguma atitude com a 
poluição visual. Fazendo-se concluir, para uma harmonia psicológica e visual como se 
coloca na Lei 9638/81, art. 9º, inciso I, o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental, concorrentemente à lei Orgânica do Município. Para que efetivamente se faça 
cumprir essas determinações legais, é indispensável o apoio de todos os segmentos sociais e 
meios de comunicação para que se promova de forma maciça e intensiva, em todos os 
níveis, principalmente para as gerações mais jovens, a educação ambiental.  

Palavras chave: Poluição visual, Educação Ambiental, Legislação Ambiental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0055  
Título: UM OLHAR SOBRE A REFORMA AGRÁRIA: ASSENTAMENTOS RURAIS 
DO SERIDÓ POTIGUAR  
Aluno: Maria José Costa (03232481442)  
Orientador: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  

  
 
Resumo:  
A questão agrária é um campo de estudo importante no cenário nacional desde longa data. 
Embora os problemas a ela relacionados não tenham sido resolvidos, como é o caso da 
Reforma Agrária. Diante do exposto, nosso trabalho analisa a Reforma Agrária no RN, 
enfatizando os assentamentos rurais da Região Seridó. Para a elaboração do trabalho, os 
procedimentos metodológicos adotados foram diversificados. Inicialmente foi feita leitura 
bibliográfica. Também levantamos documentações e informações básicas pertinentes à área 
de estudo e efetuamos coletas de informações estatísticas e cartográficas em órgãos oficiais 
como: IBGE, STR, e SEAPAC. A pesquisa também consistiu de trabalho de campo nos 
assentamentos, com aplicação de formulários e roteiros de entrevistas com os colonos. 
Mediante informações colhidas junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caicó 
podemos dizer que na Região Seridó há 16 assentamentos distribuídos em 10 municípios. 
As atividades econômicas praticadas nesses assentamentos são o pequeno criatório e a 
agricultura de sequeiro. Mas muitos assentados buscam a sobrevivência no extrativismo de 
lenha, trabalhando como diaristas em outras propriedades, enquanto alguns migram para as 
cidades mais próximas, transferem os seus lotes para terceiros ou chegam a abandonar o 
assentamento. O exposto leva-nos a pensar que as políticas nacionais deveriam ser 
elaboradas e aplicadas sendo observadas as heterogeneidades econômicas, físicas e sociais 
de cada lugar.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0058  
Título: Avaliando Gênero e Sustentabilidade no Atol das Rocas e no Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo  
Aluno: Bárbara Conceição Galvão Farias (03411082437)  
Orientador: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  

 
 
Resumo:  
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo e o Atol das Rocas se caracterizam pelo 
isolamento do continente e pelo confinamento que impõem às expedições de 4 pessoas, que 
permanecem ali por curtos períodos. Esta pesquisa visou o desenvolvimento e avaliação de 
um instrumento para análise da dinâmica dessas equipes, e faz parte de um projeto maior 
que estuda as relações sócio-ambientais dos visitantes daqueles locais. No retorno ao 
continente, os 25 participantes deste estudo, na maioria estudantes de graduação, 
responderam ao questionário que explorava diferenças de comportamento entre homens e 
mulheres e incluía itens relativos à auto e hetero-avaliação quanto à adoção de conduta 
ecologicamente sustentável, algo inédito na literatura de Psicologia Ambiental. O 
questionário teve boa aceitação, pois não houve recusa em respondê-lo. Em relação a 
gênero, os homens foram maioria na realização das atividades de manutenção e, em São 
Pedro e São Paulo, eles participam mais das atividades domésticas do que as mulheres, 
contrariando resultados anteriores. Os participantes mostraram-se capazes de avaliar 
criticamente a si mesmos e a colegas de equipe quanto à conduta pró-ambiental. O 
questionário permitiu ainda avaliar a dinâmica grupal, contribuindo para o cruzamento de 
informações com outras técnicas de investigação, tendo sido considerado adequado para o 
estudo do comportamento naquelas condições.  

Palavras chave: psicologia ambiental, conduta pró-ambiental, gênero  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0063  
Título: O papel das Agências Reguladoras na Defesa do Consumidor  
Aluno: Alexandre F. M. Monteiro (87800225453)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
  
Resumo:  
O presente trabalho analisa, do ponto de vista jurídico, os efeitos sofridos pelo consumidor 
com a venda das empresas estatais ao capital privado. As estatais brasileiras atravessaram 
muitas dificuldades, as quais somente foram evidenciadas à população na última década do 
século XX, passando-se a necessitar urgentemente de novos investimentos, em virtude de 
não mais haver um atendimento satisfatório à população. Através de uma pesquisa 
legislativa, doutrinária e jurisprudencial, conclui-se que a venda das empresas públicas 
ainda não trouxe melhorias expressivas ao consumidor brasileiro, podendo este ser 
considerado como uma das classes mais prejudicadas. Não houve um aumento de qualidade 
esperado, bem como os preços cobrados pela venda dos produtos ou serviços, que antes 
eram oferecidos pelas antigas estatais, tiveram um aumento substancial. Por outro lado, as 
Agências Reguladoras, criadas nas mais diversas áreas de atividades econômicas ou mesmo 
de serviços públicos, ainda não proporcionaram a Defesa do Consumidor de mane ira mais 
efetiva, o que será um de seus desafios para o futuro.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0068  
Título: Maconha: representações sociais entre estudantes universitários em fim de curso de 
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Co-autor: Liana Mirela Souza Oliveira (71054430578)  
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Resumo:  
Diante do aumento crescente do consumo de drogas, em particular da maconha, que se 
tornou um problema social de proporção preocupante, vê-se a necessidade de compreender 
melhor este fenômeno de caráter multifatorial. Por isto, realizou-se esta pesquisa utilizando 
como suporte a teoria das representações sociais proposta por Moscovici (1961). O presente 
estudo teve como objetivo avaliar as representações sociais dos estudantes do último ano do 
curso de direito em relação à maconha, ao usuário desta e sua legislação. Elegeu-se tais 
estudantes partindo da hipótese que os conhecimentos adquiridos ao longo do curso 
modificam suas representações em relação um objeto. A pesquisa em questão contou com 
uma amostra de 20 sujeitos de ambos os sexos. Foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas. Os dados foram analisados pelo método proposto por Bardin (1977). 
Evidenciou-se a influência que os mais diversos meios de comunicação têm sobre esta 
população, mas que, no entanto, poucas são as informações científicas fornecidas pelo 
curso de ciências jurídicas acerca das drogas. Globalmente os resultados deixam 
transparecer uma rejeição à legalização da maconha, porém uma flexibilização no que se 
refere ao tratamento do usuário. Observam-se duas tendências, a primeira deixando às 
ciências médicas a responsabilidade de cuidar do problema e a segunda querendo manter 
certas punições, às vezes mais brandas para o usuário.  
 

Palavras chave: maconha, representações sociais, estudantes de direito  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0080  
Título: Competitividade nos setores de serviços no RN: Avaliação com base em 
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Total e Tecnologia da Informação.  
Aluno: Marcelo Pachêco de Carvalho (01229861483)  
Orientador: ANA CELIA CAVALCANTI F CAMPOS (17599326472)  
  

 
Resumo:  
A pesquisa objetiva o estudo da competitividade dos setores de serviços do RN na ótica da 
Estratégia Competitiva, Gestão da Qualidade Total e a Tecnologia da Informação, a partir 
de um trabalho anterior aprovado pelo CNPq. Ao final serão avaliados e classificados os 
fatores que melhor definiram a competitividade do setor referido, na pesquisa anterior. O 
referencial teórico utilizado como base foi Porter, Hill e Slack na área de Estratégia 
Competitiva; o PNQ e o Prêmio Malcom Baldrige no que diz respeito à Gestão da 
Qualidade Total, e sobre Tecnologia da Informação foi utilizado, entre outros autores, 
Hammer e Champy. Foram elaborados instrumentos de pesquisa a partir dos indicadores 
considerados estratégicos para a competitividade, se aprofundando naqueles referentes à 
Gestão de Pessoas e Cadeias Produtivas/Clusters, definidos no trabalho citado como sendo 
as principais estratégias utilizadas nas empresas consideradas competitivas. As ferramentas 
utilizadas para a ava liação estão sendo “Focus Group”, “QFD” e entrevistas, das quais 
participam clientes, funcionários e gerentes. A pesquisa está em fase de conclusão e os 
dados estão sendo tabulados para serem alocados na Matriz de Importância/Desempenho de 
Slack. Esta matriz permitará classificar os indicadores que melhor definem a 
competitividade dos setores de serviços do RN.  

Palavras chave: Competitividade, serviços, indicadores  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0081  
Título: AS MUDANÇAS DO MUNDO DO TRABALHO: AS RELAÇÕES FLEXÍVEIS 
E O TYLORISMO/FORDISMO NO ÂMBITO FABRIL.  
Aluno: Andrezza M. B. do Nascimento Tavares (01062340485)  
Orientador: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  

 
 
Resumo:  
A tendência à acumulação e competição é a mola mestra da dinâmica do mercado 
capitalista. Os empresários vêm adotando, cada vez mais, mecanismos para minimizar seus 
custos e se manterem à frente de seus concorrentes. Com isso, acabam entrando em um 
círculo vicioso de busca intensa por lucros acentuados. A valorização do capital é, segundo 
a perspectiva marxista, obtida a partir da extração de “mais-valia”. Mediante tais fatos, este 
estudo visa evidenciar como a ideologia neoliberal vem mascarando a “mais-valia” no 
âmbito fabril e perpetuando a representação da teoria do capital humano no sistema sócio-
econômico vigente. Os dados foram coletados através de um trabalho de campo numa 
indústria do ramo de velas, em Natal. Efetuou-se, além de registros etnográficos, aplicação 
de questionário, entrevista e revisões bibliográficas que deram suporte devido às 
indagações surgidas ao longo da pesquisa. Os resultados demonstram que nas instituições 
capitalistas a modernização dos meios tecnológicos fabris desemboca no desemprego 
conjuntural; que os meios de desumanização e exploração da força trabalho estão cada vez 
mais dissimulados; que nas indústrias coexistem integrações entre métodos sofisticados de 
gestão e a gerência científica (fordismo e tylorismo) e que o “treinamento” recebido pelos 
funcionários tem o mero objetivo de melhorar o desempenho dos mesmos no trabalho e 
conseqüentemente, aumentar a fonte geradora de valor.  

Palavras chave: mais-valia, fordismo, tylorismo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0083  
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Resumo:  
As oportunidades criadas pelo FUNDEF vêm sendo implementadas em todo o território 
nacional, notadamente no que diz respeito à habilitação de professores leigos. Dados do 
MEC mostram que no ano de 1998, pelo menos, 58% dos municípios brasileiros, 
providenciaram a capacitação de seus professores leigos com base na proposta do Fundo. 
Este trabalho analisa a evolução histórica de uma situação particular de formação docente: 
O Programa de Qualificação Profissional para a educação básica – PROBÁSICA, no Rio 
Grande do Norte. Dentre as dimensões observadas no PROBÁSICA destaca-se o respaldo 
legal que cria o programa e os aspectos administrativos e pedagógicos que norteiam o 
mesmo. Os dados da pesquisa vêm sendo coletados através de levantamentos e análise de 
documentos oficiais e entrevistas. Em relação aos resultados obtidos sobre o PROBÁSICA, 
tem-se que, no seu primeiro ano, em 1997, foram beneficiados cerca de 270 professores 
envolvendo apenas os municípios de Santa Cruz, Nova Cruz e Macau. Em 1998, expandiu-
se para os municípios de Touros, Ceará-Mirim, Pureza e São Miguel do Gostoso, atingindo 
um número bem maior de professores.  Em 1999, o programa funcionava com 2.385 
professores matriculados. Em 2000, os professores aumentaram para 2.958. Como se vê, o 
PROBÁSICA, tem sido uma iniciativa que vem se ampliando rapidamente no RN. Isso 
significa, em princípio, que o programa está contribuindo para redimensionar o quadro de 
qualificação dos professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental.  
 
  

Palavras chave: FUNDEF, PROBÁSICA, PROFESSORES  
Modalidade da bolsa: CNPq – BALCÃO 

   

   

 



Código: EX0091  
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Resumo:  
A falência da economia algodoeira no Nordeste, mais particularmente na região seridó 
potiguar, desencadeou uma desestruturação econômica nesta região, que repercutiu, a partir 
dos anos 80, numa estagnação econômica sem precedentes. Nesse contexto várias 
alternativas são evidenciadas como forma para a sua revitalização econômica. Dentre elas 
destaca-se a instalação da indústria ceramista. No entanto atrelado à atuação dessa 
atividade, são desencadeadas contradições que perpassam por visões capitalistas, 
ambientais e sociais, as quais se contrapõem e se relacionam. Nesse sentido, busca-se 
analisar dialeticamente, a importância dessa atividade para o Seridó, utilizando como 
recursos metodológicos levantamentos de informações em bibliografias e documentos 
pertinentes ao assunto, pesquisas de campo, realização de entrevistas e aplicação de 
questionários. Estes mostraram as contradições concernentes à atuação predatória da 
indústria ceramista e sua capacidade de exploração quanto aos recursos humanos e 
ambientais, uma vez que tal atividade privilegia uma pequena minoria despreocupada em 
buscar melhores condições de sustentabilidade para a mesma, o que tem como primeira 
conseqüência a depauperização das relações de trabalho, como também a atuação 
implacável sobre os recursos ambientais, uma vez que intensifica o processo de 
desertificação e erosão dos solos.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo é um conjunto de rochedos isolado do continente, 
distante dois dias de viagem de barco de Natal. É ocupado em sistema de rodízio quinzenal 
por quatro pesquisadores, que permanecem confinados em um ambiente de pouco espaço e 
limitada segurança, dividindo-se entre a execução de seus projetos de pesquisa e os 
cuidados com a estaçào científica construída pela Marinha no local. Este trabalho teve por 
objetivo estudar as estratégias adotadas pelas equipes para a realização de atividades 
domésticas e de manutenção dos equipamentos. Analisamos o conteúdo de diários escritos 
pelos pesquisadores durante a temporada no local e de entrevistas realizadas quando de seu 
retorno ao continente, ambos estruturados a partir do referencial da Psicologia Ambiental, 
que enfatiza as interações da pessoa com o ambiente sócio-físico. Constatou-se que a 
divisão de tarefas é a principal estratégia adotada, havendo marcante distribuição por 
gênero (homens realizando tarefas de manutenção e mulheres tarefas domésticas) e uma 
grande ocorrência de problemas com os equipamentos, fatores que se configuram como 
fonte de conflito, quando há desrespeito ao previamente combinado, discordância quanto à 
distribuição ou dificuldades em realizar as tarefas. Percebe-se, assim, que a dinâmica de 
execução dessas atividades se caracteriza como um fator de influência nas interações dos 
grupos, podendo ser objeto de atenção no treinamento realizado em terra pelos 
pesquisadores.  

Palavras chave: Psicologia Ambiental, Grupos Isolados, Divisão de tarefas  
Modalidade da bolsa: CNPq/Balcão 
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Resumo:  
O presente trabalho tem a finalidade de apresentar as alterações promovidas pela Emenda 
Constitucional nº 9 na ordem econômica da Constituição de 1988. Para tanto, realizou-se 
uma análise do artigo 177 da nossa lei maior que trata do monopólio da União sobre 
atividades ligadas ao petróleo e foi objeto de alteração pela referida emenda, bem como da 
legislação e doutrina referentes ao tema em estudo. A principal modificação decorre da 
quebra do monopólio da Petrobrás para o exercício das atividades elencadas nos incisos I a 
IV (artigo 177), abrindo, dessa maneira, o mercado do petróleo nacional para outras 
empresas. Essa matéria, conforme previsão constitucional, foi regulamentada pela Lei 
9.478/97, denominada lei do petróleo. Portanto, o monopólio desta atividade continua sob o 
caráter discricionário da União, podendo a mesma contratar com empresas estatais ou 
privadas a execução das atividades anteriormente resguardas como privativas da Petrobrás.  

Palavras chave: Ordem, Econômica, 1988  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0115  
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Resumo:  
Este trabalho faz parte de um Projeto de Pesquisa Intitulado – O FUNDEF e a formação de  
professores para as series iniciais do Ensino Fundamental. Analisa tendências de 
distribuição dos recursos financeiro do FUNDEF no Estado do Rio Grande do Norte, 
abrangendo os anos de 1998 a 2001. Tem como objetivo fazer uma análise sobre os 
recursos financeiros recebidos pelos municípios, para constatar o comportamento desses 
recursos, observando se houve aumento, diminuição ou estabilidade durante esses quatro 
anos. A amostra da pesquisa compreende sete municípios: Caicó, Currais Novos, João 
Câmara, Macau, Mossoró, Natal e Nova Cruz. Os dados foram obtidos mediante uma 
pesquisa no site: www.stn.fazenda.gov.br/estados_municípios/resultado1.asp. Além dessas 
informações, foram feitas leituras sobre a literatura que aborda o tema da distribuição dos 
recursos financeiros do FUNDEF. Os resultados observados indicam aumento dos recursos 
em todos os municípios analisados, percebendo apenas, uma diferença, no ano de 1998, em 
Macau, Natal e Nova Cruz, que obtiveram um valor maior nesse ano, embora, em 1999, 
constata-se um decréscimo nos recursos financeiros, voltando, nos anos seguintes, a 
aumentar gradativamente. Isso significa, que o repasse financeiro para cada município, 
segue uma tendência de aumento, principalmente a partir de 1999, trazendo como 
desdobramento uma possível melhoria no sistema educacional desses municípios. Aluno de 
Iniciação Científica – CNPq/balcão.  

Palavras chave: FUNDEF, Distribuição, Recursos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0121  
Título: (Re)Construção imagética da cida de: uma análise da formação identitária do 
território das Serras Centrais-RN  
Aluno: Otoniel Fernandes da Silva Júnior (03449909401)  
Orientador: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400)  

  
Resumo:  
A sociedade torna-se concreta através de seu espaço produzido e este por sua vez é 
inteligível através dela. Produzindo sua espacialidade o homem implementa símbolos e 
signos que associam-se a sua expressão material para afirmar o seu imaginário social. 
Enquanto materialidade coletiva a cidade expressa o espaço vivido o qual está imbuído de 
afetividades e sentimentos. O estudo sobre as cidades serranas (Santana do Matos, Lagoa 
Nova, Cerro Cora), pretende investigar os elementos do cotidiano, que compõem o 
imaginário local e a partir dessa reflexão desbravar pelo cerne da questão diligenciada: a 
identidade territorial. As cidades representam o território onde encontramos de imediato o 
conjunto de imagens que simbolizam a sociedade materializada. Desse modo buscou-se 
decodificar as mensagens que esses espaços urbanos  resguardam e que muitas vezes 
recorre-se ao auxílio da hermenêutica para interpretar os fragmentos espaciais sígnicos. 
Assim pretende-se enveredar pela vertente da geografia fenomenológica que busca no 
espaço vivido suas bases metodológicas.Tendo em vista os pressupostos supracitados a 
presente pesquisa desenvolveu-se a partir da leitura, interpretação e análise dos referenciais 
teóricos articulado com suas expressões iconográficas espaciais. O imaginário se alimenta 
de histórias e lendas que apregoaram afetividades produzidas no seio da coletividade, 
estabelecendo-se como verdadeiras escritas materializando assim a existência da sociedade 
local.  

Palavras chave: imaginário social, identidade territorial, espaço vivido  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0163  
Título: ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO  
Aluno: Chen Li Wen (96718978434)  
Orientador: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  
 

 
Resumo:  
O assédio moral no trabalho é conduta abusiva e reiterada, que atenta contra número 
significativo de trabalhadores, ofendendo-lhes a dignidade e a saúde física ou psíquica, 
além de ameaçar -lhes o emprego. Partindo de pesquisa eminentemente bibliográfica, isto é, 
em publicações científicas e em periódicos pertinentes ao assunto, procede-se pelo método 
estruturalista para expor o fenômeno concreto do assédio moral como fato jurídico. Tal 
fenômeno tem sido banalizado pelo contexto moderno do trabalho: exigências de 
qualificação e competitividade do trabalhador, busca incessante pelos melhores resultados, 
bem como medo do desemprego e desfavoráveis economias nacional e mundial não 
contribuem para minimizar o mal. Embora já haja ciência da gravidade da situação, por 
parte da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e por países como EUA e uns da 
Europa , no Brasil, ainda se encontra incipiente a análise da violência moral ocorrida nas 
relações humanas de trabalho, pelos profissionais do Direito, da Psicologia e da Medicina 
do Trabalho. De modo que, o presente trabalho científico espera incitar o desenvolvimento 
de estudos vindouros acerca dos problemas advindos desse "psicoterror", de suas 
implicações jurídicas e das prevenções para os mesmos. Destarte, torna -se relevante a 
exposição do tema, visando advertir sobre o resguardo do direito dos trabalhadores ao bem-
estar no ambiente laboral.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0164  
Título: Lesão Corporal no Esporte  
Aluno: Walkyria de Oliveira Rocha (87600412420)  
Orientador: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  
  
 
Resumo:  
A lesão corporal no desporto é fato encarado como decorrente do tipo de atividade exercida 
pelo praticante, sendo simplesmente vista como fatalidade e ignorada por todos. Todavia 
diversamente da referida idéia consolidada na sociedade, casos podem ser destacados, os 
quais revelam a má-fé de seus participantes. Posto isto, o problema reside na definição do 
momento em que a lesão corporal, ocorrida no esporte, torna-se objeto de apreciação do 
Poder Judiciário. A relevância do estudo justifica-se pelo fato das agressões causarem 
prejuízos não só ao ofendido, mas também ao Estado, quando envolvidos atletas 
profissionais. De sorte que, mediante pesquisa eminentemente bibliográfica, através de 
método de abordagem dedutivo, consubstanciando na análise de princípios jurídicos para se 
chegar a conclusões formais, o pertinente trabalho apresenta o escopo de instigar estudos 
mais cautelosos a respeito do tema. Vislumbrando dessa maneira, possíveis soluções no 
ordenamento jurídico que forneçam as vítimas um norte na busca de uma resposta 
jurisdicional, em virtude do dano sofrido por elas. Demonstrando de tal modo que a 
atividade desportiva praticada dentro dos limites regulares é penalmente atípica, ainda que 
resulte dano, entretanto nos casos que se verifica o dolo do agente, tal comportamento é 
indesejado e deve ser coibido, pois configura um delito. 

 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0166  
Título: A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO PERÍODO DE DITADURA MILITAR NO 
RIO GRANDE DO NORTE (1964-1985)  
Aluno: Maria Auxiliadora Oliveira da Silva (00784782431)  
Orientador: Iranilson Buriti de Oliveira (640188494)  

 
Resumo:  
Ao longo dos anos a mulher vem conquistando espaços na sociedade, que, até então, eram 
próprios dos homens. O direito a cidadania política- o direito ao voto é alcançado pelas 
brasileiras em 1932.As mulheres estão nas ruas reivindicando seus direitos, como militantes 
sindicais e como membro de partidos políticos de diversas instituições diversas. A partir 
dos anos sessenta essas práticas femininas vão se intensificando cada vez mais. O objeto 
deste trabalho e mostrar a participação feminina no período da ditadura militar, como 
apenas em trinta anos após ter conseguido o direito a cidadania, a mulher participa de 
movimentações contextatórios a Ditadura Militar. Apesar que, muitas engressavam nesses 
movimentos oposicionistas a Ditadura, juntamente com seus companheiros, outras eram no 
entanto, estudantes , militantes sindicais e trabalhadoras , mas todas tinham os mesmos 
ideais, lutar por uma política justa e pelo direito a liberdade e contra a exclusão social. Esta 
luta fora ocultada pelos militares no poder, que transmitiam á população brasileira uma 
política farsante .A ditadura Militar foi marcada por mortes, torturas, perseguições e 
desaparecimento de oposicionista. O sistema repressivo estava fortemente inserido, sem 
distinções de sexo.  

Palavras chave: Feminismo, Ditadura Militar,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0167  
Título: A DITADURA MILITAR NO CONTEXTO SERIDOENSE POTIGUAR  
Aluno: Maria Auxiliadora Oliveira da Silva (00784782431)  
Orientador: Iranilson Buriti de Oliveira (640188494)  

 
Resumo:  
A finalidade de trabalhar o tema, tem por objetivos valorizar a história dos caicoenses que 
sofreram violentamente os efeitos de uma ditadura implantada por homens que queriam 
impor seus poderes e governar o país à sua maneira; como também mostrar o outro lado da 
história. Muitas pessoas até hoje desconhecendo esses fatos acreditam que a Ditadura 
Militar não teve repressão em Caicó. Para outros teve um significado trágico, em relação às 
pressões, desaparecimentos e perseguições realizadas pelos agentes repressivos. “Caicó sob 
os efeitos de uma Ditadura Militar” é um trabalho que vai mostrar a realidade deste fato 
obscuro que a historiografia política tradicional tenta abafar. O resgate da memória 
histórica dos familiares dos mortos e dos sobreviventes caicoenses dará oportunidade de 
reconstruir os acontecimentos que levaram os grupos de esquerda a se oporem a Ditadura 
Militar, esta, que foi marcada por autoritarismo, repressão, violência física e psicológica, 
entre outros fatos abuso de poder, onde pessoas que não estavam sob seu jugo eram alvo da 
repressão militarista. A sociedade brasileira sofreu durante vinte e um anos os efeitos dessa 
Ditadura, e Caicó, por sua vez, teve a perda de dois caicoenses, que residiam em outro 
Estado, mas que estavam lutando em prol da democracia, do fim do autoritarismo e pelo 
direito de liberdade.  

Palavras chave: Ditadura Militar, Seridó,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0168  
Título: O PSICÓLOGO NO CAMPO DA SAÚDE NO RN: FORMAÇÃO E ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL  
Aluno: Candida Maria Bezerra Dantas (03159395405)  
Orientador: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
Co-autor: FABIANA LIMA SILVA (87750066420)  
Co-autor: Ana Ludmila Freire Costa (01213062403)  

  
 
Resumo:  
Estudos sobre a atuação do psicólogo revelam uma expansão do campo da saúde. Isso 
remete a adequação entre a demanda dos serviços e o atendimento prestado, além da 
avaliação da ligação formação/atividade atual. O objetivo do trabalho é traçar um panorama 
desse campo em relação à formação profissional e atividades desenvolvidas em instituições 
de saúde pública (hospitais e unidades de saúde ) por psicólogos do RN. Na coleta de dados 
utilizou-se um questionário com itens sobre identificação, formação acadêmica, pós -
graduação e atividades. O instrumento é parte de um estudo geral, cuja parte da saúde foi 
26,5% do total de profissionais. Entre os resultados, destaca -se a predominância do sexo 
feminino (96%); formação realizada na UFRN (78%); e estágio em clínica (63%). Na 
relação entre a avaliação da formação, pós-graduação e atividades, 45% avaliam o curso 
como insuficiente e 78,4% buscou complementação com cursos técnicos e/ou acadêmicos 
na saúde (37%). Entretanto, predominam as atividades clínicas (psicoterapias–84%, 
assistência a pacientes–20%, orientação/aconselhamento–18%), revelando uma atenção 
psicológica tradicional. Aparecerem atividades como grupos educativos (20%) e 
participação em programas de saúde (4%), mas ainda são incipientes. Assim, há uma 
tentativa de adequação/ampliação das atividades na saúde, frente às demandas do contexto, 
mas a clínica ainda predomina, o que pode ser explicado pela formação oferecida durante 
anos pela principal agência formadora do estado.  

Palavras chave: Formação do Psicólogo, Prática Profissional, Saúde Pública  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0175  
Título: CONSEQÜÊNCIAS JURÍDICAS ORIUNDAS DAS NOVAS TÉCNICAS DE 
REPRODUÇÃO ASSISTIDA  
Aluno: Cláudia Silveira Soriano (01055635440)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

 
Resumo:  
A vida em sociedade exige normas que criem as diretrizes éticas gerais das relações sociais  
e o instrumento que as normatiza, por excelência, é o Direito. Este, hodiernamente, não 
encontra para algumas situações surgidas dos impasses das novas técnicas de reprodução 
assistida, respostas satisfatórias que solucionem seus problemas ético-jurídicos. O presente 
trabalho tem o escopo de perquirir as conseqüências jurídicas causadas pelas implicações 
decorrentes das técnicas de reprodução artificial, desenvolvendo uma análise relativa a seu 
histórico, conceitos e classificações, destacando os problemas da inseminação artificial 
(examinando os conflitos oriundos da inseminação artificial heteróloga e da fertilização 
post mortem) e da fertilização in vitro (questionando como proceder diante dos embriões 
excedentes e das “mães de substituição”). Almejando alcançar os objetivos propostos, 
foram realizados inicialmente uma pesquisa bibliográfica concernente à doutrina e um 
levantamento dos textos legais relativos à matéria tratada. Após análise do material 
adquirido, passou-se a investigação jurisprudencial a fim de averiguar a aplicação dos 
tribunais, bem como soluções no Direito comparado. Constatou-se que a inexistência de 
contrapartida jurídica adequada às situações derivadas das práticas de reprodução assistida 
aponta a necessidade da elaboração de normas que indiquem a forma racional de utilizar as 
referidas técnicas sem agredir os direitos fundamentais das pessoas envolvidas.  

Palavras chave: Reprodução Assistida, Inseminação Artificial, Fertilização In Vitro  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0176  
Título: HERÓIS CONTEMPORÂNEOS: CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO 
DA IDENTIDADE DE GÊNERO  
Aluno: TARCIMÁRIA ROCHA LULA GOMES DA SILVA (51232987468)  
Orientador: MARIA DA CONCEICAO F B S PASSEGGI (04097947320)  

  
Resumo:  
O presente estudo apresenta resultados de uma pesquisa realizada com 28 meninas na faixa 
etária de 07 a 11 anos, com níveis de aprendizagem diferenciados. Ele tem como objetivo 
discutir a forma como as informantes interpretam os heróis contemporâneos oriundos da 
mídia televisiva. Tomou-se como referencial teórico os estudos realizados por 
AMARILHA (2000), BEE (1996), BETTELHEIM (1992), CARVALHO (2000), 
GILLIGAN (1992), LOURO (1997), PIAGET (1999), RIBEIRO (1995) e VIGOTSKY 
(1999), que focalizam no desenvolvimento infantil a interação entre o real e o imaginário. 
Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionários em duas classes de uma 
escola particular de Natal/Brasil. Procurava-se conhecer como as meninas se relacionavam 
com seus heróis favoritos e como estes influenciavam aspectos afetivos e emocionais, 
determinantes para a construção da sua identidade. Os resultados preliminares demonstram 
que os heróis contemporâneos são diferentemente interpretados pelas meninas que estudam 
em uma turma exclusivamente feminina, e por aquelas que estudam em uma classe mista. 
Esta heterogeneidade de pontos de vista estaria assim intimamente relacionada às 
experiências vivenciadas pela criança no cotidiano da escola, o que enseja o 
aprofundamento do debate acerca deste tema.  
 
 

Palavras chave: representações sociais, identidade de gênero, heróis infantis  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0186  
Título: ETNOCENTRISMO: o eu perante o outro  
Aluno: Alex Cesar Moreira Pinheiro (53819047468)  
Orientador: JOAO BATISTA CORTEZ (04382927404)  

 
Resumo:  
Analisa as diferentes culturas levando-se em consideração o processo de formação do povo 
brasileiro. Destaca no primeiro momento, as posturas docentes consideradas etnocêntricas, 
gerando dessa forma, conflito social e cultural. Enfatiza, também, a relevância dos estudos 
antropológicos como meio de identificar o preconceito social ainda tão presente nas 
culturas existentes. Ressalta a visão crítica que alguns autores, tais como: Herskovits, 
Gusmão, Velho e outros estudiosos dessa área, fazem ao etnocentrismo, apontando o 
relativismo cultural como uma maneira correta de olhar para os diferentes modos de vida de 
um determinado grupo social. Discute a necessidade da escola, corpo docente e demais 
componentes da estrutura escolar compreenderem as diferenças individuais dos alunos e 
perceberem a importância dos saberes produzidos. Tais saberes, muitas vezes, são 
desprezados pela escola, impondo de certa forma, uma norma padrão produzida pela 
camada social detentora de uma cultura letrada. Por último, evidencia algumas falas de 
professores de algumas escolas públicas do município de Natal registradas durante a 
pesquisa de campo.  

Palavras chave: Etnocentrismo, Relativismo, Educação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0214  
Título: A RELIGIÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS  
Aluno: João Maria Freitas da Costa (03103766459)  
Orientador: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  

  
Resumo:  
A falta de registro do fenômeno religioso da nossa sociedade deixa o campo da ciência 
deficitária para analisar as transformações sociais ocorridas nos últimos anos. Essa 
tendência se faz clara quando se observa homens e mulheres com idade superior aos 25 
anos que buscam alfabetizar-se, diferenças baseadas sobretudo nas religiões as quais esses 
novos alunos pertencem, pois no mesmo momento em que os novos convertidos das 
religiões evangélicas – os quais procuram cada vez mais as escolas especializadas em 
educação de jovens e adultos – são incentivados pelos seus pastores à aprender a ler e 
escrever, esse aprendizado é comprometido por valores de não aceitação ao mundo externo 
da religião, como: imprensa falada e escrita, música, etc.. Para demonstrar isso será 
utilizado o Projeto de Redução do Analfabetismo da UFRN juntamente com seu 
Diagnóstico Etnográfico realizado pelos seus alfabetizadores e coordenadores. Para 
respaldar bibliograficamente esse trabalho utilizamos, entre outros, neste momento inicial 
da pesquisa a obra protestantismo e cultura brasileira de Boanerges Ribeiro, pois 
metodologicamente este estudo se orienta pela análise do discurso, no tocante ao incentivo 
à educação, em uma perspectiva comparada das religiões católica e protestante. Pode-se 
concluir com isso que esse novo traço da sociedade precisa ser observado de maneira 
teórico-metodológica e registrado de maneira científica.  

Palavras chave: HISTÓRIA, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0230  
Título: Satisfação com a vida ocupacional, recuperação do padrão de vida e perspectivas de 
crescimento após experiência de prolongada indefinição do vínculo empregatício  
Aluno: Janine Maranhão (90304551520)  
Orientador: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  

  
Resumo:  
Em 1990, a liquidação extra-judicial do BANDERN foi anunciada, porém a liquidação 
ordinária só foi posta em prática em 97. Durante este período, funcionários do banco 
vivenciaram uma indefinição prolongada do seu vínculo empregatício. A liquidação do 
Bandern implicou na perda do emprego para uns, na recolocação para outros e na 
antecipação da aposentadoria para outros ainda. Desenvolveu-se, então, o estudo visando 
explorar a relação entre três aspectos segundo a própria avaliação dos participantes: 
satisfação ocupacional, padrão de vida e perspectivas de crescimento para estes indivíduos. 
Para tanto, um questionário foi aplicado a 101 ex-funcionários do Bandern que estão no 
mercado de trabalho atualmente. Destes questionários aproveitaram-se as questões 
referentes àqueles três aspectos, estimando escores para cada um. A média para os escores 
de satisfação ocupacional foi 3,01 (escala de 1 a 4); com relação ao padrão de vida, a média 
obtida foi 1,20 (escala de 1 a 3) e os escores de perspectiva de crescimento apresentaram 
média de 2,19 (escala de 1 a 4). Estimando os coeficientes de correlação entre os três 
aspectos citados, verificou-se que a satisfação ocupacional é correlacionada negativamente 
com os demais aspectos (respectivamente, r=-0,57 para p<0,001 e r=-0,50 para p<0,001). 
Indaga-se, por fim: se estas correlações não representariam o conformismo reativo à 
vivência da situação?  

Palavras chave: Satisfação ocupacional, Padrão de vida, Perspectivas de crescimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0234  
Título: Discursos Coloniais: O Rio Grande na História do Brasil de Frei Vicente do 
Salvador.  
Aluno: Beatriz Paiva de Oliveira (01076197418)  
Orientador: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  

 
Resumo:  
As fontes do período colonial constituem-se em importantes documentos para o estudo da 
História do Brasil. Revelando aspectos dos primeiros séculos da colônia, pois nos fornece a 
visão do colonizador português sobre o processo de colonização ocorrido nos séculos XVI 
e XVII. No tocante ao Rio Grande, as fontes revelam a posição periférica que ocupava a 
capitania na colônia. Através de pequenas referências e citações, podemos acompanhar a 
inserção do Rio Grande na ordem colonial. O projeto “Discursos Coloniais sobre o Rio 
Grande” tem por objetivo analisar fontes, consideradas clássicas sobre o período colonial, 
com um intuito de compor um catálogo para auxiliar as pesquisas referentes ao Rio Grande 
do Norte. A primeira fase do projeto constituiu-se da leitura destas fontes e da elaboração 
de fichamentos contendo as referências feitas ao Rio Grande. A análise dos discursos 
presentes nessas obras, que constitui a segunda fase, permite compreender a dinâmica do 
processo de colonização e a imagem construída da colônia e do Rio Grande. Nesse 
contexto, insere-se “História do Brasil 1500-1627” de Frei Vicente do Salvador, primeira  
escrita por um brasileiro. O Rio Grande em sua obra, bem como nas demais, aparece em 
referências secundárias, mas que, no entanto, colaboram para a análise política, econômica 
e social da capitania no período de dominação português -habsburgo e para um 
conhecimento maior sobre as tribos indígenas, seus costumes, deslocamentos e 
pertencimentos.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0262  
Título: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E LEITURA NA ESCOLA  
Aluno: Sandra Albuquerque da Costa (79026720400)  
Orientador: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  

  
Resumo:  
Este trabalho faz parte da monografia intitulada "História em quadrinhos e leitura na 
escola" e teve por objetivo investigar e identificar o papel que as histórias em quadrinhos 
podem desempenhar no aprendizado e desenvolvimento da leitura - inicial e continuada - 
na escola. Desenvolveu-se na forma de uma pesquisa exploratória do tipo bibliográfica, a 
partir da qual buscou-se levantar as características das Histórias em Quadrinhos como 
linguagem, bem como os aspectos contitutivos dos processos de aprender -desenvolver a 
leitura de forma que esta precisa ser trabalhada na escola numa perspectiva de alfabetização 
e letramento. A reflexão tanto de propostas teóricas, quanto de relatos de experiências 
práticas, apontou que as Histórias em Quadrinhos, enquanto gênero textual presente no 
nosso contexto sóciocultural que desperta especial interesse em crianças, jovens e adultos - 
leitores e não leitores - precisa estar presente nas práticas escolares desde o início do 
aprendizado da língua escrita e nas séries subsequentes como material e prática 
significativa de leitura - e mesmo de escrita.  

Palavras chave: Quadrinhos, leitura, letramento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0263  
Título: Correspondência Escolar:Uma Possibilidade de Ação Pedagógica  
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Resumo:  
Tendo a correspondência como um instrumento pedagógico proposto por FREINET e o 
considerando com um importante meio de comunicação e expressão, inserimos a prática da 
correspondência escolar numa turma de alfabetização de jovens e adultos. O movimento 
pedagógico fundado por FREINET caracteriza -se por sua dimensão social, visando não o 
desenvolvimento do indivíduo isoladamente, mas fazendo parte de uma comunidade. Dessa 
forma, o trabalho enfatizado permite que os educandos conheçam outros educandos de 
comunidades diferentes, aprendendo um pouco sobre os outros costumes e se deparando 
com outras realidades, sendo desenvolvida, nesta atividade, a pluralidade cultural. Na 
aquisição da leitura e da escrita a correspondência estimula o aprendizado, visto que, o 
adulto sente necessidade de construir textos concretos e significativos. Essa torna possível a 
construção de textos individuais e coletivos, e o desenvolvimento da autonomia dos 
educandos e a cooperação entre eles. A atividade pode ser concebida internamente na 
escola, entre as escolas vizinhas ou de outras cidades e o material a ser enviado não se 
limita à carta propriamente dita, mas a toda e qualquer produção dos educandos, como 
jornais, cartões e poesias.  

Palavras chave: Correspondência Escolar, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A presente pesquisa foi direcionada a traçar o perfil econômico do conjunto de feirantes 
que atua no município de Currais Novos, com ênfase nos aspectos das condições de 
trabalho e renda. O instrumento utilizado na coleta de dados foi o formulário constando de 
perguntas abertas e fechadas. Foi empregado o critério de amostra censitária, envolvendo 
aproximadamente 600 feirantes (o dado é variável, segundo a Prefeitura Municipal), dos 
quais 423 se propuseram a responder o instrumento. Foi possível constatar que 28% dos 
produtos comercializados, originam-se do município, mas apenas 7% dos informantes 
comercializam a própria produção, enquanto 78% comercializam produtos que passam por 
mãos de intermediários. Quanto aos produtos comercializados, os segmentos de maior 
incidência são frutas e verduras, 27%, e confecção, 18%. 76% dos feirantes ganham até 2,5 
salários mínimo mensalmente, e apenas 5% recebem mais de cinco salários. 
Aproximadamente 25% dos informantes exercem outra atividade remunerada, enquanto 
outros 38% recebem recursos públicos em forma de aposentadoria, pensão ou benefício.  

Palavras chave:, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Como parte de uma atividade de pesquisa-ação, este trabalho explora o perfil social-
profissional de feirantes que atuam na feira livre do município de C. Novos, destacando a 
origem, nível de escolaridade; número de pessoas que dependem da banca; utilização do 
tempo livre e nível de satisfação com a atividade que realiza. A pesquisa-ação, buscou 
contemplar 100% do total de 600 feirantes, porém, 423 se disponibilizaram a responder ao 
instrumento. O instrumento de coleta de dados foi o formulário contendo perguntas abertas 
e fechadas, aplicado pelos estudantes envolvidos na pesquisa -ação. Para a análise, utilizou-
se de princípios estatísticos e da análise categorial para perguntas abertas. O estudo mostrou 
que 87,6% dos entrevistados reside no município de C. Novos. A escolaridade é a seguinte: 
possui o ciclo básico incompleto 42,5% e são alfabetizados 20,3%. Verificou-se que a 
barraca é responsável pelo sustento de 4 a 6 pessoas (48,5%). A maioria dos entrevistados 
não dispõe de familiares que contribuam na renda familiar (55%). Sobre a utilização do 
tempo livre constatou-se que: exercem outro trabalho (27,6%); descansam (20,3%); 
praticam esporte (11,1%) e entretenimento variado (20,9%). Parte significativa dos atores 
está satisfeita com a atividade exercida (85,6%), pois ela representa uma opção de vida 
(14,2%); renda extra (17,4%); autonomia (15,5%). Não obstante à satisfação com a 
atividade realizada, ocorrem processos de precarização no trabalho e de exclusão social.  

Palavras chave:  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Título: Constituição do Banco Conversacional de Natal  
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Resumo:  
O objetivo inicial deste trabalho focalizou a constituição de um Banco de Dados 
Conversacional que permitisse levantar a ocorrência das estruturas de negação presentes na 
fala dos habitantes da cidade de Natal: a negativa padrão (SV+Não), a negativa dupla 
(Não+SV+Não) e a negativa final (Não+SV+Não). Para realizar a coleta de dados, foram 
feitas gravações de conversação espontânea entre pessoas com algum grau de familiaridade, 
cujos dados pessoais são registrados em uma ficha contendo: nome, endereço, telefone, 
sexo, escolaridade, idade e naturalidade. Os dados gravados foram posteriormente 
transcritos, seguindo normas previamente estabelecidas, para proceder-se à codificação e 
contextualização das estratégias negativas. Antes de cada transcrição, foi feita uma sinopse 
do evento: onde se passa, quem são os participantes, o assunto da conversa, a duração e a 
data da gravação. Das cinco horas de gravação originalmente propostas para o Banco, três 
já foram transcritas e analisadas. Até o momento atual, as negativas duplas encontradas no 
corpus ocorrem em contextos de diálogo ou de digressão, enquanto as negativas finais são 
usadas em contextos de diálogo, de resposta a pergunta direta ou, ainda, para refutar um 
fato afirmado no texto imediatamente precedente.  

Palavras chave: Conversacional, Banco, Espontâneo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0287  
Título: QUALIDADE E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES: UMA 
EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS - RN  
Aluno: Lilya Luciane S. Santos (03153934401)  
Orientador: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
Co-autor: JOSENILTON DE MEDEIROS LOPES (03564794476)  
Co-autor: Ivanilson Dantas dos Santos (01014780462)  

  
Resumo:  
Este estudo trata de resultados parciais de pesquisa-ação desenvolvida no âmbito da Base 
de Pesquisa “Empreendedorismo, Estratégias de Gestão e Qualificação Profissional”, do 
DCSH/CERES/UFRN. A atividade vem implementando processos de reestruturação e de 
modernização na feira livre do município de C. Novos, promovendo a sensibilização do 
feirante para a qualidade no trabalho, voltado ao atendimento dos consumidores. A 
atividade teve inicio com a preparação dos estudantes no que se refere à fundamentação 
técnica e metodológica, havendo paralelamente reuniões com representantes do poder 
público local, do SEBRAE, dos feirantes. Partiu-se da filmagem e registro de ações 
pitorescas da feira e, em seguida, abriu-se discussão com os feirantes a respeito da 
organização, higiene e limpeza deste espaço público. Fechou-se, a partir daí, uma parceria 
UFRN/SEBRAE/Prefeitura Municipal e feirantes em torno de uma proposta de 
modernização da feira livre. Posteriormente, procedeu-se uma pesquisa censitária com os 
feirantes visando traçar o seu perfil sócio-econômico e, numa etapa posterior, a 
implementação da ferramenta “5S para a qualidade”, mediante sessões de sensibilização, 
utilizando-se teatralização, distribuição de cartilhas e o diálogo entre atores e a equipe da 
UFRN. Através da pesquisa foi possível traçar o perfil sócio-econômico dos feirantes que 
atuam no município, estando a pesquisa-ação, neste momento, em fase de 
encaminhamentos para a padronização das barracas da feira livre.  

Palavras chave:  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Na primeira fase do projeto de pesquisa Gramaticalização das Estratégias de Negação no 
Português do Brasil, foi construído um corpus básico do português europeu representativo 
da variante lingüística usada do século XIII ao XV. Tendo esses dados sido analisados, o 
atual trabalho visa a ampliação desse corpus, buscando agora cobrir o período moderno do 
português, tomando como partida o século XVII, de forma a alargar o exame dos contextos 
de uso das construções negativas. A codificação dos dados coletados permitiu apontar o 
surgimento da negativa do tipo dupla (Não + SV + Não) nos textos de Gil Vicente, datados 
do século XVI. Desde então, outras ocorrências foram registradas, tanto no português 
europeu quanto no brasileiro. A negativa do tipo final (SV + Não) somente foi encontrada 
no português do Brasil do século XX. Faz parte dos objetivos deste trabalho, ainda, 
procurar a explicação para o surgimento de tais estruturas e a razão por que elas seguem 
trajetórias diferentes em duas variantes de uma mesma língua: o português. A combinação 
da perspectiva sincrônica e da diacrônica caracteriza este trabalho como uma abordagem 
pancrônica do estudo da língua.  

Palavras chave: Diacronia, Negação, Pancronia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O presente estudo reconstitui as práticas político-educativas e religiosas desenvolvidas pela 
Igreja Católica de Natal particularmente A História das Escolas Radiofônicas do Rio 
Grande do Norte. O trabalho integra a base de pesquisa “A Educação na História da Igreja 
Católica do RN: A Ação Educativa da Arquidiocese de Natal 1944–1987. Os estudos são 
embasados nos pressupostos teóricos metodológicos da política educacional, delineada a 
partir dos anos trinta, a qual expressa a crença de que sendo a educação bem administrada e 
organizada promove a equalização social. São desenvolvidos a partir de visitas sistemáticas 
ao arquivo do Serviço de Assistência Rural (SAR), onde são selecionados e analisados os 
documentos da Arquidiocese de Natal. A educação è colocada como forma de conter a 
migração do homem do campo para a cidade , sendo uma proposta de “educação 
regionalizada” voltadas para o meio rural, capaz de minimizar a situação de miséria em que 
se encontravam. A partir de 1951, o SAR promoveu o bem estar das comunidades rurais e a 
educação do homem do campo. Em 1958 juntamente à inauguração da Rádio Rural, foram 
organizadas e desencadeadas as primeiras Escolas Radiofônicas. Tratava-se de um recurso 
tecnológico a serviço da população e sua utilização como recurso educativo. A Igreja 
Católica de Natal abraçou o desafio de mudança através da educação, conseguindo pela 
radiodifusão, além de evangelizar, instruir o homem do campo, procurando integrá-lo ao 
desenvolvimento Nacional.  

Palavras chave: EDUCAÇÃO, IGREJA, SOCIAL  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O Direito informático apresenta uma série de questionamentos e digressões doutrinárias, 
sobretudo porque é um ramo do Direito em formação. As relações virtuais e seus efeitos 
são uma realidade, e a tendência da substituição gradativa do meio físico pelo meio 
eletrônico ou virtual já ocorre e, por si só, justifica a adequação, interpretação, bem como a 
regulamentação das normas jurídicas oriundas desse novo ambiente. Assim, é que o 
presente trabalho, através de uma análise geral acerca de seus princípios informadores, 
traçado do seu conceito, natureza jurídica, relação com os demais ramos do Direito e outros 
aspectos, procurará dirimir as dúvidas existentes nesses óbices, e concluir pela extrema e 
urgente necessidade do delineamento de suas bases e fundamentos, com o intuito, 
sobretudo, de lhe conferir institutos jurídicos próprios e autônomos, e assim, garantir a 
segurança jurídica necessária a todos que travam relações comerciais e de qualquer outra 
natureza com o mundo informatizado.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Ao contrário do que ocorre com as organizações empresariais em geral, os bancos sujeitam-
se a um grande volume de fiscalização e controle em razão, dentre outros fatores, dos riscos 
sociais que envolvem o negócio bancário tradicional (concessão de empréstimos e 
recebimento de depósitos) e de outras características associadas ao funcionamento dos 
bancos comerciais, como a existência de regras de sigilo bancário, que tornam as fraudes 
mais fáceis que em outros tipos de negócios. Também é imperativo ressaltar que, em razão 
da velocidade das transformações do mercado financeiro, as diretrizes a que estas 
instituições se submetem, salvo aquelas de caráter geral, não são estabelecidas por leis e 
sim por regulamentos, haja vista a morosidade do processo legislativo em nosso país. 
Diante deste quadro, realizamos uma pesquisa dogmática na doutrina e jurisprudência 
brasileiras almejando clarificar estas questões. Ao final conseguimos desmistificar a 
regulamentação bancária, nos propondo a apresentar os resultados através de uma 
exposição sobre as razões que justificam a forte regulamentação governamental da 
atividade bancária, a forma de organização do sistema financeiro nacional, com especial 
destaque para as atuações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, e sobre o 
processo pelo qual são feitas a supervisão e fiscalização da atividade bancária.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O fazer poético, via de regra, coloca em discussão os modelos, até então existentes, do ato 
de poetar. Isso ocorre porque a Literatura está em constante rotação, permitindo, sem 
cessar, a chegada do novo. O espaço permitido à criação de novas produções é dado pela 
linguagem, visto que é ela quem propicia a formação de metáforas e, conseqüentemente, o 
surgimento de imagens. Dentro desse quadro teórico, teve-se como objetivo a análise da 
lírica existente no livro Escola de Broto, obra contemporânea escrita pelo poeta e professor 
Henrique de Sousa. Durante a leitura da obra, foi percebido que o poeta optou pela 
linguagem coloquial, porém não ultrapassou o limite estabelecido pela poesia. Para 
fundamentar tal análise, foram escolhidos textos teóricos escritos por Walter Benjamin e 
Octavio Paz. Com isso, constatou-se que a linguagem do poeta norte-rio-grandense tem 
vida e favorece uma interação entre leitor e poesia.  

Palavras chave: Poesia potiguar, Linguagem, Imagens  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O Projeto vem sendo desenvolvido no bairro de Felipe Camarão com adolescentes na faixa 
etária de 10 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade. Estes adolescentes possuem um alto 
nível de desinformação quanto aos temas: saúde reprodutiva, concepção e contracepção, 
DST’S e sua prevenção, bem como noções como auto-cuidado, autonomia, cidadania e 
direitos reprodutivos. Tendo em vista tais necessidades, criamos a oficina “Adolescência e 
cidadania” com o objetivo de privilegiar a discussão de temas como gênero, amizade, 
namoro, etc, relevantes para o desenvolvimento de uma consciência crítica e geradora de 
autonomia, indispensáveis a uma melhor qualidade de vida. Utilizou-se da criação de um 
espaço recreativo e educativo, através da utilização de dinâmicas, desenhos, pinturas, fitas 
de vídeo e material ilustrativo (álbum seriado, métodos anticonceptivos) com o objetivo de 
tornar o assunto mais atrativo e concreto para eles. Apesar das dificuldades sócio 
econômicas apresentadas pelo contexto, conseguimos proporcionar aos adolescentes um 
espaço novo e criativo, onde pudessem se sentir à vontade para entrar no processo proposto 
pelo projeto. No decorrer dos trabalhos alguns têm conseguido romper suas dificuldades em 
expressar suas dúvidas e opiniões sobre os diferentes temas, tornando-se mais participativos 
e, inclusive, “multiplicadores” da referida proposta.  

Palavras chave: Adolescentes, Vulnerabilidade, Sexualidade  
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Título: Aplicação da teoria objetiva às empresas de ônibus em casos de acidente de trânsito  
Aluno: Kaline Cristina Dantas Pinto (03209836418)  
Orientador: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  

  
Resumo:  
Os acidentes de trânsito são um grave problema na atualidade, sendo pertinente a sua 
análise sob o enfoque jurídico. Constata-se a existência de empresas de ônibus como rés 
nas demandas referentes ao tema, suscitando questionamentos em sede de responsabilidade 
civil, onde a culpabilidade é elemento fundamental: é possível a aplicação da teoria objetiva 
quando a parte ré em causas de acidentes de trânsito é uma pessoa jurídica de direito 
privado concessionária de serviço de transporte público rodoviário? A base legal para uma 
resposta afirmativa reside na CF/88, no Decreto 2681/12 e no CDC. A fim de aferir-se na 
prática a aplicação das teorias atinentes à culpabilidade procedeu-se a uma pesquisa 
apoiada no método de coleta de dados através da análise individual dos processos de 
competência do Juizado Especial do Trânsito da Comarca de Natal, em um período de 2 
anos. O resultado obtido revelou que 1,47% das ações têm por base a teoria objetiva, 
76,47% adotaram a subjetiva, 22,05% não foram possíveis ser averiguados. Analisando-se 
os dados coletados, a aplicação da teoria objetiva mostra-se quantitativamente 
insignificante, transparecendo uma nítida adoção da teoria subjetiva. Cabe a proposta de 
futuros questionamento sobre a motivação de tal prática, seja por desconhecimento da 
legislação neste ponto específico, seja por preferência pessoal ou outro posicionamento 
pertinente. O presente trabalho não pretende exaurir o tema, mas sim fomentar discussões.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O objetivo desse trabalho é o de fazer uma exposição de tema dos mais importantes na 
seara do Direito Penal; o do Princípio da Ofensividade. Usou-se, como metodologia, da 
pesquisa na doutrina, com especial ênfase à obra de Luiz Flávio Gomes, do estudo da Lei e 
da Jurisprudência. Parte-se das seguintes idéias preliminares: A instrumentalidade é 
característica ínsita à Lei. Nada mais é a Lei que uma ordem para a realização de justiça; e 
nada mais é a Lei Penal que uma ordem para defesa dos bens jurídicos mais caros à 
sociedade. Logo, a Lei Penal incriminadora só deveria ser aplicada quando da ofensa a bem 
jurídico e não simplesmente quando existir uma identificação do fato com o preceito 
primário da norma. Dessas preliminares partimos para as seguintes propostas: Não há crime 
sem ofensividade; Não há ofensividade sem conduta; Todo crime (conduta ofensiva típica 
ilícita) possui resultado (que pode ou não ser naturalístico). No desenrolar do tema principal 
se acaba por chegar à questão da reatividade que deve apresentar o Direito Penal só 
podendo agir quando ocorrer lesão a bem jurídico. A pena não mais pode ser vista como 
conseqüência do descumprimento de uma ordem, mas como conseqüência de uma conduta 
lesiva a um bem jurídico. Ao final chegamos à conclusão de que a aplicação do princípio 
em tela desempenharia algumas funções, quais sejam: A de limitar o jus puniendi e a de 
limitar o jus poenale.  
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Resumo:  
A nossa sociedade apresenta uma grande maioria de fiéis ao cristianismo, e essa relação 
com Deus implica não apenas na crença e no respeito a Ele, mas também nas ações 
humanas propriamente ditas. Com esse trabalho procuramos encontrar, nos adolescentes, 
relações entre suas perspectivas para o futuro e as atitudes que tomam atualmente em 
relação a estas e o fato de participarem de alguma atividade ou grupo religioso ou não. 
Procurando assim, verificar até que ponto a participação em grupos religiosos é tida como 
importante ou significativa na percepção deles. A coleta dos dados foi realizada no início 
de 2002, no bairro Felipe Camarão, com 41 adolescentes entre 10 e 19 anos de idade 
(60,97% do sexo feminino), dos quais 34,15% deles participam de grupos religiosos e 
65,85 % não. Entre os que participavam, tinham o cristianismo como base de fundamento, 
dividindo-se em católicos, protestantes e adventistas. A amostra apresenta uma renda 
familiar média de 2,3 salários mínimos. Observou-se que as motivações sociais e aquelas 
ligadas à auto-estima do adolescente são o que mais os influenciam a participação em 
grupos religiosos. Muitos apresentavam necessidade de inclusão em um grupo de interesses 
compartilhados e no reconhecimento do valor pessoal deles. Constatou-se ainda que os 
participantes de grupos religiosos têm mais perspectivas quanto à busca de profissões com 
nível superior e à obtenção de independência financeira do que aqueles que não participam 
de grupos desta natureza.  

Palavras chave: adolescência, religião, grupo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0360  
Título: Trilhando caminhos para uma gestão participativa: uma experiência na escola 
SESC/RN  
Aluno: Júlio Cézar Dantas de Araújo (00735937451)  
Orientador: Anadir Pessoa Cavalcante Gomes (42248795491)  

  
Resumo:  
O presente trabalho objetiva apresentar os resultados de uma experiência de estágio, 
realizado na escola do serviço social do comércio (SESC), no bairro Potilândia, Natal/RN, 
no ano de 2001, na área da gestão escolar. No intuito de envolver professores, funcionários, 
pais e alunos em seu processo administrativo e pedagógico, a escola SESC elaborou um 
modelo de gestão participativa, o que tem facilitado o entendimento dos seus parceiros 
sobre os objetivos, metas, estratégias e missão da escola no estado do Rio Grande do Norte. 
Subsidiado por um levantamento bibliográfico na área de gestão democrática/participativa, 
identificamos como resultados preliminares aqui apresentados, que a escola SESC pr ocura 
através de suas ações, propiciar à sua clientela, uma educação que valoriza a qualidade de 
vida, bem como o desenvolvimento de uma consciência crítica e cidadã, fundamentada em 
gestão participativa capaz de promover reflexões e mudanças de posturas.  

Palavras chave: Participação, Gestão, Educação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0361  
Título: Indústria do Petróleo e Meio Ambiente: Um Enfoque Jurídico  
Aluno: Alex Sandro Santos Costa (01048271498)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
Resumo:  
O objetivo do presente estudo é a sistematização dos aspectos jurídicos-ambientais 
atinentes à indústria do petróleo. Além das leis, decretos e portarias elaboradas pela ANP 
(Agência Nacional do Petróleo), serviram como fonte de pesquisa a doutrina e a 
jurisprudência. Inicialmente, o trabalho analisa os requisitos ambientais a serem atendidos 
pela empresa interessada na exploração de petróleo quando da contratação com a ANP. 
Além do licenciamento ambiental previsto no art. 10 da Lei n.º 6.938/81, a empresa deverá 
realizar o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, com a devida publicidade e participação 
pública. Estes pressupostos para a habilitação se coadunam com o que preceitua a 
Constituição Federal, que em seu art. 225 garante a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, devendo o poder público defendê-lo e preservá-lo. Outro 
aspecto relevante do estudo atine à espécie de sanção a ser aplicada à empresa quando da 
atividade de exploração ou produção decorrem danos ambientais. Necessário frisar a 
natureza da responsabilidade, objetiva, consoante o que dispõe o art. 14, § 1º, da Lei 
6.938/81, bem como o art. 44, V, da Lei 9.478/97, a conhecida Lei do Petróleo. Conforme 
prevê esta Lei, a ANP tem plena legitimidade para a aplicação de sanções, tanto 
administrativamente quanto por via judicial. Estes são os principais tópicos desenvolvidos 
no estudo, que teve como objetivo alcançado expor a conjuntura jurídico-ambiental 
concernente a indústria petrolífera.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0365  
Título: Orientação Sexual na escola ainda é um tabu?  
Aluno: Marluce Alves dos Santos (90406966400)  
Orientador: SANDRA MARIA FERNANDES (40680622420)  

 
Resumo:  
A importância da Orientação Sexual na escola, e da sua inclusão no currículo escolar é uma 
questão que vem sendo discutida há décadas. Mas apesar das discussões acerca desta 
temática, e de sua relevância para a formação do indivíduo, depara-se com escolas não 
incluem em suas práticas a abordagem desse tema. Com base nesse referencial, a pesquisa 
teve como objetivo analisar as dificuldades encontradas pelos educadores ao abordar a 
sexualidade na escola. Este estudo foi realizado na cidade de Caicó/RN, com 30 professores 
do Ensino Fundamental (1ª a 4ª), de ambos os sexos, pertencente a 6 seis escolas publica, 
numa faixa etária de 25 a 50 anos. Os dados foram coletados através de um questionário. 
Com base nos dados obtidos constatou-se que dentre as dificuldades encontradas pelos 
professores para a não abordagem da Orientação Sexual estão: falta de conhecimento do 
assunto 20%; falta de preparo do professor 17,2%; falta de material didático apropriado; a 
diferença de idade dos alunos e a timidez, ambos com 14,2%. O quadro apresentado pelos 
professores nos fez perceber que a falta de preparo mencionada por estes vai além do 
conhecimento científico, ou seja, de acesso à informação.Trata-se do preparo 
psicológico,emocional para de lidar com o tema, já que muitos foram educados numa outra  
época, com valores, diferente dos moldes atuais, onde falar de “sexo” era um assunto feio, 
na escola então esse tema era visto com pudores e preconceitos.  

Palavras chave: tabu, educadores, Orientação Sexual  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0386  
Título: Implicações jurídicas das psicopatias  
Aluno: Alexandre Vieira Câmara (00905408403)  
Orientador: ANA MARIA DE ARRUDA SILVA (15625389420)  

  
Resumo:  
A questão da imputabilidade penal e da responsabilidade civil do psicopata. O trabalho 
analisa se o psicopata é ou não responsável civil e penalmente por seus atos, bem como as 
características da personalidade psicopática, sua gênese e seu modo de agir. A investigação 
científica se orientou pelos ensinamentos da Medicinal Legal, com o auxílio da legislação 
em vigor e do posicionamento dos doutrinadores, além de abordar as decisões dos tribunais 
através de farta jurisprudência. O uso da estatística também foi levando em consideração, 
pois os prognósticos trazem dados importantes para o entendimento do assunto e dispõem 
de forma didática o tema. Constatou-se que o estudo das psicopatias prepara a sociedade 
para enfrentar o convívio com os psicopatas, dotando a população e as políticas públicas de 
conhecimentos técnicos úteis ao tratamento e/ou prevenção dos psicopatas. Mesmo não 
sendo maioria na sociedade, sua atuação tem relevante repercussão na vida dos cidadãos e 
tem desenvolvido as implicações jurídicas sobre o tema.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0391  
Título: Avaliação Tradicional X Avaliação Contínua: a representação social que pais e 
alunos dos ciclos básicos constroem sobre o sistema de avaliação das escolas públicas 
municipais.  
Aluno: Elda Silva do Nascimento Melo (93881118420)  
Orientador: MOISES DOMINGOS SOBRINHO (10809520478)  

  
Resumo:  
A avaliação tradicional tem sido definida, na literatura educacional brasileira e nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, como um método avaliativo que focaliza o controle 
externo do aluno através de notas ou conceitos. Já a Avaliação Contínua é entendida como 
um conjunto de atuações cuja função é alimentar, sustentar e orientar a intervenção 
pedagógica, de forma contínua e sistemática, através da interpretação qualitativa do 
conhecimento construído pelo aluno. Entender, como pais e alunos compreendem a 
diferença entre estes métodos e constroem as suas representações sociais acerca do sistema 
de avaliação adotado pelas escolas públicas municipais de Natal constitui o objetivo central 
desta pesquisa. Para tanto, utilizamos o conceito de representação social que, segundo 
Jodelet (1989, p. 69), é “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 
tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social". Do ponto de vista empírico, buscaremos compreender como os conceitos 
de avaliação Tradicional e Contínua são apreendidos, objetivados e ancorados, através dos 
processos constitutivos de suas representações. A coleta dos dados será feita através do 
método da associação livre de palavras e de entrevistas conversacionais com pais e alunos 
de algumas escolas da rede pública municipal. Desta forma, procuraremos pôr em evidência 
os principais conflitos e tensões que permeiam o atual processo de mudança de paradigmas 
avaliativos.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0398  
Título: As causas supralegais como excludentes de ilicitude.  
Aluno: Radir Azevedo Meira Filho (01043884475)  
Orientador: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434)  

  
Resumo:  
Para o direito penal, o delito é composto por uma conduta típica, antijurídica e culpável. A 
inexistência de qualquer um destes requisitos ocasiona a descaraterização da atividade 
delitiva. Dentre os elementos constitutivos do delito um dos mais discutidos pela doutrina 
moderna é a antijuridicidade e a extensão das causas supralegais de exclusão. A questão é 
polêmica por ultrapassar os limites da tipificação e, portanto, desrespeitar os consagrados 
princípios da legalidade e da segurança jurídica. Porém, é preciso considerar o caráter 
fragmentário do direito penal, uma vez que não seria possível a previsão legal de todas as 
causas de exclusão e que o próprio ordenamento já prescreve clausulas excludentes de 
ordem subjetivo. A pesquisa deste assunto demandou um estudo detalhado da doutrina 
especializada na teoria do delito e vários debate que mostraram a viabilidade da exclusão de 
ilicitude no casos em que haja o consentimento do ofendido e que envolvam bens jurídicos 
disponíveis.  

Palavras chave: Direito Penal, Delito, Excludente de ilicitude  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0404  
Título: A MEDIAÇÃO NA AULA DE LEITURA: O DESEMPENHO DE UMA 
PROFESSORA.  
Aluno: Luiz Ricardo Ramalho de Almeida (73648973487)  
Orientador: MARLY AMARILHA (10790926172)  

  
Resumo:  
Este estudo revela aspecto desenvolvido na pesquisa O ensino de literatura: professores e 
aprendizes e a atuação na comunidade de intérpretes da escola da rede pública do Rio 
Grande do Norte (CNPq- 2000 - 2ª etapa), cujo desenho previa três turmas denominadas de 
A, B e C, sendo o último de controle. A análise baseou-se nas falas do sujeito do grupo C, 
no caso, a professora no processo de interação com os alunos. Analisou-se essa forma de 
interferência durante as seis sessões de leitura do experimento. Nessas sessões foram 
discutidos os textos A bela borboleta, de Ziraldo, Colcha de retalho, de Conceil Corrêa da 
Silva e Nye Ribeiro, Mãe com medo de lagartixa, de Ana Maria Machado, Mata-Sete, de 
Câmara Cascudo, Um bicho de pé de estimação, de Sylvia Orthof e o Dia em que meu 
primo quebrou a cabeça do meu pai, de Ruth Rocha. Durante o processo de discussão dos 
textos surgiram elementos contundentes, que ora estão respaldados numa prática 
pedagógica tradicional, com o fechamento da discussão entre dois interlocutores, ela e um 
aluno; em outros momentos, uma abertura ao alunado numa perspectiva que se aproxima da 
tendência construtivista de ensino. Baseado em Bakhtin (1996), Smith (1999) e Vygotsky 
(1994) pode -se concluir que a intervenção da professora poderia ter sido mais eficiente e 
proveitosa se ela houvesse determinado a linha de ensino a ser adotada na sua prática 
pedagógica e deixasse o aluno participar ativamente das discussões dos textos.  

Palavras chave: Mediação, Leitura,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0407  
Título: Evolução Jurídica e Histórica da Moderna Indústria do Petróleo  
Aluno: Olavo Bentes David (22385444100)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
Resumo:  
Os primeiros registros da utilização de petróleo pelo homem remontam aos egípcios, mais 
de cinco mil anos antes de Cristo, que o empregaram para embalsamar mortos e na 
construção das famosas pirâmides. Apesar da longevidade e multiplicidade do uso do 
petróleo, não se pode falar de uma moderna indústria antes de meados do século XIX. A 
esta época o mundo carecia de luz em função das alterações impostas pela Revolução 
Industrial nas relações de produção até então vigentes. Em 1959 o “coronel” Edwin Drake, 
perfurando seu primeiro poço descobridor em Titulville, Pensilvânia, simbolicamente 
inaugurou o início da moderna indústria do petróleo, que viria a impor o rumo da 
geopolítica mundial até nossos dias. Fruto de ampla pesquisa em bibliografia nacional e 
estrangeira, o trabalho discorre sobre as condições histórias e o embasamento jurídico sobre 
os quais se deu o nascimento e fortalecimento da indústria, a formação dos grandes 
conglomerados norte-americanos e europeus que a dominaram durante o século XX, o 
surgimento das estatais latino-americanas, a consolidação do Cartel das Sete Irmãs e da 
OPEP e a crise mundial dos anos 1970 e 1980. Em sua parte final, são avaliados o papel da 
PETROBRAS na condução do negócio petróleo no Brasil, o componente estratégico que 
ainda hoje é estreitamente ligado à indústria petrolífera e as perspectivas do setor para o 
século que se inicia.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0408  
Título: Levantamento preliminar da vegetação arbórea?arbustiva da RPPN "Stoessel de 
Britto" Jucurutu-RN  
Aluno: Jacimária Fonseca de Medeiros (04182416430)  
Orientador: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  

 
Resumo:  
A RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) “Stoessel de Britto” – com 755,95 há, 
inaugurada em 1994 sob a portaria nº 0052-N, é um programa do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo como objetivo a 
manutenção da biodiversidade, e, como função educativa, a pesquisa e a execução de 
projetos ambientais.O nosso objetivo foi efetuar a catalogação das espécies 
arbustivas/arbóreas, que auxiliarão no conhecimento da biodiversidade vegetal do semi-
árido.O trabalho foi iniciado com o levantamento de dados–sobre a época de floração e 
frutificação das espécies existentes na RPPN – junto aos informantes.Identificação da 
espécie, com instruções do mateiro-guia de campo.Coleta de flor, fruto e folhas da espécie 
em estudo, para reprodução em desenho, tamanho real, à lápis de cor sobre papel peso 40.A 
caatinga do semi-árido potiguar, se comparada a do passado, se encontra nos últimos 
momentos da sua vida. Muitas das espécies vegetais se extinguiram e a maioria dos 
estudantes desconhece a vegetação que sobrevive no ambiente.Um dos objetivos deste 
projeto foi introduzir os estudantes na técnica de pesquisa, colocando-o em contato direto 
com a flora existente no semi-árido do Nordeste brasileiro,”in loco”, bem como o 
incentivará a buscar bibliografias referentes ao assunto, levando-o, assim, a ter uma maior 
aproximação a biogeografia e a ecologia.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0414  
Título: RPG como ambiente pedagógico na sala de aula  
Aluno: Rafael Batista de Medeiros (01207014486)  
Orientador: MARLY AMARILHA (10790926172)  

  
Resumo:  
Este trabalho discute o uso do RPG (role playing game-jogo de interpretação de papéis) 
como estratégia lúdico-pedagógica para o desenvolvimento de um ambiente educacional 
mais rico nos aspectos sócio-comunicativos da formação do leitor e da interação professor -
aluno.O RPG caracteriza -se pela exploração dos aspectos oral, escrito imagético e ficcional 
da linguagem, e é dotado de dinâmica interacional e constitui-se em desdobramento da 
tradição oral de contar história.Para este trabalho fizemos uma pesquisa bibliográfica, 
acompanhada de observações e discussões de duas seções de jogo do grupo By Night na 
cidade de Natal-RN, estabelecendo diretrizes e semelhanças entre essa prática lúdica e 
possíveis aplicações no contexto educacional. Assim o RPG propicia aos indivíduos, 
constante relação com o mundo ficcional, enfatizando os elementos da narrativa, tornando-
se ferramenta de auxílio para a formação de leitores na medida em que os sujeitos ao 
participarem da brincadeira habilitam-se na sintaxe da narrativa, no processo de compor 
personagem explorando a teoria de mundo bem como ampliando seu repertório de leitura.  

Palavras chave: leitura, RPG,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0422  
Título: TRATADOS INTERNACIONAIS: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE A SUA 
INCORPORAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA PÁTRIA, SEU NÍVEL HIERÁRQUICO E 
AS PECULIARIDADES DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS.  
Aluno: Mônica Bulhões e Silva (00748608443)  
Orientador: ROSENITE ALVES DE OLIVEIRA (09063412487)  

  
Resumo:  
Fonte primordial do Direito Internacional, o Tratado Internacional consagra a conclusão de 
acordos entre seus sujeitos, os Estados e as Organizações Internacionais, que 
voluntariamente assumem a obrigação de cumpri-lo e observá-lo. A promessa de honrar o 
pactuado implica na adoção de medidas internas para o ajuste das normas nacionais à 
internacional, tornando possível o cumprimento do Tratado pela ordem estatal. Na ordem 
jurídica pátria, a Constituição de 1988 acolhe expressamente os Tratados e define as 
competências dos Poderes Executivo e Legislativo para celebrá-los e efetivar seus 
mecanismos de incorporação. É omissa, porém, quanto à posição hierárquica destes, 
deixando ao talante da jurisprudência e doutrina a discussão acerca do tema, vindo estas a 
equipará-los à Lei Federal Infraconstitucional. Louvável é, por outro lado, o 
posicionamento da mesma Carta diante dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, 
que os acolhem como Direitos Fundamentais da Constituição, reconhecendo a natureza 
peculiar destes, tendo em vista ser o Brasil Estado Democrático de Direito inserido no 
sistema de proteção universal do homem. Apesar da Carta Maior consagrar formalmente 
essa base jurídica de proteção ao ser humano, a prática das Cortes Nacionais não a tem 
observado ao ser adotada a tese de paridade entre estes tratados e a legislação 
infraconstitucional em seus julgados. Pode-se afirmar ser esse um dos grandes problemas 
atuais na proteção do homem pelo Estado Brasileiro.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0434  
Título: Construção Modernista, Imagens Tradicionalistas: o movimento modernista-
regioanlista e a elaboração do feminino na década de 20 no Nordeste  
Aluno: Valcácia de Brito Morais (02803536420)  
Orientador: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  

  
Resumo:  
Com o surgimento da Nova História vários estudos têm sido conduzidos na perspectiva de 
analisar a sociedade por novos prismas, como o estudo de gênero. E é abordando-o que o 
presente estudo se encaminha ao buscar através da figura feminina as mudanças nos 
“costumes” sociais que estavam ocorrendo no Século XX, especificamente na década de 20 
nas cidades de Recife, Natal e Caicó, com intuito de mostrar por meio dos discursos 
regionalistas a condição feminina e a reação social diante das mudanças propor cionadas 
pelo modernismo. Este por sua vez será feito por meio da análise de artigos da década de 20 
dos jornais “O Diário de Pernambuco”, “Diário de Natal” e “O Seridoense”, que 
possibilitará colher destes o discurso que empregavam em relação às mudanças do papel 
feminino na sociedade regional. Este trabalho será baseado nas obras de Joan Scott e 
Guacira Lopes Louro; Michel Foucault; Neroaldo Pontes Azevedo; Durval Muniz de 
Albuquerque Junior. Nos primeiros passos que foram dados nos estudos, constatou-se que 
os referidos artigos dos jornais citados acima mostram que o movimento modernista–
regionalista estava causando grandes preocupações sociais em relação ao papel da figura 
feminina; relações estas demonstradas em discursos onde pode-se detectar o contraste e a 
luta entre o “tradicional” e o “moderno”. Evidentemente, o trabalho ainda em andamento, 
não foi sistematizado, encontra-se na fase preliminar da pesquisa: sondagem das 
potencialidades das fontes apontadas e bibliografia.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0435  
Título: Extrapolação de Limites Genéricos em "A Hanging", de George Orwell  
Aluno: Jório Correa da Cunha Filho (03208930496)  
Orientador: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  

  
Resumo:  
O texto "A Hanging", de 1945, é geralmente entendido com ensaio ou "sketch". O 
propósito desse trabalho é investigar essa classificção genérica, a partir da observação de 
que nele não existe a objetividade característica de um ensaio e, embora suas descrições 
tenham uma dose de impressionismo, a falta de uma trama e de uma narrativa centrada no 
ponto de vista dos persongens, também não permite que classifiquemos a obra no gênero do 
conto moderno. Incorporando características desses gêneros, a saber, conto moderno e 
"sketch", esse texto poderia muito bem, dentro de uma perpesctiva pós-modernística, ser 
considerado um "conto" moderno. Através da comparação e dos contrastes entre os 
conceitos e definições desses gêneros em questão, pode-se concluir que se, por um lado, 
esse texto não se enquadra no conceito de conto, por outro, tão pouco o faz no de "sketch", 
e menos ainda no de ensaio, como querem estabelecer certos manuais de literatura.  

Palavras chave: Orwell, Conto, Sketch  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0436  
Título: A dialética na obra "O crime do padre Amaro"  
Aluno: Gleice de Oliveira Castro Pessoa (70347727468)  
Orientador: CECILIA FALCAO (14076977491)  

  
Resumo:  
O trabalho em questão trata do desvelamento da obra “O Crime do Padre Amaro” de Eça de 
Queiroz, considerado como um dos grandes marcos da Literatura Realista-Naturalista 
Portuguesa. O romance rompe definitivamente com os ideais do Romantismo e elabora, 
pela via literária, a perspectiva científica de demonstração da realidade, ou melhor, do 
compromisso com a realidade social. O objetivo central deste estudo está na caracterização 
dos personagens do romance, desvendando seus desejos, pulsões, anseios, fazendo um 
desmascaramento do mundo social, mostrando o ser humano como representação de uma 
realidade histórica e sociológica. Para esse fim, efetivou-se dois diálogos a respeito da 
postura assumida pelo personagem protagonista diante dos conflitos por ele vivenciados: 
um que defende com base filosófica e sociológica e outro que acusa respaldado nos dogmas 
e critérios lógicos do sistema religioso Com isso, pode-se concluir que esse estudo 
consolida , através das duas possibilidades de diálogo, defesa e acusação, o tema em 
questão numa razão e desrazão que só pretende revelar os instintos humanos.  

Palavras chave: Defesa e acusação, Dogmas, Filosofia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0441  
Título: “O desenvolvimento da Arbitragem no comércio internacional e sua atual 
empregabilidade como forma de mediação de conflitos na indústria do petróleo”  
Aluno: Oswalter de Andrade Sena Segundo (00746367406)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
Resumo:  
Mesmo diante de novas produções jurídico-contratuais e o desenvolvimento de outras 
ferramentas institucionais no âmbito do direito internacional privado, a questão da solução 
dos conflitos nas relações comerciais continua sendo um grande obstáculo ao 
desenvolvimento dos negócios da grande indústria e da própria lógica produtiva deste 
mercado globalizado, extremamente dependente de rápidas soluções para seus problemas 
estruturais. As diferenças existentes nos ordenamentos jurídicos pátrios somados a 
judiciários deficientes que não solucionam mais adequadamente os litígios de forma 
eficiente fizeram com que a arbitragem surgisse como importante e viável solução para a 
mediação de conflitos na esfera privada. Nos contratos de parceria comumente realizados 
por empresas da indústria do petróleo, exemplo das Joint Ventures, esta necessidade se 
evidencia ainda mais em virtude das constantes associações destas empresas em contratos 
de risco no segmento de exploração e produção de petróleo em todo o mundo. Tendo em 
vista a identificação de prováveis conflitos neste cenário e a aplicabilidade da arbitragem 
como alternativa de solução foram estudados alguns exemplos destes contratos e as 
dificuldades encontradas quando da ocorrência de tais divergências. Após análises de casos 
concretos ocorridos na indústria e dos resultados obtidos com a arbitragem quando em 
comparação com a forma tradicional de solução de litígios (a jurisdição), constatou-se que 
o instituto da Arbitragem, ainda experimentando a sua própria estruturação e recepção, já se 
demonstra útil e apto a dar respostas mais rápidas, receptíveis e tecnicamente mais 
apropriadas aos interesses das partes e ainda demonstrando ser menos onerosa para o setor 
industrial.  

Palavras chave: petróleo, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0446  
Título: Sou eu, e os outros  
Aluno: Sueli Lúcia Lima de Araújo (36586404487)  
Orientador: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

 
Resumo:  
Este trabalho se propõe a fazer uma nova leitura da poesia de Florbela Espanca. A poetisa 
portuguesa revela, já em seu primeiro livro, um teor artístico que incomodaria a crítica e a 
sociedade em geral. Seus versos conduzem a um questionamento quanto ao caráter da sua 
obra: seria uma confissão? Objetivamos, portanto, reconstruir através de argumentos 
teóricos em conjugação com a própria obra de Florbela e da observação de comportamentos 
sociais, um conceito reformulador da referida poesia. Compreendemos que os elementos 
pertencentes aos versos da poetisa são compartilhados por todos os indivíduos de qualquer 
sociedade e que ao fazermos notar essas semelhanças comprovaremos não que Florbela faz 
confissões, e sim que foi capaz de fazer transformações, ou seja, transformou seus 
sentimentos em poesia.  

Palavras chave: Florbela Espanca, Confissão, Poesia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0451  
Título: Guarda Compartilhada: Uma nova proposta para a guarda de filhos pós -dissolução 
familiar  
Aluno: Suênia Mara Pimentel Duavy (00978391403)  
Orientador: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  

  
Resumo:  
A proposta de inovação quanto à criação dos filhos pós dissolução familiar advém da 
preocupação crescente com os problemas que essa ruptura causa ao desenvolvimento das 
crianças e adolescentes. Tendo em vista as transformações que os costumes têm sofrido ao 
longo do tempo, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, sua igualdade ao 
homem em direitos e deveres, decretada constitucionalmente, a família passa, também, por 
uma reviravolta que o direito presencia e tem a obrigação de acompanhar.  
Assim é que, a busca pela continuidade das relações parentais e a responsabilidade conjunta 
dos pais no desempenho de seus deveres e no gozo de seus direitos para com os filhos, 
consubstanciam a formulação da proposta da Guarda Compartilhada, assunto que vem 
ocupando lugar nos estudos doutrinários e jurisprudenciais, embora de forma ainda 
acanhada. De tal modo, tentaremos analisar algumas das conseqüências advindas da 
aplicação prática desse instituto, respaldando-o em observações de ordem legal e 
psicológica, procurando o alcance de uma visão jurídica cada vez mais avançada e 
construtiva do Direito de Família, neste caso, destinada à ampla proteção dos interesses da 
criança e do adolescente.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0460  
Título: OS PROGRAMAS SÓCIOEDUCACIONAIS DOS GOVERNOS DOS 
INTERVENTORES NO RIO GRANDE DO NORTE(1930-1935)  
Aluno: Adriana Moreira Lins de Medeiros (93810172472)  
Orientador: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)  

  
Resumo:  
O presente trabalho é uma análise parcial da pesquisa “Os Programas da Educação Escolar 
nos Governos dos Interventores no Rio Grande do Norte (1930-1935)”, por mim 
desenvolvida, na condição de voluntária da Base de Pesquisa Estudos Histórico-
Educacionais. Investiga medidas socioeducacionais de caráter modernizador dos Governos 
dos Interventores Irineu Joffily (out.1930/jan.1931), Aluizio Moura (fev.1931/jun.1931), 
Hercolino Cascardo (jul.1931/jun.1932), Bertino Dutra (jun.1931/ago.1932) e Mário 
Câmara (ago.1933/out.1935) no Rio Grande do Norte. Objetiva compreender essas medidas 
estrategicamente pensadas por esses governos, que se propunham contribuir para a 
melhoria e organização dos ensinos primário e secundário e dos institutos de ensino 
profissional e de música. A análise do estudo conceberá as medidas socioeducacionais 
instituídas pelos Interventores, como estratégias de consolidação do Estado no cenário 
nacional, em vínculo com o Programa de Reconstrução Nacional de Getúlio Vargas. Em 
função desta análise procuramos construir o momento histórico em que se insere este objeto 
de estudo – o período de 1930 até 1935 – por intermédio de fontes documentais e 
bibliográficas.  

Palavras chave: Interventores, Educação, Modernidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0468  
Título: Da Impossibilidade do Juízo Arbitral nos Contratos de Concessão para Exploração 
e Produção de Petróleo: a Inconstitucionalidade do art. 43, X da Lei 9478/97.  
Aluno: Karla Paloma Pinto de Queiroz (00822375494)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
Co-autor: Olavo Bentes David (22385444100)  
 

  
 
Resumo:  
A Lei 9478/97 regulamentou a EC-09/95, instituindo nova normatização das relações 
jurídicas oriundas do setor petróleo. No afã de propiciar meio célere de resolução de 
conflitos, tornando o mercado petrolífero brasileiro atrativo ao capital internacional, o 
legislador preconizou a arbitragem como meio obrigatório de solução de lides no âmbito 
das companhias concessionárias. Ultrapassou, no entanto, a estrema da cautela, ao instituir, 
no inciso X do art. 43 do referido estatuto, entre as cláusulas essenciais dos contratos de 
concessão, a adoção de arbitragem internacional nos eventuais conflitos envolvendo a 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) e as companhias de petróleo. Utilizando-se de 
pesquisa bibliográfica, exegese crítica da legislação arbitral e petrolífera e conhecimentos 
adquiridos na prática da indústria, procurou-se demonstrar a incompatibilidade do 
dispositivo frente à Constituição, haja vista não ser lícito ao administrador, no caso a 
autarquia especial designada ANP, afastar a apreciação judiciária de conflitos porventura 
ensejados pelo contrato de concessão com as respectivas concessionárias. Perscrutando-se a 
natureza jurídica destes instrumentos, inevitável concluir tratarem-se de contratos 
administrativos, submetidos, destarte, ao Direito Público, tendo, como tais, direitos 
indisponíveis por objeto, não podendo, como conseqüência, quando matéria de conflito, ser 
submetidos ao juízo arbitral. Do exposto, resulta inconstitucional o art. 43, X da Lei 
9478/97.  

Palavras chave: Olavo David, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0479  
Título: A Clonagem Humana no Ordenamento Jurídico Brasileiro  
Aluno: Cristiana Carlos do Amaral Cantidio (03378966408)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
 
Resumo:  
O trabalho é natureza teórica e aborda a possibilidade ou não da clonagem humana no 
ordenamento jurídico brasileiro, partindo-se da análise da Lei Nacional de Biossegurança – 
lei nº 8974/95 – e da Constituição de 1988. A sua legalização tem sido defendida por 
divergentes opiniões. Além de se produzir alguns monstros na tentativa da clonagem de 
seres, há também o risco de se favorecer acidentalmente o surgimento de novas doenças em 
laboratórios. Os acidentes acontecem. O importante é ter os devidos cuidados, pois , ausente 
a ética, surgirão os conflitos de interesse, que trarão desarmonia individual e social 
considerando que nem todos os cidadãos terão o discernimento para agir em prol do bem 
comum. Verifica -se a impossibilidade da clonagem humana tanto no ordenamento jurídico 
vigente como também nos limites da Bioética em virtude da violação dos seus princípios e 
dos bens constitucionais relevantes. Deve a sociedade mundial encontrar soluções tanto 
éticas quanto jurídicas que procurem não abortar uma ciência promissora e revolucionária, 
sem, contudo, ferir certos princípios dos Direitos Humanos e os demais limites impostos 
pela sociedade. A busca é o equilíbrio: as normas não podem impedir o progresso 
científico, e este, não pode desrespeitar os direitos que foram conquistados.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0480  
Título: PEDAGOGIA DA ALFABETIZAÇÃO: das dificuldades docentes à busca de 
superação  
Aluno: Edna Maria da Silva (02684653470)  
Orientador: Maria Estela Costa Holanda Campelo (01154392702)  

  
 
 
Resumo:  
O estudo discute as dificuldades vivenciadas pelo professor da Escola Pública na 
alfabetização de crianças do 1º ciclo do Ensino Fundamental, além de analisar as estratégias 
utilizadas por esses professores como forma de superar as suas dificuldades. Tal estudo 
aponta para discussões acerca do processo de alfabetização mas, fundamentalmente, este 
trabalho é um diálogo com práticas efetivas de sala de aula. Esse diálogo se apoia no 
pressuposto de que o saber construído na escola ter uma função social e, portanto, do que a 
escola significa na esfera social, pois alfabetizar é “continuar desenvolvendo na escola o 
que as crianças já começaram a aprender sobre a leitura e a escrita fora da 
escola”(FERREIRO, 1996 citada por LANNA, 1999, p. 21).O objetivo geral era investigar 
as dificuldades/estratégias de superação vivenciadas/utilizadas pelo professor da escola 
pública, na alfabetização de crianças do 1º ciclo do ensino fundamental. Discorrer sobre as 
dificuldades do professor alfabetizador; analisar, à luz de concepções sociopsicogenéticas , 
as estratégias de superação das dificuldades apontadas pelo professor alfabetizador e, ainda, 
oferecer contribuições aos cursos de Formação de Professores, estes foram os nossos 
objetivos específicos. O trabalho se constitui num “estudo de caso” desenvolvido através da 
entrevista “semi-estruturada”, no contexto da “abordagem qualitativa da pesquisa 
educacional”. Nesse sentido, os professores não se deixam abater diante das dificuldades 
que encontram na alfabetização de seus alunos, ao contrário, criam estratégias que visam, 
sobretudo, a alfabetização das suas crianças num processo socioconstrutivo de 
continuidade/superação do saber espontâneo/saber científico.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0492  
Título: A Agência Nacional do Petróleo: Uma Abordagem Geral  
Aluno: Renata Veras Rocha (00754256456)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

  
 
 
Resumo:  
O trabalho desenvolvido apresentou como objetivo precípuo estudar as características mais 
marcantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP), criada pela Lei 9.478-97, que exerce 
papel fundamental nas diversas atividades econômicas envolvidas na indústria do petróleo. 
Tal abordagem pautou-se nos tópicos principais relacionados à citada agência, iniciando-se 
por um enfoque acerca do seu surgimento, seguindo-se de explicações sobre o papel por ela 
exercido, bem como de suas finalidades e fundamentais missões. Ademais, ressaltou-se a 
importância prática das portarias que a mesma edita, até mesmo como fonte de um ramo 
jurídico inovador: o Direito do Petróleo. Destacou-se, finalmente, a estrutura hierárquica da 
agência, para se viabilizar uma melhor compreensão sobre o procedimento através do qual 
são desenvolvidas suas tarefas. Nesse intento, a fonte de pesquisa utilizada foi a leitura de 
textos específicos acerca do assunto, bem como dos dispositivos da Lei do Petróleo que 
versam sobre o tema, além de consultas realizadas à internet, principalmente ao site da 
ANP. Obteve-se, através dessa análise, uma visão abrangente e completa acerca da Agência 
Nacional do Petróleo, fornecendo-se uma base para a compreensão dos mais diversos temas 
relacionados à industria petrolífera atual, setor de importância inquestionável, pelo 
impulsionamento do crescimento industrial e pela geração de empregos de mão-de-obra 
qualificada por ele efetivada.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0493  
Título: Poder Normativo da Agência Nacional do Petróleo (ANP)  
Aluno: Amanda Barcellos Cavalcante (00959102477)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
  
Resumo:  
Visando preservar o interesse público, criaram-se entes regulatórios independentes, dentre 
os quais se encontra a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a qual personifica a 
liberalização que atingiu o setor petrolífero. A função normativa desse órgão regulador 
freqüentemente enseja dúvidas quanto à sua legalidade e legitimidade, a ponto de alguns 
advogarem por uma verdadeira quebra do princípio da separação dos poderes e daqueles 
que norteiam o Estado Democrático de Direito, acolhidos pela Magna Carta de 1988. Dessa 
forma, seria possível afirmar que o poder normativo da ANP não se coaduna com o que 
preceitua o ordenamento jurídico nacional? A partir de pesquisas doutrinária e legislativa, 
utilizou-se do método indutivo com o fim de se obter uma conclusão comum quanto à 
admissibilidade do poder normativo de todo e qualquer ente regulatório. Estudou-se ainda 
pormenorizadamente o processo de elaboração de normas regulamentares e contratuais 
expedidas pela ANP. Verificou-se que seu poder normativo não é absoluto, pautando-se 
sempre pelo que determina a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, além 
da política energética traçada pelos órgãos competentes. Ademais, fatores como soluções 
apolíticas para problemas técnicos, maior flexibilidade das normas criadas pelos órgãos 
reguladores e participação dos interessados no processo decisório, são capazes de justificar 
a adequação do poder normativo desses novos entes ao direito brasileiro.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0506  
Título: Shakespeare: a invenção humana... Sem Marlowe? Eis a Questão  
Aluno: Eduardo de Sá Leitão (02735149463)  
Orientador: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  

  
 
Resumo:  
Questiona-se aqui idéias do crítico Harold Bloom a respeito da influência poética de 
Christopher Marlowe (1564-1593) sobre William Shakespeare (1564-1616), sob os 
parâme tros teóricos de Bloom, na medida em que a “medição da força poética” 
(Shakespeare x Marlowe) é entendida na perspectiva agonística postulada por Bloom na sua 
teoria da angústia da influência. Além de outros textos Bloomianos (O cânone ocidental, e 
Shakespeare: a invenção humana), os quais utilizamos numa investigação sobre a luta de 
linguagem dos poetas (igualmente) fortes para estabelecerem-se no cânone. O ponto de 
divergência reside no fato de que Bloom acredita que somente Shakespeare foi capaz de 
representar a essência humana e criá -la de forma única, afirmando que todos os 
personagens literários anteriores à tradição Shakespeare são meras caricaturas. Não se 
contesta a força poética de Shakespeare, mas a “força crítica” de Bloom que não possuindo 
a magnitude do poeta (levando em consideração o legado da tradição poética que dificulta o 
surgimento de poetas fortes) agarra-se a Shakespeare como uma forma de suprir sua “força 
poética fracassada”, exagerando a supremacia canônica do escritor inglês para assim, quem 
sabe, lançá-la sobre si mesmo. Um estudo minucioso revela a importância de Marlowe 
como influenciador de Shakespeare e produtor de um singular personagem (Faustus) o qual 
não deixa a desejar ao Hamlet de Shakespeare  

Palavras chave: Shakespeare, Marlowe, Bloom  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0509  
Título: A terminologia do Novo Código Civil  
Aluno: Izabella Maria Medeiros e Araújo (01249170460)  
Orientador: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

  
 
 
Resumo:  
Debruçando-nos sobre o estudo doutrinário dos temas cíveis e principalmente analisando o 
Código Civil de 2002, com texto comparado com o Código de 1916 chegamos à conclusão 
de que as mudanças advindas com o Novo Código não são apenas com relação a 
determinados institutos jurídicos, como os contratos e a responsabilidade civil, mas a 
principiologia do Código mudou. O legislador de 2002 confirma, através de alterações de 
determinados termos, a transformação que sofre a sociedade desde 1916 e que vem sendo 
notada pelo Direito Civil há algum tempo. A substituição do termo “homem” para 
“pessoa”, no artigo 1o, por exemplo, assinala na lei uma mudança da sociedade patriarcal 
para a igualitária, uma tendência dos últimos tempos. Este mesmo aspecto pode ser 
verificado na troca do termo “pátrio poder” por “poder familiar”. O legislador de 2002 se 
despe de preconceitos, substituindo, ainda, os “loucos de todo o gênero” por aqueles que 
“não tiverem o necessário discernimento”. Essas e outras mudanças de terminologia são, 
antes de tudo, ideológicas e assim, principiológicas. Ainda, revela-se a necessidade de 
identificar os diversos pontos de alteração axiológica a serem operados no novel 
ordenamento a partir de sua interpretação gramatical, até uma abordagem sistêmica.  
 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0510  
Título: Monitores: um outro olhar de liderança  
Aluno: Marta Cristiane Aquino de Lima (01185848479)  
Orientador: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)  

  
Resumo:  
Este trabalho busca investigar o papel do monitor das Escolas Radiofônicas do Rio Grande 
do Norte e a importância desse trabalho na formação da consciência política do trabalho 
rural, através das aulas veiculadas pelo rádio. Investiga também como se dava essa ação, ou 
seja, de “ponte que liga a Equipe Central com os alunos”. Pinto (1989) revela que o monitor 
pode ser comparado ao professor rural em muitos aspectos. Ambos pertenciam à classe 
trabalhadora do campo e seu quadro quase em sua totalidade, era composto de pessoas do 
sexo feminino, estado civil casada. Mas já o período do MEB, quando as ações obedeciam 
a uma linha dita “conscientizadora” e “politizadora”, o número de monitores do sexo 
masculino cresceu, isso talvez pelo fato do questionamento da realidade se coisa 
considerada para homem. É importante enfatizar que a preocupação central da pesquisa 
situa-se no papel de liderança que os monitores exerciam no meio rural e suas implicações. 
Serão analisados documentos constantes no arquivo da Arquidiocese de Natal e realizados 
entrevistas com pessoas que trabalharam como monitores. Contribuir para a história da 
educação rural no RN, em particular das Escolas Radiofônicas da Arquidiocese de Natal. 
Em vista do exposto é de relevante importância estudar a colaboração dos monitores nesse 
programa das Escolas Radiofônicas, observando-se relevância dessa colaboração na 
educação das populações rurais, particularmente na formação da sua consciência política.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0514  
Título: O harmonioso rugido de uma ferescritura  
Aluno: Alexandre José Belo de Vasconcelos (91609640497)  
Orientador: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

  
 
 
Resumo:  
Dentre tantas poucas obras poéticas norte-rio-grandenses atuais, que nos fazem realmente  
sucumbir ao deleite oferecido pela possibilidade estética da língua, há um livro cujo nome 
já se encontra impregnado de evocações líricas e chamados encatatórios. Sim, embora 
impresso em papel fosco, seus versos fragmentados, muitas vezes limitados a um só 
substantivo, inscrevem certas idéias: arreBATAdor, alumiaDOR. Tigrescritura (Natal: 
Philia Editora/Sebo Vermelho Edições, 2001 ), obra de estréia de Alessandre de Lia, com 
um projeto gráfico grave e digno do seu interior, cuja capa verdeja de bela, suas 71 páginas 
são um sedutor convite à livre movimentação da palavra-tigre. As pegadas são a marca 
firme da palavra feito imagem e seu preço é extremamente acessível (duas patas).  

Palavras chave: Poesia, Estética, Literatura norte-rio-grandense  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0515  
Título: QUALIDADE ORGANIZACIONAL: EXPERIÊNCIAS NO SETOR 
INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN  
Aluno: Josely Medeiros Tavares Silva (03157211463)  
Orientador: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
Co-autor: ILANA MEDEIROS TAVARES SILVA (02735868400)  

  
 
Resumo:  
A qualidade nos últimos anos domina o cenário organizacional e se configura como 
inovação adotada pelas organizações em busca de maior competitividade. Este trabalho 
investigou a presença desta prática nas organizações do setor industrial curraisnovense e 
sua utilização como diferencial competitivo. O espaço amostral foi de 14 empresas do setor 
industrial, das quais, 9 responderam o instrumento. A metodologia empregada no estudo foi 
de natureza qualitativa sendo utilizada na coleta de dados a entrevista semi-estruturada. Os 
dados foram gravados e posteriormente, ouvidos e transcritos. A análise foi realizada pelo 
conteúdo das fala dos gestores entrevistados. Verificou-se que a qualidade é considerada 
pelos gestores como uma exigência do consumidor atual porém, não representa uma prática 
de trabalho adotada formalmente Constatou-se, também, que a adoção de programas de 
qualidade se configura como uma necessidade de algumas organizações em decorrência de 
órgãos que regulam o setor. Por fim. Constatou-se que a não adoção de programas formais 
de qualidade pelas empresas deve-se aos investimentos necessários, mesmo quando se 
considera que a disseminação da qualidade no município de Currais Novos é decorrência 
do trabalho desenvolvido pelo SEBRAE local.  

Palavras chave: Ilana, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0517  
Título: Dos Índios do Descobrimento ao Descobrimento dos Índios: Para uma 
desconstrução da Invisibilidade Indígena no RN.  
Aluno: Ilo Fernandes da Costa Júnior (83892079404)  
Orientador: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  

  
Resumo:  
Partimos de uma breve resenha do livro do Rodrigo Azeredo Grünewald, no qual ele 
aborda a importância do turismo como meio de sobrevivência  e preservação do povo 
Pataxó no sul da Bahia. Para contextualizar a nossa pesquisa em andamento sobre a atual 
presença de povos indígenas no Rio Grande do Norte, que se encontra mascarada, invisível 
devido aos preconceitos arraigados na nossa sociedade, de que índio é bárbaro, e de 
qualquer vestígio de descendência indígena deve ser escondido e negado. A metodologia 
usada neste estudo preliminar foi a etnografia, ainda apenas no estudo exploratório. Os 
resultados obtidos foram a constatação de descendentes indígenas em Porto do Mangue; e 
em Natal no Morro de Mãe Luiza em que o Bloco de Carnaval Índios Guaraci é formado 
por descendentes de Índios Guarani do Mato Grosso com Caboclos Tapuias de Santana do 
Mato; também encontramos uma comunidade Indígena em Canguaretama que está pretendo 
pleitear o reconhecimento através da FUNAI.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0527  
Título: Analisando as práticas de Myriam Coeli (1926-1982), professora  
Aluno: Amélia Cristina Reis e Silva (85177148491)  
Orientador: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
 

 
 
Resumo:  
Este trabalho está vinculado à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais, fazendo parte 
de um projeto monográfico como pré-requisito para a conclusão do curso de Pedagogia da 
UFRN. Está vinculado ao projeto integrado História dos Impressos e a formação das 
leituras/CNPq e tem como objetivo investigar as práticas educativas, jornalísticas e 
literárias da professora Myriam Coeli de Araújo Dantas da Silveira (1926-1982), nas 
décadas de 1960 e 1970 na cidade de Natal-RN. Trata-se de um trabalho historiográfico no 
qual retratamos momentos de sua vida, seu percurso profissional, bem como a sua atuação 
dentro da sociedade. Utilizaremos como fonte de pesquisa, os registros encontrados nos 
livros e jornais do período estudado, depoimentos de alunos, familiares e pessoas que com 
ela mantiveram contato, assim como a leitura e análise de sua produção literária e 
jornalística. Reconfigurar a história da professora e sua trajetória  profissional, significa 
situá-la no contexto social em que viveu, abordando os acontecimentos sociais, econômicos 
e políticos que perpassavam a sociedade brasileira no momento histórico de sua atuação. 
Essa escritora que atuou no Rio Grande do Norte, distinguiu-se principalmente como 
poetisa pelo seu vasto legado literário, como por exemplo os livros Inventário (1981), 
Catarse (1982), e Cantigas de Amigo (1980).  
 
 
  

Palavras chave: história, educação, gênero  
Modalidade da bolsa: CNPq 

   

   

 



Código: EX0531  
Título: Adulteração de combustíveis petrolíferos: um confronto entre reportagens da 
imprensa brasileira e a legislação sobre o mercado de derivados do petróleo.  
Aluno: Flávio Henrique Carneiro (46665994449)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
 
Resumo:  
O objetivo do trabalho é compreender o processo de proliferação das distribuidoras de 
combustíveis, no Brasil, a partir da abertura do mercado de derivados do petróleo, realizada 
pelo Governo Federal, em 1995, estabelecendo uma  relação desse processo com o aumento 
considerável das denúncias de adulteração dos produtos petrolíferos comercializados no 
país. O texto foi feito a partir do levantamento de reportagens sobre o tema publicado entre 
1999 e 2002 em jornais (Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, O Estado de São Paulo, O 
Globo, Valor Econômico, Jornal do Commércio) e revistas (Veja e Isto É) de circulação 
nacional. A escolha das fontes estão relacionadas ao papel por elas desempenhadas de 
catalisadoras de notícias nacionais e, ao mesmo tempo, de formadoras de opinião pública. 
De posse do mapeamento das reportagens, estabeleceu-se um confronto com a legislação 
que regulamenta a liberalização dos mercados de combustíveis e com a Constituição 
vigente. O estudo chega a conclusão de que a ANP, ainda, não dispõe de uma política de 
fiscalização e controle de qualidade dos derivados do petróleo que satisfaça os seus 
objetivos iniciais.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0534  
Título: A Visão de escolas de Natal sobre o trabalho do psicólogo escolar.  
Aluno: Danielle Cristine Araújo de Andrade (01118107446)  
Orientador: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
Co-autor: ROSA ANGéLICA CâMARA (02000034454)  
 

 
 
 
Resumo:  
A maioria das pesquisas em Psicologia Escolar discute a formação e a atuação dos 
psicólogos nas instituições de educação. Buscando saber a opinião das escolas que 
contratam psicólogos escolares, bem como das que não o fazem, sobre o trabalho destes e 
os motivos de sua contratação, pesquisamos a presença ou não de psicólogos nas escolas de 
Natal. Após levantamento, encontramos 28 escolas com psicólogos. A este grupo foram 
entregues questionários acerca dos motivos da contratação deste profissional. Dentre as 
restantes, foram selecionadas 20 escolas para responderem a outro questionário sobre os 
motivos da não contratação. Obtivemos um retorno de 10 e 12 questionários, 
respectivamente. Nos dois grupos a maior dificuldade enfrentada são os problemas 
financeiros, 3 e 11. As razões mais apontadas para a contratação do psicólogo foram as 
ligadas às questões emocionais e afetivas. No outro grupo a razão mais apontada para a não 
contratação foi a dificuldade financeira. As escolas têm em comum a visão de que as 
atividades mais importantes a serem realizadas pelos psicólogos são as de diagnóstico e 
tratamento de questões emocionais e de relacionamento. Elas o acham necessário, mas a 
maioria não o contrata, apesar da inclusão de outros profissionais em seus quadros. Esta 
realidade sugere que ele não é visto como parte fundamental do funcionamento da escola, 
estando sua contratação relacionada mais a questões conjunturais daqueles que decidem 
sobre as contratações de seus profissionais.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0537  
Título: Comprometimento com o Trabalho e Saúde: uma Análise dos Profissionais da 
Rede Básica de Natal/RN  
Aluno: Yalle Fernandes dos Santos (02443053407)  
Orientador: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  

  
 
Resumo:  
Pesquisas sobre o comprometimento com o trabalho são feitas desde os anos setenta, 
contudo, não se pode dizer que elas alcançaram o campo da saúde pública brasileira. O 
Sistema Único de Saúde (SUS), em seus princípios básicos, exige profissionais engajados 
com políticas educativas-preventivas, enfatizando a responsabilidade social, o compromisso 
ético e a busca de melhores condições de vida à população atendida. O objetivo deste 
trabalho é esclarecer o significado do comprometimento com o trabalho entre os 
profissionais de saúde que compõem as equipes da rede básica dos Distritos Sanitários Sul 
e Norte de Natal/RN. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 17 profissionais 
das seguintes categorias: assistente social, enfermeiro, odontólogo, nutricionista, psicólogo 
e médico. O significado do comprometimento com o trabalho costuma estar relacionado à 
realização de tarefas, cumprimento de obrigações impostas pelo serviço de saúde e oferta 
de um bom atendimento. O comprometimento geralmente é dificultado pelas más 
condições de trabalho, ausência de formação específica dos profissionais em saúde pública 
e o descaso com a realidade sanitária da população. As condições que o facilitam se 
relacionam a valores éticos, morais e ao desejo de prestar um bom atendimento. A atuação 
dos profissionais não chega a contemplar os princípios apregoados pelo SUS, nem se 
direciona à solução dos problemas das comunidades em que se inserem as unidades de 
saúde.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0545  
Título: Por um Direito Judicial do Trabalhador Doméstico Questões Hermenêuticas  
Aluno: Kátia Cheim Pereira Galvão (04939624412)  
Orientador: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

  
 
Resumo:  
O presente trabalho visa a verificar o atual estágio de desenvolvimento científico da 
hermenêutica jurídica, bem como os métodos utilizados e as influências extrajurídicas no 
trato judicial da profissão de empregado doméstico, por intermédio das decisões do 
Tribunal Superior do Trabalho acerca da duração do período de férias concernentes a esses 
empregados. Utiliza-se como amostra as decisões compreendidas entre junho de 1987 e 
abril de 2002. Com o uso de pesquisa documental, constata-se que a totalidade das decisões 
da amostra concede o período de 20 dias úteis de férias aos empregados domésticos em 
detrimento dos 30 dias corridos concedidos aos demais trabalhadores. Verifica-se que os 
métodos hermenêuticos utilizados para se chegar a esse resultado, quais sejam, o gramatical 
e o sistemático, são insuficientes para o trato da questão, levando a uma visão legalista do 
Direito, onde se olvidam princípios básicos do nosso ordenamento constitucional e 
trabalhista, como o princípio da igualdade, o da dignidade da pessoa humana e o do "favor 
laboris". É denunciada a violência e preconceito contra essa categoria de trabalhadores ao 
restringir-lhe direitos subjetivos fundamentais ligados aos princípios supracitados. Sugere-
se que os aplicadores do direito sirvam-se de critérios hermenêuticos, a exemplo da 
utilização dos mé todos histórico e teleológico, que atentem para esses direitos, na busca de 
uma igualdade material entre os indivíduos e da valorização do ser humano.  

Palavras chave: hermenêutica jurídica, empregado doméstico, férias  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0550  
Título: Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde da rede hospitalar pública da 
cidade de Natal  
Aluno: Hilze Benigno de Oliveira Moura (83889060463)  
Orientador: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
 

  
 
Resumo:  
Têm-se desenvolvido pesquisas sobre síndrome de Burnout, a qual consiste em um tipo de 
reação ao estresse crônico manifestado em três fatores - exaustão emocional, diminuição de 
realização pessoal e despersonalização do outro - constatando-se sua ocorrência endêmica 
entre profissionais de saúde. Este estudo avalia a variação de escores dos fatores da 
síndrome de Burnout nos profissionais de saúde por instituições hospitalares em Natal. 
Com uma amostra de 151 profissionais de instituições hospitalares públicas, sendo três 
hospitais gerais, um pediátrico e um de urgência. Aplicou-se o MBI (Inventário de Burnout 
de Maslach), composto de 22 itens no local de trabalho. Na amostra geral, obteve-se uma 
média 2,37 no fator Exaustão Emocional, 3,91 em Diminuição de Realização e 1,84 em 
Despersonalização, indicando uma moderada ocorrência da síndrome. Entre as instituições, 
encontraram-se diferenças significativas nas médias em exaustão emocional e em 
despersonalização. A média de exaustão emocional foi mais baixa no hospital de 
atendimento infantil e no hospital de urgência e mais elevada, nos hospitais gerais. A média 
em despersonalização, no hospital geral de periferia, foi mais elevada do que nos demais 
hospitais. Os resultados focalizam a necessidade de uma atenção organizacional na 
prevenção da síndrome. Explorar aspectos estruturais, funcionais e de rotinas de tais 
instituições pode ser um caminho na identificação dos antecedentes da síndrome.  

Palavras chave: Profissionais de saúde, Instituição hospitalar, Síndrome de burnout  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0558  
Título: As beatas fundamentalistas: um experimento de recriação de texto cênico a partir 
da dramaturgia de Samuel Beckett  
Aluno: Renata Caroça Sixas (01028051484)  
Orientador: MARCOS AURELIO BULHOES MARTINS (40657760404)  

  
 
 
Resumo:  
O objetivo desta investigação foi planejar, realizar e analisar um experimento teatral, tendo 
como eixo metodológico da encenação a abordagem de jogo teatral com fragmentos de 
textos propostos por autores como Viola Spolin, Maria Lúcia Pupo e a abordagem da 
interpretação a partir do princípio das ações físicas propostas por Stanislavski geradas pelas 
situações propostas no texto dramático “Esperando Godot” de Samuel Beckett. Este 
trabalho está vinculado ao curso de licenciatura em Educação Artística e aos cursos de 
extensão “A Construção do personagem” e “O Ator como Dramaturgo” (carga horária - 80 
horas), ambos ministrados pelo Prof. Ms. Marcos Bulhões. Estudamos a abordagem 
metodológica do jogo teatral como eixo da encenação e o papel do ator como dramaturgo 
(Bulhões Martins, 2001). Ao longo de dois meses, criamos um texto cênico a partir das 
situações propostas por Beckett, através do jogo com elementos pesquisados na observação 
de pessoas e espaços da cidade do Natal relacionados à temática (fundamentalismo 
religioso). Apesar dos problemas apresentados no decorrer do processo, concluímos que a 
abordagem utilizada obteve êxito, na medida em que o texto cênico do espetáculo 
configurou-se como uma síntese entre a propos ta original do autor irlandês e as 
contribuições de textos selecionados pelos atores. Conclui-se pela viabilidade de projetos 
artístico-pedagógicos deste tipo e aponta-se caminhos para o aprofundamento das questões 
suscitadas pelo estudo.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0562  
Título: Florbela: um experimento de encenação e dramaturgia a partir do jogo com 
fragmentos de textos teatrais e poéticos.  
Aluno: Marcio Alessandro Nunes Rodrigues (02325935400)  
Orientador: MARCOS AURELIO BULHOES MARTINS (40657760404)  
 

  
 
Resumo:  
O objetivo dessa investigação foi planejar, realizar e analisar um experimento teatral, com 
um grupo de teatro amador tendo em vista verificar a abordagem do ator como dramaturgo 
(Bulhões Martins-2001), a partir do texto “Valsa no. 06” de Nelson Rodrigues. Esse 
trabalho foi vinculado à disciplina Encenação III e ao projeto de extensão da UFRN 
“Conexões: Dinamizando o Laboratório de Encenação”. A primeira fase do experimento 
constitui-se de uma revisão bibliográfica sobre diferentes abordagens do jogo teatral com 
textos literários e dramáticos (Pupo-1997, Spolin-1999) e no princípio das ações físicas de 
Stanislavski. Na segunda fase, os atores criaram um texto cênico tendo como ponto de 
partida a peça de Nelson Rodrigues, utilizando o princípio da ação física. Na terceira fase, 
procuramos através dos procedimentos estudados, desenvolver um novo texto cênico 
incorporando novos recortes de textos poéticos e dramáticos de diferentes autores, 
resultando no espetáculo “FlorBela” apresentado na UFRN e na Paraíba. Como primeiras 
conclusões, apesar de algumas dificuldades encontradas, percebemos a eficiência dos 
procedimentos adotados, tendo em vista uma maior apropriação do texto pelos atores e o 
envolvimento destes na leitura, seleção e incorporação dos novos textos nas cenas.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0564  
Título: O DESAPARECIMENTO DAS POPULAÇÕES INDIGENAS NO RIO GRANDE 
DO NORTE: uma revisão da história  
Aluno: Fábio Giovanni dos Santos Rebouças (81303653400)  
Orientador: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
 

  
 
Resumo:  
Ao verificarmos as pesquisas existentes sobre os povos indígenas do Nordeste, notamos 
que estes não se acomodaram e resistiram à política assimilacionista. Desse modo, ao 
olharmos o ressurgimento de vários grupos indígenas, podemos dizer que muitas teses 
sobre seu suposto “desaparecimento” não explicaram tudo, levando a novas questões 
teóricas. Neste sentido, uma revisão da historiografia indígena pode dar significado ao 
processo de construção dessa nova identidade que vai ser edificado ao longo do século 
XIX, especialmente no que diz respeito ao Rio Grande do Norte. A metodologia utilizada 
para fazer tal análise é a historiografia, fazendo uso das fontes documentais sobre o tema no 
Estado. O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre o desaparecimento 
das populações indígenas no RN, pelo qual pretendemos demonstrar que o processo de 
nacionalização das populações indígenas e a expropriação de suas terras teve como 
resultado a destruição da identidade indígena no Rio Grande do Norte.  

Palavras chave: populações indigenas, história, antropologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0571  
Título: A TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA E SUA RECEPÇÃO PELOS 
JURISTAS BRASILEIROS  
Aluno: Aécio de Oliveira (36758396304)  
Orientador: Carline Regina de Negreiros Cabral (02513613452)  
Co-autor: Alessandra Andrade Fernandes de Medeiros (01134836430)  
Co-autor: Isabelle de Carvalho Fernandes (01184901414)  
Co-autor: Clenya Rorainha Pereira de Medeiros (01168671400)  

 
 
Resumo:  
Diante das deficiências da teoria clássica causalista, surgiram as teorias finalista da ação e 
da adequação social com o intuito de saná-las sem, no entanto, alcançar tal intento. A 
Teoria da Imputação Objetiva, que vem arregimentando cada vez mais adeptos no mundo, 
foi criada para por fim às falhas decorrentes do insucesso das teorias antecessoras. Erigida 
sobre conceitos, como o de risco permitido e o de risco tolerado, e princípios, como o da 
confiança, estabelece como pressuposto de incidência da norma penal a atribuição da 
conduta ou do resultado normativo a quem criou um risco juridicamente proibido através de 
um comportamento. O juízo de imputação objetiva constitui-se em um novo elemento do 
tipo penal e, uma vez não satisfeitos seus requisitos, exclui-se a tipicidade. O escopo deste 
trabalho é determinar se esta teoria foi recepcionada pelos doutrinadores e magistrados 
brasileiros. Nas pesquisas, procuramos identificar autores e obras publicadas e decisões 
judiciais que a tiveram como fundamento. A parca produção literária sobre o assunto e os 
raros casos julgados com aplicação desta teoria ensejaria a conclusão de que no Brasil ela 
não vicejou. Entretanto, a verdade que se entremostra é que nos últimos anos a difusão é 
crescente no meio jurídico brasileiro tendente à adoção da Teoria da Imputação Objetiva, a 
nosso ver, bem mais consentânea com as tendências da moderna dogmática penal em sua 
constante busca por um Direito Penal mais democrático e garantista.  

Palavras chave:  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0572  
Título:  
Aluno: Alexandre Magnus Abrantes de Albuquerque (51197979468)  
Orientador: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

 
 
 
Resumo:  
O trabalho em tela tem como objetivo uma abordagem da poética de Iracema Macedo, em 
exame aos temas que se destacam na sua produção artística.O ponto de partida para a 
confecção do artigo foi a leitura do opus da poeta, a saber: Vale Feliz (1991), A Casa 
(1995), Brincantes do Reisado (1998) e Lance de Dardos (1999-2000). Esta última insere as 
três publicações anteriores, publicadas em parceria com André Vesne e Eli Celso, nas 
respectivas obras Vale Feliz, Gravuras e Ceia de Cinzas. São destacados os temas 
recorrentes e as influências artísticas. A partir da apreciação dos versos de Iracema 
Macedo, verificou-se a presença marcante do erotismo, tendo sido adotado o tema do 
corpo, como símbolo de todo um processo construtivo, na sua relação com o mundo, 
envolvendo aspectos filosófico-existenciais.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0586  
Título: CLONAGEM HUMANA: UMA ABORDAGEM ÉTICA E JURÍDICA  
Aluno: Orquimary Juçara Rafael Siqueira (03113015413)  
Orientador: DJASON BARBOSA DA CUNHA (05584132420)  

  
 
Resumo:  
O presente trabalho tem por finalidade tecer algumas breves considerações a respeito dos 
prós e contras da técnica de clonagem e sua utilização, sem no entanto pretender esgotar a 
discussão acerca de tão polêmica questão, que se nos apresenta de modo tão inusitado, visto 
que o conhecimento científico sempre avança mais rápido que o nosso conjunto de valores, 
moldados por paradigmas seculares. Dada a complexidade do assunto e o caráter de certa 
forma especulativo de algumas de suas facetas, as reflexões e ponderações que se seguem 
serão feitas à luz de princípios consagrados da Bioética, e dentro do contexto sócio-cultural 
e jurídico atual. Abordar-se-á também o tema do ponto de vista dos possíveis benefícios de 
tais experiências, se suplantam os riscos de sua aplicação, suas conseqüências, além do 
custo social. Entendemos que a clonagem para fins terapêuticos e com vistas à melhoria das 
condições da saúde poderá ser proveitosa para a Humanidade, desde que feita dentro de 
preceitos que levem em conta o respeito ao meio ambiente e que seja regulamentada por 
leis específicas que permitam o acompanhamento e fiscalização por órgãos especializados. 
No caso da hipótese da clonagem humana, a avaliação deve ser mais cuidadosa, de modo a 
considerar os valores éticos consagrados dentro da normalidade cultural de nossa época e 
aqueles fundamentais, inerentes ao homem, que são o respeito à vida e à dignidade humana.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0600  
Título: REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO: UM CAMINHO PARA A 
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Co-autor: Aécio de Oliveira (36758396304)  
Co-autor: Alessandra Andrade Fernandes de Medeiros (01134836430)  
Co-autor: Isabelle de Carvalho Fernandes (01184901414)  

 
 
Resumo:  
Inegável é a constatação de que o sistema penitenciário brasileiro passa por uma crise, 
evidenciada na carência dos estabelecimentos prisionais e na falta de adequação das penas 
privativas de liberdade, que só efetivam a função retributiva das sanções penais, olvidando 
as feições preventivas e ressocializadoras de que devem se revestir, o que contribui para 
uma forte estigmatização do presidiário. A busca de soluções para esses problemas é algo 
desafiador, visto que muito se tem feito para implementar políticas de humanização do 
cárcere, porém sem alcançar resultados significativos. A remição da pena pelo estudo tem 
se mostrado como uma iniciativa apta a estimular a ressocialização de apenados, 
contribuindo para que eles conquistem um lugar na sociedade. O presente trabalho visa 
analisar essa medida, fazendo uma abordagem dos vários aspectos vantajosos da sua 
utilização, bem como mostrando as suas conseqüências no âmbito social. Concluída essa 
análise, constata-se que o incentivo à educação proporcionado pela implantação dessa 
iniciativa se afigura essencial ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas, 
alcançando resultados entusiasmantes no sentido de proporcionar a inserção do indivíduo 
na realidade social como membro atuante e capaz de gerir a própria existência.  

Palavras chave: Aécio, Alessandra, Isabelle  
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Resumo:  
O universo jurídico atual se depara com uma necessidade sem precedentes de atualização e 
reflexão acerca dos princípios e normas que regem o direito em todas as suas áreas. No 
Direito Penal esse processo é observado de forma vultosa, merecendo destaque o âmbito da 
tipicidade, onde a doutrina volta-se para uma tendência de abertura e flexibilização dos seus 
elementos. Traduz essa tendência a elaboração de diversas teorias, diferentes na sua 
metodologia, mas semelhantes em seus fins, que convergem para a exclusão da tipicidade 
em caráter apriorístico, decorrente da ausência de algum dos novos elementos constituintes 
do tipo. Como precursores dessa tendência surgem os princípios da insignificância e da 
adequação social, seguidos pelas Teorias da Imputação Objetiva e da Tipicidade 
Conglobante. O presente trabalho visa a analisar as propostas de redefinição do tipo penal 
trazidas por estes institutos, numa abordagem individualizada quanto aos modos de 
atuação, mas ao mesmo tempo comparativa entre as teorias, bem como mostrar as suas 
conseqüências no âmbito penalístico e social. Ao fim dessa análise, depreendeu-se que o 
objetivo a que se destinam auferem o mérito e a importância desses institutos, por 
impedirem a culpabilidade baseando-se na exclusão da tipicidade de algumas condutas sem 
ser necessário transpor um juízo de ilicitude, o que poupa o acusado do constrangimento 
que traz o Processo Penal e livra o Estado da necessidade da mobilização do seu aparato 
jurídico repressor.  
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Medeiros, Aécio de Oliveira  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0607  
Título: ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM NOSSO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO.  
Aluno: Andrea Almoedo Moura (52194450491)  
Orientador: Roberta de Fátima Alves Pinheiro (80675697468)  
 

 
Resumo:  
O presente trabalho tem como finalidade elaborar uma análise a respeito da aplicação, no 
nosso sistema penal, do instituto medida de segurança como forma diferenciada da pena. 
Por tratar-se de um assunto polêmico que suscita algumas discussões quanto ao fim a que 
se propõe a medida de segurança, ou seja, se realmente sua natureza é preventiva e 
reabilitadora ou se tem caráter retributivo e aflitivo, assim como a pena, será feito um 
confronto do pesquisado na doutrina e na jurisprudência com o constatado em visita feita a 
uma das instituições de nosso Estado, a Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento do 
Complexo Penitenciário Dr. João Chaves, responsável pelo o tratamento dos portadores de 
doença mental que cometeram práticas delituosas. A pesquisa foi orientada de modo a 
elaborar um quadro comparativo entre realidade e teoria, tentando apontar meios e soluções 
para que as medidas de segurança cumpram a sua real finalidade, que é a de ressocializar o 
indivíduo portador de transtornos mentais, inserindo-o novamente no seio familiar, bem 
como em seu circulo social. Dificuldades, obstáculos, vantagens, serão abordados para 
expor com originalidade o caminho a seguir para se obter resultados.  
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Resumo:  
A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que “toda pessoa tem direito à 
Educação”. Baseada nessa afirmação iniciei essa Pesquisa, ainda em andamento, tendo 
como metodologia um Estudo de Caso, entendido como conjunto de dados que descrevem 
uma fase de um processo social, frutos de observações, entrevistas, coletas de dados e 
análise dos mesmos, finalizando com um relatório do processo de adaptação da criança com 
Deficiência Mental na escola inclusiva. Atualmente, é lei que os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais estudem, preferencialmente, em escolas da rede regular de ensino. 
Todavia, algumas escolas não têm aceitado crianças especiais e outras, quando pretendem 
desenvolver um trabalho inclusivo, têm dificuldades em gerenciar o processo, bem como a 
adaptação dos alunos, que é muitas vezes difícil. Esse é o caso da criança do nosso estudo 
que tem 9 anos e que foi recusado por algumas escolas, até chegar a Instituição em que 
realizamos as observações. A criança chegou na escola com um notório déficit mental, 
associado a um comprometimento da linguagem, da motricidade e do comportamento. O 
processo de adaptação na escola foi marcado por momentos difíceis e distintos, passando 
por algumas fases: dificuldades na socialização e trabalhos de conscientização; avanços na 
socialização e retrocessos. Contudo, os avanços foram notórios e significativos, a criança 
continua na escola, comprovando que a inclusão é possível, mutante, e requer apoio dos 
pais e da escola.  

Palavras chave: Inclusão, Deficiência Mental, Formação do professor  
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Resumo:  
Dando foque à auditoria ambiental destacamos sua importância para além da preservação, 
conservação e manutenção do meio ambiente, atingindo a esfera jurídica por ser 
regulamentada apenas por alguns estados do país, como RJ e ES. A pesquisa realizou-se em 
forma de estudo, através de levantamento bibliográfico. Da doutrina afere-se o conceito 
como um conjunto de testes e análises, temporários ou não, do andamento de uma empresa 
em relação ao meio em que vivemos. A ecogestão e as leis específicas movimentam-se em 
prol do meio, em busca do desenvolvimento sustentável. No entanto, a auditoria não limita-
se à isso, supervisiona a política ambiental e o programa de meio ambiente, reforçando 
assim seu elo com as diversas ramificações do direito ambiental, a exemplo do 
licenciamento, EIA/RIMA e monitoramento. O resultado da auditoria é um diagnóstico 
"extra" da situação ambiental. Sua contribuição para a avaliação do ambiente é 
incontestável, mas nem sempre será obrigatória em razão da legislação ou da determinação 
de órgãos públicos. Quando não são obrigatórias as auditorias contam com uma grande 
liberdade, devendo, contudo, manterem-se imparciais e obedientes às normas que regem a 
matéria, para que sua qualidade seja reconhecida. Daí parte a conclusão de que é importante 
positivar a auditoria ambiental, pois a população poderá depositar maior credibilidade no 
comportamento da relação empresa-meio ambiente, uma vez que estará contando com um 
certificado a mais de avaliação.  
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Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A concepção de que os direitos humanos devem ser objeto próprio de uma regulação 
internacional surgiu no cenário mundial pós-II Grande Guerra. As atrocidades cometidas 
neste período contra os direitos humanos deram lugar a uma humanidade cônscia da 
ausência de uma regulação formal que pudesse limitar a violação aos fundamentos dos 
direitos humanos. A Carta das Nações Unidas, de 1945, dá início a tal processo, em 
especial no tocante à proteção da dignidade humana, quando a menciona como valor 
fundamental a ser tutelado. A partir daí vai tomando forma o sistema normativo global de 
proteção dos direitos fundamentais do homem. Em 1948 dá -se o advento da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, que tutela a dignidade da pessoa humana através da 
proibição de certos atos de desrespeito aos direitos fundamentais. Outros instrumentos 
internacionais de tutela geral dos direitos humanos vão surgindo, buscando especificamente 
responder a determinadas violações à dignidade humana, como a tortura, a discriminação 
racial e outras formas de violação. A nossa apresentação será embasada na pesquisa que 
procedemos em diversa doutrina e nos tratados internacionais que tratam do tema. Como 
resultado,procederemos a análise da compilação de tais instrumentos internacionais,que 
contam com significativa adesão dos demais Estados integrantes da ordem 
internacional,consolidando um Direito Internacional que deve primar pela busca da 
dignidade da pessoa humana como fundamento primeiro na construção de uma sociedade 
internacional justa.  

Palavras chave: Dignidade Humana, Direito Internacional, Direitos Humanos  
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Resumo:  
Os estudos realizados por Emilia Ferreiro e colaboradores sobre a Psicogênese da Língua 
Escrita permitiram observar, no processo de alfabetização, níveis evolutivos de elaboração 
de hipóteses e resolução de conflitos cognitivos, suscitados pelo objeto de conhecimento – 
a língua escrita. Esses estudos psicogenéticos têm tido ampla divulgação entre 
alfabetizadores e pesquisadores, contribuindo para a compreensão dos avanços dos 
alfabetizandos, no processo de construção e apropriação da língua escrita. Igualmente, as 
pesquisas de Ferreiro têm apontado caminhos para uma mediação mais eficaz dos 
professores. Partindo desse aporte teórico, interessou-nos investigar se as escritas de 
alfabetizandos apresentam características comuns em termos das produções concernentes 
aos seus níveis de conceptualização. Realizamos um estudo preliminar, comparando as 
escritas de uma criança e de um adulto, respaldado no método clinico de Piaget para a 
coleta das produções escritas e na psicogênese de Ferreiro et al. Constatamos nas escritas 
pesquisadas, características comuns dos níveis indicados por Ferreiro. Entendemos, porém, 
que há peculiaridades no processo de alfabetização de crianças e adultos segundo as 
experiências vivenciadas. O conhecimento da psicogênese da língua escrita é 
indiscutivelmente relevante para nortear a prática pedagógica do professor, possibilitando 
aos seus alunos oportunidades de resolverem conflitos cognitivos, na apropriação do código 
lingüístico.  
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Resumo:  
Esta pesquisa faz parte de um projeto monográfico, como pré-requisito para conclusão do 
curso de Pedagogia da UFRN. Está vinculado ao projeto integrado História dos Impressos 
e a Formação das Leitoras/CNPq e tem como objetivo configurar a representação da 
mulher na sociedade, na década de 1890, tomando por base o romance O cortiço de Aluísio 
Azevedo e os jornais disponíveis do período. Utilizamos como fonte de pesquisa, os 
registros encontrados nos livros, arquivos e jornais disponíveis sobre o período estudado 
comparando as informações coletadas. Até o momento, já categorizamos todas as 
representações de mulher do romance, confrontando com as suas representações veiculadas 
no jornal A república. Observamos no texto práticas de escrita e de leitura quando uma das 
personagens escrevia cartas atendendo à solicitação dos que ainda não dominavam as 
práticas de escrita. Pretendemos caracterizar a visão que o escritor tem da mulher, bem 
como os valores atribuídos à mulher dessa época. Entendemos que esta pesquisa poderá 
contribuir para o entendimento sobre as relações de gênero, segundo valores e 
interdependências historicamente constituídos. 
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Resumo:  
No Rio Grande do Norte, a historiografia oficial considera o indígena como totalmente 
extinto ou “diluído” na população local. No entanto, no censo populacional de 1990 há 
registros de 394 indivíduos que se revelam como indígenas. Dados mais recentes do censo 
2000 mostram que esse número cresceu para 596. Através de informações orais, 
catalogamos mais 15 grupos ou famílias no RN que foram identificados como indígenas 
por sua origem, memória histórica e pela identidade indígena que alguns grupos assumem. 
A metodologia do estudo ainda em curso tem como base os estudos mias recentes da 
Antropologia ( a partir dos anos 70), a realização de trabalho de campo, registros de história 
oral, o levantamento de dados e de referências bibliográficas. No momento, desenvolvemos 
um trabalho na comunidade dos “Mendonça” do Amarelão em João Câmara. A pesquisa 
está em curso , no entanto já realizamos algumas visitas e tr abalho de campo, foram feitas 
várias entrevistas com lideranças do grupo; assim como fizemos registros de sua história 
oral no intuito de reconstruir a memória e história da comunidade estudada.  
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Resumo:  
As quotas são um processo de “integração artificial” das minorias e classes sociais 
oprimidas, visando dar a elas as devidas oportunidades que outrora lhes foram suprimidas. 
A experiência bibliográfica nos mostrou que são montadas políticas que tencionam facilitar 
a obtenção de vagas nas universidades públicas a negros e estudantes do ensino público, tal 
qual a inserção de certas minorias no mercado de trabalho. À primeira vista, tal intento 
parece ser eficaz, pois objetiva, teoricamente, atingir a justiça social. Mas, em análise mais 
aprofundada, vê-se que a fundamentação do argumento em favor das quotas é falaciosa, já 
que as suas idéias se estabelecem baseadas na admissão de diferenças entre os indivíduos, 
descaracterizando o princípio da isonomia. A lei,assim, acaba definindo quais os rumos e a 
natureza de oportunidades que cada grupo ou raça, conforme suas vantagens e carências, 
adquire no meio social, impedindo o seguimento natural das atividades econômicas, 
políticas e jurídicas, e relegando a segundo plano o respeito efetivo às potencialidades do 
indivíduo, que assim se torna vítima de uma dignidade humana que se restringe apenas ao 
âmbito constitucional, não adentrando às realidades de vida dos cidadãos. Assim, o Estado 
acaba eximindo-se, utilizando esta política paliativa, de suas obrigações de educação e de 
bom preparo técnico-profissional, para que os indivíduos possam, uns com os outros, 
concorrer de forma lícita e igual ao objetivo educacional e trabalhista.  
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Resumo:  
A indústria petrolífera vivenciou nos últimos anos uma profunda reestruturação em sua 
disciplina jurídica e normativa. Com a vigência da Emenda Constitucional nº 9/95, o art. 
177 da Carta Magna teve sua redação alterada de modo que se permitiu que a União 
celebrasse contratos com empresas públicas ou privadas para a exploração e produção de 
petróleo e gás natural. Posteriormente, a Lei Federal nº 9.478/97, mais conhecida como lei 
do petróleo, veio regulamentar especificamente a temática, referindo-se à arbitragem em 
seus arts. 27 e 43, inc. X. A arbitragem, enquanto meio extrajudicial de resolução de 
conflitos, ganha vulto na atualidade em face da necessidade de se obter uma decisão rápida 
e técnica para certas controvérsias. Porém, questiona-se se a arbitragem pode ser aplicada à 
indústria em análise em face do petróleo ser considerado um bem público nos termos do art. 
20, inc. IX da Constituição, fato que suscita a incidência do regime jurídico administrativo. 
O escopo deste trabalho é justamente perquirir pela resposta a essa problemática, 
utilizando-se, basicamente, do método indutivo e de pesquisas bibliográficas, legislativas e 
jurisprudenciais. Por fim, pretende-se demonstrar, como resultado do trabalho 
desenvolvido, que a arbitragem pode ser utilizada como meio de dirimir os conflitos da 
indústria petrolífera sem que haja ofensa ao texto constitucional.  
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Código: EX0663  
Título: Reforma do Estado e regulação do setor petrolífero.  
Aluno: ANDERSON SOUZA DA SILVA (01005134413)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
 
Resumo:  
Recentemente passa o Estado por reformulações profundas na sua estrutura, encontrando 
reflexos tanto na mudança das estruturas administrativas do Estado quanto na atuação 
estatal no domínio econômico. A chamada “Reforma do Estado" é o signo destas 
transformações, caracterizando-se pelos processos de privatização/desestatização de 
empresas estatais e pela quebra/flexibilização dos monopólios estatais. No plano 
administrativo, introduziu-se no direito brasileiro a figura das agências reguladoras, que 
foram encarregadas de regular os serviços públicos e as atividades econômicas privatizadas 
e desmonopolizadas. Tendo-se em vista estas transformações, o presente trabalho tem o 
objetivo de analisar a flexibilização do monopólio sobre as atividades relacionadas à 
indústria do petróleo no Brasil, assim como a abertura deste setor aos capitais privados 
internos e externos, centrando-se esta análise na introdução do modelo de regulação neste 
setor. Neste sentido, proceder-se-á a uma análise da mudança do modelo de Estado dirigista 
para o Estado regulador, descrevendo-se as estruturas normativas e principiológicas que 
consagram o modelo de regulação no Brasil para, então, se mostrar as principais 
repercusões do referido modelo nas atividades petrolíferas, pesando seus benefícios e suas 
desvantagens.  
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Resumo:  
O presente trabalho se propõe abordar questões que envolvem a problematicidade do 
conceito alfabetizar. Tendo em vista, que esse conceito compõe uma série de aspectos que 
se co-relacionam (social, cultural e político). Analisaremos, também, o conceito de 
letramento buscando desmistificar a aparente semelhança com a alfabetização ocorrida 
freqüentemente no âmbito escolar. Essa analogia é bastante pertinente entre os próprios 
impulsionadores (alfabetizadores de modo geral) na discussão do ensino da leitura e da 
escrita. Confrontamos as concepções teórico-metodológicas do ensino da leitura e da escrita 
com uma entrevista semi-estruturada realizada com uma professora de alfabetização de 
escola pública. Enfatizamos, a função social na alfabetização considerando a participação 
da família – primeiro vínculo social do indivíduo – nesse processo que por sua vez, pode 
interferir diretamente na aquisição e desenvolvimento do aprendizado. Como resultado foi 
possível constatar claramente a analogia existente entre a alfabetização e letramento, bem 
como a importância dessas conceituações no exercício pedagógico dos professores. 
Concluímos que a problemática da  alfabetização decorre de uma questão histórico-cultural, 
em que as ênfases e objetivos são variados e diversos. Faz-se imprescindível admitir que a 
alfabetização tem um papel muito diferente do que aquele que ela tinha em outras épocas e 
culturas.  
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Resumo:  
Com a emenda constitucional nº 9/95 ocorreu a quebra do Monopólio da Petrobrás, 
possibilitando a entrada de empresas privadas nacionais e internacionais no setor 
petrolífero. Assim, o legislador regulamentou essa disposição constitucional com a lei n. 
9478/97 que trata, principalmente, das relações decorrentes das atividades petrolíferas. Tal 
lei, no artigo 43, inciso X, entre outros, traz o instituto da arbitragem como meio de 
soluções de controvérsias no que tange aos contratos de concessão pactuados entre a ANP 
(Agência Nacional do Petróleo) e as empresas vencedoras na licitação. O presente estudo 
teve como objetivo abordar, brevemente, a razão da escolha desse mecanismo de resolução 
de conflitos, tratando a respeito da celeridade, do sigilo e de todas as formas pelas quais a 
arbitragem foi escolhida em detrimento à Jurisdição. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e 
a análise das leis pertinentes ao tema. Destarte, explorou-se criticamente o assunto, tendo 
em vista fatores decorrentes da globalização que traduzem a necessidade do país de ajustar-
se a meios mais céleres e atrativos ao capital internacional, que é fundamental no atual 
contexto do setor petrolífero. Dessa forma, constatou-se que a arbitragem é um instituto em 
franco potencial de utilização na indústria do petróleo e gás, haja vista a menção expressa 
na lei, bem como o montante de capital e de interesses que requer uma solução célere, 
sigilosa, não desgastante para as partes e dada por um perito.  

Palavras  chave: Nova ordem jurídica, Setor petrolífero, Arbitragem  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0677  
Título: A EXECUTIVIDADE DO LAUDO ARBITRAL: TITULO EXECUTIVO 
JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL?  
Aluno: CACIO OLIVEIRA MANOEL (00057136416)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
Resumo:  
O instituto da arbitragem configura-se como o meio alternativo para solução de conflitos 
mais antigo que se tem notícia na história. No ordenamento jurídico pátrio, tem-se essa 
figura presente em todas as grandes questões jurídicas, tendo relevante destaque na Carta 
Constitucional. É, exatamente, neste contexto que se situa o presente trabalho, objetivando 
discutir a executividade do laudo arbitral frente as disposições do Código de Processo Civil, 
pois, mesmo com a reforma atual da Lei 10.444/02, este Diploma Legal não conseguiu, ao 
nosso ver, suprir tais impropriedades. No atual Código, temos que o Laudo Arbitral é um 
título executivo judicial, não se coadunando com a realidade fática deste instituto. Neste 
ínterim, o presente trabalho presta-se a demonstrar essa incongruência, apontando 
alternativas para a superação da questão.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0678  
Título: A DIRETIVA 85/374/CEE SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO 
FATO DO PRODUTO.  
Aluno: Indhira de Almeida Cabral (01212423402)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
Co-autor: Fabiano César Petrovich Bezerra (01242361464)  

  
 
Resumo:  
Em 1985, surge a Diretiva 85/374/CEE tratando da responsabilidade civil pelo fato do 
produto defeituoso, a qual veio a influenciar a legislação de vários países, dentre eles o 
Brasil. Vigente desde 1991, o Código do Consumidor Brasileiro trata, em seu Título I - 
Capítulo IV, da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Tendo em vista tal 
disciplina legal, o presente trabalho vem com o objetivo de pesquisar as reais aplicações, 
bem como as conseqüências, do referido Capítulo do Código e, ainda, de buscar soluções 
para as questões que possam ter surgido. Este tema é objeto de um projeto de iniciação 
científica, o qual será apresentado nessa Cientec. Tal pesquisa se dará nos moldes do Livro 
Verde, editado em Julho de 1999 pela Comissão das Comunidades Européias, o qual 
destinava-se a recolher informações dos interessados ao tema sobre como a Diretiva 
85/374/CEE havia funcionado na prática e em quais aspectos ela precisava ser modificada.  

Palavras chave: consumidor, Diretiva, responsabilidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0680  
Título: O Licenciamento Ambiental para Exploração e Produção do Petróleo e Gás 
Natural.  
Aluno: Fabiano César Petrovich Bezerra (01242361464)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
Co-autor: Indhira de Almeida Cabral (01212423402)  

  
 
Resumo:  
Constitui o Estudo de Impacto Ambiental um instrumento pelo qual a nossa Carta Magna, 
em seu art. 225, § 1º, exige a aplicação do Princípio da Precaução. Tendo em vista que o 
objetivo deste Princípio é fazer com que a Política Ambiental não se resuma a diminuir os 
efeitos dos danos já causados e sim, prever os riscos e determinar quais medidas devem ser 
adotadas em caso de danos ambientais, o Estudo do Impacto Ambiental constitui requisito 
essencial para o licenciamento de empresas cujas atividades podem causar graves danos ao 
meio ambiente. Dentre tais empresas, temos as exploradoras e produtoras de petróleo e gás 
natural, que são reguladas pela Lei n.º 9.478/97 que, em seu art. 1º, inciso IV, afirma ser 
um dos princípios e objetivos da política energética nacional a proteção do meio ambiente. 
Assim, o presente trabalho demonstrará a importância do Estudo do Impacto Ambiental 
para a concessão de licenças às indústrias do petróleo e gás e, conseqüentemente, à 
proteção do meio ambiente, conclusões estas obtidas de através de pesquisa bibliográfica e 
de campo.  

Palavras chave: ambiental, petróleo, licenciamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0686  
Título: NATUREZA JURÍDICA DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO  
Aluno: CACIO OLIVEIRA MANOEL (00057136416)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
 
Resumo:  
As relações travadas pela indústria do petróleo e do gás possuem reflexos em todos os 
setores da sociedade, merecendo uma atenção especial do Direito. A Lei n.° 9.478/97 
regulou a abertura de mercado, garantia conferida pela Carta Política, criando a Agência 
Nacional do Petróleo – ANP, e, por conseguinte, a forma de comportamento e definição das 
principais relações jurídicas travadas nesse setor econômico.  
A linha de pesquisa deste trabalho trata desta temática disciplina jurídica aplicada aos 
royalties e suas implicações conjunturais, traçando um perfil detalhado dessa problemática 
no contexto nacional.  
O conceito tradicional dos royalties evidencia a natureza compensatória do instituto, 
clássica do direito internacional nos países produtores de petróleo. Em contrapartida, a 
contextualização jurídica desse instituto é diversa, em face da estrutura normativa 
brasileira. Na Constituição Federal temos o arcabouço para o perfil próprio deste Instituto. 
Por isso mesmo, fulcrado no art. 20, § 1° da Carta Magna, a discussão sobre a natureza 
jurídica dos royalties se instaura, sendo o objetivo desta pesquisa a determinação dessa 
natureza, a qual entendemos ser de origem contratual, situada no campo da estipulação em 
favor de terceiros.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0687  
Título: UMA REFLEXÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS 
PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO  
Aluno: Fábio Augusto de Castro Cavalcanti Montanha Leite (00849579481)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
 
Resumo:  
No presente artigo procurar-se-á através da pesquisa em livros doutrinários, baseado ainda 
em previsões constitucionais e na lei 9.478/97 (lei do petróleo), expor os diversos enfoques 
existentes acerca da real natureza jurídica dos contratos de concessão para exploração do 
petróleo, seja como concessão de uso e exploração de bem público, concessão de serviço 
público, ou de acordo de desenvolvimento econômico, dentre outras definições, a razão das 
diferentes conceituações, algumas que nem mesmo consideram tal contrato como de 
concessão (de direito público, portanto), sendo na verdade um contrato de direito privado, 
tendo em vista que por previsão constitucional apenas os serviços públicos poderiam ser 
concedidos, abordando ainda a origem e distinção do serviço público para a atividade 
econômica stricto sensu, de acordo com lição de Eros Grau e finalmente, as conseqüências 
advindas para a correta definição, ainda pendente, dos contratos de exploração do petróleo.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0690  
Título: A Dignidade Humana e a Lei dos Crimes Hediondos  
Aluno: Guliver Lee Bacelar de Castro (03949563466)  
Orientador: PAULO LOPO SARAIVA (01182528449)  
Co-autor: Marcelo de Oliveira Soares (01168695422)  
Co-autor: Maria Carolina Soares Rodrigues Vanderkam (01050556461)  
Co-autor: Caroline Carvalho Pimentel (04315881473)  

 
Resumo:  
Ao analisarmos nossa Constituição Federal, observamos que um dos principais 
fundamentos do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. Este 
fundamento, por demais amplo, dispõe que o ser humano deve ter, de todas as formas, os 
seus direitos fundamentais observados, dos quais podem ser citadas a liberdade e a 
constituição física, inatos à pessoa humana; além da possibilidade de ter moradia, 
educação, trabalho e respeito, que são, atualmente, essenciais a uma condição digna. O 
legislador tem atuado sobre matérias que afetam este fundamento de forma grave, como 
concluímos em uma análise da lei que trata dos crimes hediondos. Esta lei é controversa 
desde antes da sua origem, devido à imprecisão da definição desse tipo de delito. A lei em 
si, editada com demasiada pressa, traz para o ordenamento jurídico diversos elementos que 
violam o fundamento da dignidade da pessoa humana, da qual os condenados também são 
portadores, já que atingem de forma severa sua liberdade e possibilidade de recuperação. 
São esses elementos a impossibilidade de se obter graça e indulto; a necessidade de se 
cumprir a pena inteiramente em regime fechado; e a falta de presunção de inocência 
durante o processo. Além disso, esta lei não alcançou eficácia com a sua edição: os delitos 
definidos como hediondos não tiveram a incidência diminuída. Conclui-se então que a 
atividade do legislador deveria ser repensada, orientando suas matérias para o respeito e 
observância do fundamento em questão.  

Palavras chave: Crimes Hediondos, Dignidade Humana, Legislador ordinário  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0713  
Título: PROCESSOS EDUCATIVOS E MODERNIDADE DURANTE O GOVERNO DE 
RAFAEL FERNANDES GURJÃO (out.1935/nov.1937) NO RIO GRANDE DO NORTE.  
Aluno: Verbena Nidiane de Moura Ribeiro (03324032466)  
Orientador: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)  

 
 
Resumo:  
O estudo volta-se para a investigação, no Rio Grande do Norte, dos processos educativos e 
a modernidade no governo de Rafael Fernandes Gurjão (out.1935/nov.1937). O objetivo do 
trabalho é analisar como o Governador Rafael Fernandes Gurjão lançou mão do ideário de 
modernidade e como o disseminou através de sua política educacional. Por se tratar de uma 
investigação de caráter histórico, a análise historiográfica desenvolvida optou pela seleção 
de fontes documentais tendo como principais suportes Mensagens Governamentais, Leis e 
Decretos, artigos de jornais e revistas e bibliografias dos sujeitos sociais no centro das 
decisões políticas no referido período. Foi averiguado que o mencionado Governador 
investiu na ampliação das oportunidades educacionais através da construção e reforma de 
escolas reunidas e de grupos escolares, em zonas rural e a urbana, como estratégia de dar 
visibilidade às populações locais dos seus atos educacionais. Enfim, foi verificado que 
dentre as ações governamentais do Governador Rafael Fernandes, destacaram-se as 
identificadas com as questões no campo da educação escolar, ajudando a fortalecer, no Rio 
Grande do Norte, o ideário de modernidade e mudança social.  

Palavras chave: Educação, Ideário, Modernidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0714  
Título: A responsabilidade civil do advogado  
Aluno: Ilia Freire Fernandes Borges (00978082451)  
Orientador: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  

  
 
Resumo:  
A Constituição Federal, em seu art. 133, reputou o advogado como profissional essencial à 
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício de seu 
mister, respeitados os limites legais. Da leitura desse preceito, pode-se inferir a importância 
conferida pela Lei Maior a este profissional, que deve sempre se empenhar na defesa dos 
ideais democráticos e dos interesses sociais, além de se comprometer com a manutenção do 
estado Democrático de Direito.  Nada obstante a esta honrosa função, o advogado não pode 
eximir-se de responder pelos prejuízos que por ventura venha a causar no desenvolver de 
sua atividade, posto que atualmente se pugna pelo princípio de que todos os danos devem 
ser indenizados. Nesse diapasão, a presente pesquisa científica tem por escopo estudar a 
responsabilidade civil do profissional da advocacia a partir da análise das disposições mais 
relevantes do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Para que este intento 
seja alcançado, recorrer-se-á a pesquisas de ordem bibliográfica, jurisprudencial e 
legislativa. Por fim, como resultado do trabalho desenvolvido, será demonstrado que a 
responsabilidade civil do advogado é subjetiva, porém ao consumidor deve ser assegurado 
o benefício de inversão do ônus da prova.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0724  
Título: “O crescimento do Terceiro Setor: um estudo exploratório do voluntariado em 
Natal/RN”  
Aluno: Jane Cristina guedes da Costa (03444133499)  
Orientador: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  

  
 
Resumo:  
O crescimento do terceiro setor é um fenômeno que tem tido grande visibilidade como uma 
das atividades de enfrentamento da questão social na contemporaneidade. A pesquisa “O 
crescimento do terceiro setor: um estudo exploratório do voluntariado em Natal/RN” trata-
se de um estudo preliminar sobre o terceiro setor no município. A instituição escolhida para 
a realização da pesquisa foi a Natal Voluntária, que é uma organização não governamental 
(ONG), sem fins lucrativos. Tem como missão promover o conceito e a prática da 
cidadania através da participação solidária dos indivíduos em ações voluntárias visando à 
melhoria da qualidade de vida dos setores excluídos da sociedade em Natal/RN. Os 
objetivos da pesquisa procuraram analisar a atuação e como estão sendo trabalhados os 
conceitos de participação e cidadania pelos voluntários cadastrados na instituição. Buscou 
investigar o perfil das pessoas que se propõem a serem voluntários e avaliar os fatores que 
influenciaram o crescimento do terceiro setor. Inicialmente realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica e posteriormente entrevistas com o voluntariado e com a orientadora da 
instituição. Quanto aos resultados da pesquisa, que encontra -se em fase de classificação e 
análise, as primeiras impressões sinalizam que há uma grande procura de trabalho 
voluntário por parte de pessoas de classe média, com formação superior recente, em busca 
de prestar solidariedade e ao mesmo tempo adquirir as primeiras experiências profissionais.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0738  
Título: IMPLICAÇÕES DA LEI 9.478/97 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Aluno: Zenóbio Alves de Araújo Júnior (03702123474)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
 
Resumo:  
Até 1997 o Rio Grande do Norte praticamente nenhum benefício auferia da exploração do 
Petróleo. Com a L. 9.478/97, e os royalties, o RN passou a ter benefícios. A pesquisa tem 
como objetivo, pois, abordar tais ganhos, observando as transformações sociais e 
legislativas, até a atualidade, para fornecer estas informações que servirão para analisar a 
importância desses aspectos da Indústria do Petróleo no RN. O estudo foi desenvolvido em 
etapas com análise de: (a) dispos itivos legais pertinentes; (b) livros referentes à matéria; e 
(c) artigos acerca do tema; (d) jornais de grande circulação; e (e) documentos oficiais. Em 
um segundo momento deu-se o desenvolvimento do trabalho, com discussões e entrevistas 
com profissionais da área, políticos, etc., o que culminou com a elaboração de um texto 
contendo o conteúdo e a problematização do tema. O terceiro passo é a apresentação. A 
partir dos resultados obtidos e das críticas feitas, chegou-se à conclusão de que: (a) houve 
profundas modificações na legislação que regula a exploração do Petróleo no Brasil; (b) a 
partir de tais modificações surge uma maior preocupação com o tema, vez que um número 
bem maior de pessoas passa a participar dos benefícios auferidos com a venda do produto; 
(c) essas transformações, ocasionaram importantes mudanças na economia do RN, o que já 
é constatado; e (d) faz-se necessário que a população saiba dessas vantagens, para que 
possa exigir os seus direitos.  

Palavras chave: Petróleo, Royalties, Rio Grande do Norte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0743  
Título: A importância da ética na formação do magistrado  
Aluno: Ilia Freire Fernandes Borges (00978082451)  
Orientador: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  

  
 
Resumo:  
O Estado atribui aos magistrados a louvável missão de administrar a Justiça. Tal função é 
de extrema importância para a coletividade, na medida em que são resolvidos os litígios, 
assegurando-se o equilíbrio social. No desempenho de seu mister, o julgador deve pautar-se 
com independência, probidade e possuir amplo conhecimento jurídico para que possa 
aplicar, a cada caso concreto, a correspondente norma que solucione a controvérsia com 
eficácia e justiça. Desta forma, para que possa exercer sua função jurisdicional com 
presteza e eficiência, o juiz deve observar os requisitos que lhe são impostos pela sua ética 
profissional, dentre os quais se destacam a imparcialidade, a probidade, a sabedoria, dentre 
outros. Nesse contexto, o escopo deste trabalho consiste em perquirir especificamente pelos 
deveres éticos dos magistrados, que apesar de não estarem coadunados num diploma 
específico, como se passa com os advogados, podem ser encontrados na legislação 
ordinária, na doutrina e na própria Constituição Federal. No que atina à metodologia 
empregada para o alcance deste objetivo, serão empreendidas pesquisas bibliográficas, 
legislativas e doutrinárias. Igualmente, busca-se demonstrar, como resultado do trabalho 
desenvolvido, que a observância de tais deveres contribui para a formação de um Poder 
Judiciário mais digno.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0745  
Título: Participações governamentais na Indústria do Petróleo e Gás Natural no Brasil 
segundo a Lei n. 9478/97  
Aluno: Lydia Maria Cruz de Castro (00985029480)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
 
Resumo:  
A quebra do monopólio da exploração petrolífera no Brasil ensejou os chamados contratos 
de concessão. Nestes, a título de compensação financeira pela utilização de bens minerais 
não renováveis pertencentes à União, foram estabelecidas formas de participações 
governamentais, incidentes percentualmente sobre a produção de petróleo e gás natural a 
fim de atenuar a depreciação patrimonial do Estado. A Lei n. 9478/97, objeto central deste 
estudo, elenca os quatro tipos de participações governamentais, quais sejam, o bônus de 
assinatura, os royalties, participação especial e pagamento pela retenção e ocupação de 
área, devidos pelas empresas concessionárias. A par tir de uma análise metodológica 
indutiva, buscar-se-á fazer um estudo acerca da natureza jurídica de tais institutos, bem 
como suas implicações econômicas quando do seu repasse para os seus beneficiários que 
são os Estados, os Municípios, Distrito Federal e órgãos da Administração direta da União.  
 
 
  

Palavras chave: Contratos, Royalties, petróleo  
Modalidade da bolsa: ANP 

   

   

 



Código: EX0746  
Título: Apenas chegaram: a poética enquanto língua e prazer.  
Aluno: Flávia Batista de Lima (00826517447)  
Orientador: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

  
 
Resumo:  
Vinculada ao projeto matriz (A Nova Poética do Rio Grande do Norte) esta pesquisa 
voluntária deseja contribuir com uma análise da obra poética intitulada Apenas Chegaram 
do poeta Napoleão de Paiva Sousa. A coordenação deste projeto está sob a orientação do 
professor Márcio de Lima Dantas (Depto. de Letras, UFRN). Buscando 
conhecer/reconhecer a nova lírica que desponta na literatura norte-rio-grandense, com a voz 
poética de Napoleão de Paiva, toma-se como base elementos teóricos que auxiliem a 
pesquisa. Como resposta à finalidade da pesquisa será elaborado um ensaio que comentará 
a construção poética do autor assim como, poderá vir a ser fonte de consulta para futuros 
estudos da obra.Um trabalho de fundamentação teórica relacionada a afinidades 
constitutivas da produção poética estruturará a pesquisa. Características referentes à sua 
composição serão exploradas e referendadas. Aspectos particulares da criação serão 
observados por meio de uma perspectiva investigativa. Esta estudará a percepção dos 
sentidos, a sinestesia poética- a construção de sensações- a imersão erótica, o prazer da 
língua e da expressão. O estudo de um objeto construído enquanto possibilidade poética 
guarda dobras que pedem por ter desveladas suas nuanças. Assim, este concretiza a chance 
de aprofundamento em uma investigação que pode revelar diversas descobertas em meio as 
sutilezas dos versos contidos em Apenas chegaram.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0751  
Título: A Poética de Contracanto: A restauração e a instauração da palavra.  
Aluno: Romão Inácio da Silva Júnior (02442552450)  
Orientador: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

  
 
Resumo:  
Esta pesquisa vincula -se ao projeto maior coordenado pelo professor Márcio de Lima 
Dantas (Depto. de Letras, UFRN), o qual tem como objeto de estudo os poetas 
contemporâneos do Estado do Rio Grande do Norte. Busca uma fundamentação que 
sustente considerações pertinentes, elementos caracterizadores, em propriedade, da poética 
de Contracanto, obra produzida pelo autor norte-rio-grandense Jarbas Martins. Em seguida 
compor um registro, sob a forma de ensaio, que possa torna-se um ponto de partida, 
enquanto subsídio crítico, para futuros estudos quanto à produção do autor, tentando assim 
fortalecer uma consciência de valorização e investigação “além cânone” em ambiente 
acadêmico. De início será adotada uma fundamentação bibliográfica, leituras teóricas afins 
aos elementos componentes gerais da obra ( estilo, for ma, proposta, etc ). Em seqüência, 
haverá uma busca de fundamentação crítica através de considerações por ventura 
publicadas ou mesmo notadas pessoalmente, o que inclui a possibilidade de entrevistas com 
o próprio autor. A evolução das produções e, ainda antes disso, das compreensões literárias 
dependem de quanto e como se especula a respeito do que já existe por concreto. A 
oportunidade de conhecer o que existe publicado por autores locais fornece ambas as 
chances: iniciar ou dar continuidade ao quanto, em segurança da fundamentação do como 
proporcionado pela orientação apropriada.  
 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0756  
Título: UMA PROPOSTA DE RECICLAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
NO BAIRRO DA REDINHA EM NATAL-RN  
Aluno: Priscilla de Assis Santos (03412070475)  
Orientador: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187)  

  
 
Resumo:  
Denominamos de lixo, todos os desperdícios domésticos, industriais, hospitalares, agrícolas 
e comerciais provenientes do consumo humano. O trabalho busca analisar as áreas afetadas 
pelas ações antrópicas a respeito do lixo acumulado em terrenos baldios, onde este poderia 
ser reaproveitado em sua maior parte. Para que ocorra o processo da reciclagem, é 
necessário um tipo de seleção adequada, onde classifica-o por sua composição. O 
desenvolvimento tecnológico auxilia no processo de reciclagem, onde busca-se o 
reaproveitamento de papéis, plásticos, vidros, latas e o lixo orgânico que é usado como 
adubo orgânico depois de passar pelo processo da compostagem. Sabemos, que no mundo 
atual está se desenvolvendo uma grande preocupação em relação ao meio ambiente, onde 
cada país contribui com a sua parcela de poluição, seja do ar, da água, da produção 
excessiva de lixo, prejudicando a qualidade do meio em que vivemos. Propomos uma 
política pública séria para o processo da separação do lixo, bem como o seu processo de 
reaproveitamento e educação para toda uma população.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0759  
Título: Acesso ao Judiciário e Morosidade da Justiça  
Aluno: Luciana Carvalho de Araújo (10487764-25)  
Orientador: PAULO LOPO SARAIVA (01182528449)  

  
 
Resumo:  
O presente trabalho tem por escopo a apresentação de um tema de relevante interesse não 
só para o meio jurídico como também para a sociedade como um todo. Trata-se do Acesso 
ao Judiciário e a Morosidade da Justiça, tema este que diante das profundas mutações 
econômicas, políticas e sociais causadas, principalmente, pelo influente fenômeno da 
globalização, vem necessitando ser repensado. É preciso, diante da criação de tantos novos 
paradigmas sociais, a adaptação da estrutura de acesso a justiça, através da inovação dos 
instrumentos jurídicos, da adoção de postura ético-moral (e etc) como forma de se atingir o 
ideal do “justo”.Em suma, é necessário pesquisar, pensar, expor e debater o tema para que 
possamos colher resultados que se coadunem com a realidade e venham a satisfazer os 
anseios de uma sociedade global.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0760  
Título: A escola do Ceará-Mirim  
Aluno: Richardson Alex de Brito (66435609420)  
Orientador: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

  
 
Resumo:  
O trabalho busca o denominador comum de uma certa produção literária advinda da cidade 
de Ceará-Mirim. Uma leitura mais aturada sobre as publicações oriundas de autores desta 
cidade atesta um fato bastante peculiar e que se repete em muitos autores, tais como 
Rodolfo Garcia, Juvenal Antunes, Edgar Barbosa, Nilo Pereira, Madalena Antunes e 
Franklin Jorge, entre outros.Incialmente, apontamos como um dos principais traços uma 
invariante que remete sempre à memória do lugar, da paisagem, dos seus habitantes, dos 
costumes e tradições, perfazendo uma espécie de literatura memorialística-etnográfica, 
sendo que os eventos da pequena URBE não passam de um espelho do ORBE, ou seja, o 
que é pontualmente sucedido numa cidade do interior do Rio Grande do Norte reflete a 
condição humana com suas invariantes universais e que se repetem desde sempre na  
história.  

Palavras chave: Literatura, Memória, História  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0763  
Título: A responsabilidade social na gestão escolar: diagnóstico da Escola Estadual 
Desembargador Floriano Cavalcanti  
Aluno: MÔNICA MATIAS RAFAEL DO NASCIMENTO (90312392753)  
Orientador: MAGNA FRANCA (12861138149)  
Co-autor: Danielle Silva Santos Feitoza (03630115446)  
Co-autor: TARCIMÁRIA ROCHA LULA GOMES DA SILVA (51232987468)  
 
 

 
Resumo:  
O presente trabalho foi realizado a fim de que se conhecesse a realidade cotidiana da Escola 
Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti – FLOCA, para que então, pudéssemos 
compreendê -la e buscar alternativas para os obstáculos identificados por nosso grupo. Para 
a realização desta pesquisa/estudo realizamos diversas visitas à Escola, efetuamos 
entrevistas do tipo semi-estruturadas, investigamos documentos e finalmente executamos a 
análise dos dados coletados. O mundo atual exige que a escola redefina sua postura frente 
às diversas realidades contemporâneas, logo ela deve estar atenta ao seu papel crítico diante 
da sociedade. Sendo assim, entendemos que a semente da reconstrução da escola pública 
passa por um processo de reflexão e mobilização coletiva dos atores envolvidos no 
processo Ensino-aprendizagem, e este documento não se caracteriza como uma verdade 
absoluta ou um produto acabado, mas apresenta-se como ponto de partida nesta longa trilha 
de reflexão sobre essa instituição. Como resultado do nosso trabalho, pudemos constatar 
que o corpo escolar é compromissado com os objetivos e missão da escola. Apesar de os 
problemas detectados serem, em sua maioria, de ordem social, entendemos que as soluções 
estão ao alcance dos agentes envolvidos.  

Palavras chave: gestão escolar, FLOCA, diagnóstico escolar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0764  
Título: Direito Penal Mínimo versus Direito Penal Máximo na atualidade  
Aluno: Maria Claudia de Andrade Oliveira (01312528443)  
Orientador: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
Co-autor: Beatriz Azevedo de Oliveira (01208211412)  

  
Resumo:  
Com o aumento dos centros urbanos e das diferenças sociais, notamos que a violência e a 
criminalidade são uma crescente nos dias atuais, já que a impunidade é cada vez mais certa 
para aqueles que cometem crimes. Mas porque será que existe tanta violência se o nosso 
Sistema Penal é munido de enormes quantidades de normas que tipificam os mais diversos 
fatos? É de se levar a crer que o principal problema é realmente esse: o número excessivo 
de condutas sociais tuteladas pelo Direito Penal. O Direito Penal, por seu caráter 
subsidiário, deve tutelar apenas aqueles bens que são considerados de maior importância 
para a humanidade, deixando que as condutas menos relevantes sejam tratadas pelos outros 
ramos do Direito. No entanto, o que vem acontecendo é que, com o aumento da 
criminalidade e clamor social por justiça, o legislador tem abandonado os princípios 
norteadores do Direito Penal e até mesmo do Direito Constitucional (Subsidiariedade, 
Intervenção Mínima, Ofensividade, e muitos outros) para agir com maior rigidez, fazendo 
com que até as condutas pouco reprováveis socialmente tornem-se crimes. Com o presente 
trabalho, temos a intenção de demonstrar o quão importante vem a ser uma retomada da 
Teoria do Direito Penal Mínimo, visando a tutela e a punição daquelas condutas que 
realmente são significativas para a sociedade e possuem alto grau ofensivo, ao contrário do 
que acontece nos dias atuais: normas em demasia criminalizando fatos, mas que não têm 
eficácia no plano real.  

Palavras chave: Beatriz Azevedo de Oliveira, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0765  
Título: O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE NO NOVO CÓDIGO CIVIL  
Aluno: Beatriz Azevedo de Oliveira (01208211412)  
Orientador: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
Co-autor: Maria Claudia de Andrade Oliveira (01312528443)  

  
 
Resumo:  
O Estado de Direito em que vivemos, fundado em princípios constitucionais garantistas, 
não mais comporta a simples igualdade formal entre os indivíduos, requerendo do Estado 
intervenção para assegurar que interesses particulares não se sobreponham a interesses 
coletivos, buscando sempre uma igualdade material entre eles. É necessário, portanto, 
estabelecer um equilíbrio entre a liberdade individual e o bem estar coletivo, o que não 
ocorre apenas no âmbito do Direito Público. De acordo com o Novo Código Civil 
brasileiro, por exemplo, o Direito Contratual terá o princípio da autonomia da vontade, base 
do Direito Privado, limitado por princípios de ordem pública e pela função social dos 
contratos. Não mais se considera os indivíduos iguais perante a lei. Mais do que isso, 
vislumbra-se as desigualdades sociais e econômicas que muitas vezes vinculam as partes 
mais fracas a anuírem com a vontade das economicamente mais fortes. Desse modo, 
procura-se garantir que as partes contratuais não tenham a sua liberdade restringida em face 
de sua condição social desprivilegiada. O presente trabalho tem por escopo, pois, abordar as 
limitações sofridas pelo princípio da autonomia da vontade, no Direito Contratual, pela 
função social do contrato e pelo princípio da ordem pública.  

Palavras chave: Maria Claudia de Andrade Oliveira, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0766  
Título: Assédio Sexual. Uma Abordagem Sócio-Jurídica  
Aluno: Fábio Alexandre Costa de Farias (031509454-0)  
Orientador: Cristina Wanderley Fernandes (56727666415)  

  
Resumo:  
O presente trabalho tem por escopo analisar o assédio sexual, conduta tipificada 
criminalmente em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001. 
Procuramos evidenciar o seu conceito enquanto constrangimento ilegal praticado em 
determinadas circunstâncias laborais e subordinado a uma finalidade especial: a obtenção 
de vantagem ou favorecimento sexual em desfavor de pessoa hierarquicamente inferior em 
cargo, emprego ou função. Procuramos igualmente mostrar a sua evolução e características 
no decorrer do tempo, notadamente a partir da década de 60 com a revolução dos costumes 
que colocou homens e mulheres em patamar de igualdade; as formas de identificá-lo e de 
prevenção, bem como a responsabilidade solidária civil e criminal do assediador e da 
empresa a qual este pertence. Outrossim, fizemos um estudo comparado entre a Legislação 
brasileira e a de outros países a fim de identificar seus aspectos comuns, seus pontos 
divergentes e principais falhas, além de enfatizar os malefícios que tal prática acarreta no 
âmbito social, pessoal e econômico. Para tanto, foram utilizadas pesquisas bibliográficas e 
de campo, com o levantamento de dados estatísticos da OIT e da Delegacia da Mulher em 
Natal. Por fim, obtemos o resultado de que o assédio sexual não acarreta embates apenas no 
campo jurídico, mas principalmente no meio social lato, onde percebemos o seu 
crescimento graças a impunidade gerada pelo desconhecimento em como combatê-lo e em 
como identificá-lo.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0769  
Título: DIAGNÓSTICO DA ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR FLORIANO 
CAVALCANTI  
Aluno: MICHELLE BEZERRA DE SOUZA (00844354457)  
Orientador: MAGNA FRANCA (12861138149)  

  
 
Resumo:  
O trabalho realizado na Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti, situada no 
bairro de Mirassol, teve como objetivo possibilitar a análise do cotidiano da escola para que 
pudéssemos detectar e compreender as realizações bem sucedidas e as dificuldades 
vivenciadas pela comunidade escolar. Para tanto, utilizamos de observação in loco, 
realizamos entrevistas semi-estruturadas, investigamos documentos e, finalmente, 
executamos a análise dos dados coletados. Sabemos que a escola pública tem inúmeras 
dificuldades que extrapolam a iniciativa individual do gestor ou de toda a comunidade 
escolar, que se configura enquanto direito de todos os cidadãos pois, a responsabilidade 
social na gestão escolar é questão primordial. Nesse sentido, pudemos constatar que o 
corpo escolar é compromissado com os objetivos e missão da escola. Apesar de os 
problemas detectados serem , em sua maioria, de ordem social, entendemos que as soluções 
estão ao alcance dos agentes envolvidos.  

Palavras chave: FLOCA, gestão, diagnóstico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0784  
Título: UM OUTRO MERGULHO NA ALFABETIZAÇÃO.  
Aluno: Priscila Carvalho dos Santos (01199261483)  
Orientador: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
 
 

 
Resumo:  
O presente trabalho faz parte de uma atividade da disciplina Aquisição e Desenvolvimento 
da Linguagem, ministrada pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais, no curso de 
Pedagogia. Trata-se de uma pesquisa realizada em duas escolas: uma da rede municipal e 
outra da rede estadual de ensino localizadas no município de Nísia Floresta -RN, tendo por 
base a comparação de uma pesquisa desenvolvida por Kramer em 1985, no Rio de Janeiro, 
abordando o processo de alfabetização em uma escola pública, enfocando alguns aspectos 
positivos e negativos. Fizemos uma comparação do processo de alfabetização do ano de 
1985 com o atual 2002, com intuito de verificar suas diferenças, seus avanços, as inovações 
ou estagnações. Os métodos utilizados foram entrevistas, visitas nas escolas e apresentação 
em forma de debate. Verificamos que não houve muita modificação na estruturação e 
elaboração da prática pedagógica, pela falta de compromisso político que melhorasse o 
processo de aprendizagem e o método de ensino da alfabetização.Observamos que a 
alfabetização hoje não significa apenas ler e escrever, e sim, ler, escrever e ser capaz de 
interpretar e dar significado a objetos assim como se incluir como cidadão na sociedade.  
 
 

Palavras chave: ERIKA, ANÁLYA, FRANCIANE  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0787  
Título: REFLEXOS DA ANTIGÜIDADE NO BRASIL COLONIAL  
Aluno: Lenin Campos Soares (01036617432)  
Orientador: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  
Co-autor: Lenin Campos Soares (01036617432)  

  
 
Resumo:  
Entre os ofícios do historiador está o de reconhecer as mudanças e permanências de 
determinada sociedade. Sendo assim, torna-se o objetivo primário deste trabalho reconhecer 
o quanto na sociedade brasileira colonial ainda permanece da Antigüidade, podendo 
resgatar, desta forma, parte do ambiente cultural da humanidade em meio a este embate 
entre Modernidade e Medievo, que acontecia durante os primeiros séculos da colonização 
brasileira. Sabemos que na sociedade atual ainda existem muitas referências a Idade Antiga, 
principalmente na sociedade ocidental, que se gaba de descender da Antigüidade clássica. 
Também nos primórdios do Brasil existiam referências a estas civilizações. Nosso trabalho 
vem encontrando nas crônicas coloniais um belo exemplo do que restou da Antigüidade, 
tendo sido escritas pelos homens modernos dentro de um clima renascentista, e como tais, 
retomam os autores antigos: seus mitos, poesia e filosofia, tentando libertar-se do medievo 
que os rondava. Conhecer a sabedoria clássica era uma forma de entrar em contato com um 
período do qual se tinha muita admiração. Como resultados primeiros, apresentamos a obra 
de Simão de Vasconcelos, Crônica da Companhia de Jesus no Brasil e um anônimo jesuíta, 
o Summário das Armadas, no qual localizamos o tipo de referência (a época, o conteúdo) e 
analisamos as formas como são utilizadas, ou seja, como funcionam no discurso, 
comparando então as duas e percebendo as diferenças e identidades entre as obras.  
 

Palavras chave: Antigos e Modernos, Crônicas coloniais brasileiras,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0788  
Título: A IMPORTÂNCIA DO DIREITO ESPACIAL NO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO  
Aluno: Edinaldo Benicio de Sa Junior (02538760445)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  

  
 
Resumo:  
O presente trabalho usará como metodologia exposições de cartazes e debates sobre o tema 
e, tem como objetivo introdutório divulgar a importância do Direito Espacial no uso e 
exploração do espaço exterior e dos corpos celestes pelos Estados, por organizações 
internacionais e por órgãos públicos e privados, além de relatar quais os incentivos 
jurídicos, princípios e normas com concordância internacional e regional para a 
regulamentação desse espaço exterior. Um exemplo de extremo enfoque do Direito 
Espacial é sobre a militarização do espaço por nações que possuem poder tecnológico para 
tal, acesso eqüitativo de todos os países à órbita geoestacionária, um recurso natural e 
ilimitado da Terra, sem contar com a ocupação e uso da Lua e seus problemas jurídicos 
internacionais. A tentativa de fixar um regime jurídico sobre o espaço e os seus corpos 
celestes tem sido a principal meta do Direito Espacial onde, para muitos, o uso deste 
espaço, todavia inabitado, deveria ser usado impreterivelmente com objetivos científicos e 
para fins pacíficos.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0811  
Título: Influência da globalização na utilização do Direito Arbitral  
Aluno: Larissa Roque de Freitas (00856481408)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
Co-autor: Ronald Castro de Andrade (03212330422)  

 
 
Resumo:  
A utilização da Arbitragem em contratos comerciais internacionais é bastante difundida, 
ainda mais após o fenômeno conhecido por globalização, que torna mais livre a circulação 
de riquezas entre os países; facilita a redistribuição espacial do trabalho e da produção 
industrial, dominada pelas grandes empresas multinacionais. Facilita uma redefinição das 
funções estatais, pois os Estados precisarão se readaptar a essa nova conjuntura econômico-
jurídica, onde os fatores determinantes das soluções passam a ser globais. Por 
conseqüência, a resolução dos conflitos que têm origem em tais negócios passa a exigir 
especialização, rapidez, economia e imparcialidade, características que a jurisdição estatal, 
muitas vezes, não pode oferecer. Assim, o presente trabalho, de natureza teórica e 
descritiva, foi baseado em pesquisa bibliográfica, onde buscou-se analisar qual a 
importância da arbitragem no contexto atual, determinando, a partir de seus elementos 
conceituais básicos, suas principais vantagens frente aos contratos comerciais 
internacionais, bem como atuam as principais instituições internacionais de arbitragem.  

Palavras chave: Arbitragem, Globalização, Contratos comerciais internacionais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0824  
Título: AÇÕES AFIRMATIVAS E ACESSO AOS BENS SOCIAS: AS POLÍTICAS 
COMPENSATÓRIAS NA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO 
SOCIAL  
Aluno: Alessandra Andrade Fernandes de Medeiros (01134836430)  
Orientador: Sara Maria de Andrade Silva (56583133415)  
Co-autor: Aécio de Oliveira (36758396304)  
Co-autor: Clenya Rorainha Pereira de Medeiros (01168671400)  
Co-autor: Isabelle de Carvalho Fernandes (01184901414)  
 
 
 
Resumo:  
A temática da exclusão em vários espaços da realidade emerge como uma preocupação 
crescente na atualidade, despertando debate coletivo sobre a formulação de políticas 
inclusivas para aqueles mais atingidos pelas desigualdades sócio-econômicas. Em busca de 
medidas minimizadoras dessa exclusão, viemos aqui abordar a questão do acesso à 
educação, posto que este direito se afigura como um instrumento ao progresso das demais 
prerrogativas humanas, bem como vem sofrendo notável supressão em seu exercício. 
Apresentam-se as políticas afirmativas como um dos meios mais emblemáticos de inclusão 
social, visando, no que se refere, particularmente, à educação, facilitar o ingresso, nos mais 
variados graus de escolaridade, destacadamente o ensino superior, de minorias vulneráveis, 
tais como negros e alunos egressos do ensino público, mediante a garantia de “cotas” 
especiais a eles destinadas. A análise do tema exposto, leva-nos à verificação de que as 
políticas compensatórias estão aquém do ideal para dissipar as desigualdades sociais de 
acesso escolar e suscitam dissenções por envolverem temas como preconceito e 
discriminação. Todavia, não devem ser afastadas, de vez que se traduzem em uma forma de 
discriminação positiva, ou seja, discriminam para incluir, tendo seus aspectos 
eventualmente indesejados enfraquecidos frente aos benefícios que trazem àqueles que se 
encontram privados dos bens sociais, particularmente os que figuram à margem dos meios 
de acesso à educação.  
 

Palavras chave: Aécio, Clenya, Isabelle  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0826  
Título: Centralismo x Participação: O Sindicato enquanto Arena de Atuação Política.  
Aluno: Lôidy Pereira de Lima (03385087406)  
Orientador: FABIANO TONI (08763319837)  

  
  
Resumo:  
O espaço sindical aparece no âmbito das associações populares como arena privilegiada de 
atuação política. Uma vez que nele são desenvolvidos debates específicos, a forma 
fundamental que estes assumem influenciará o comportamento político –ação e 
participação- de seus associados, e determinará a teia de relações-comportamentos verticais 
ou horizontais resultante do padrão utilizado, o que, por sua vez, cria/amplia ou 
estagna/enfraquece o capital social no interior da associação. Desta forma, procuramos 
compreender a correlação existente entre o perfil sindical e sua linha de ação –participativo 
ou centralista- e o sistema de intercâmbio e comunicação dos associados com base em um 
minucioso estudo bibliográfico que trata da questão da participação, associativismo e 
representação a fim de verificar, dentre os perfis em questão, qual o mais fecundo na 
condução sindical. Se, de uma lado, a ênfase é dada a uma minoria representante (as 
lideranças) e as ações são preferencialmente orientadas por ela poderá surgir uma tendência 
de centralização e minimização do papel da maioria que se materializa sob a forma de 
organizações hierarquizadas e verticalizadas e se, por outro, a ênfase é colocada na 
participação ampla dos associados e o debate é desenvolvido nessa perspectiva a teia de 
relações tenderá se horizontalizar propiciando o desenvolvimento de práticas sociais, 
normas e valores cívicos. Conclui-se, portanto, que esse último modelo mostra-se mais 
eficiente na condução sindical.  

Palavras chave: oganização sindical, participação, Atuação Política.  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0827  
Título: A controvérsia da Adoção por Homossexuais  
Aluno: Anna Emanuella Rocha (04884734467)  
Orientador: Suiane de Castro Fonseca (90459083449)  
 
 
  
 
 
Resumo:  
É sabido que o Direito nasce dos fatos sociais, das relações travadas entre os seres 
humanos. Assim dispõe o brocardo latino ubi societas, ibi jus, o Direito está onde estão os 
homens, onde existe sociedade. Enfim, com lei ou sem norma, os fatos acabam por se 
impor perante o Direito, e este tem que se adaptar àqueles. No Direito de Família brasileiro 
pode-se exemplificar tal afirmativa com a edição de leis que vieram a regulamentar o 
divórcio e a união estável. Porém, ainda existe uma certa “ignorância” do Direito em 
relação a alguns fatos sociais, como é o caso das uniões homossexuais ou homoafetivas. O 
objetivo deste trabalho acadêmico é discutir a possibilidade destes parceiros em adotar 
crianças, mesmo porque, alguns Tribunais brasileiros já vem reconhecendo alguns efeitos 
patrimoniais derivados destas uniões. Assim, cabe evidenciar os motivos que levam a uma 
resistência não só legal, mas também cultural e social, bem como considerar a chance dos 
casais homoafetivos em oficializar a adoção de crianças.  
 

Palavras chave: , ,  
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Resumo:  
O trabalho em epígrafe tem por escopo abordar a temática pertinente aos Contratos de 
Concessão Petrolíferos celebrados pelo governo, através da Agência Nacional de Petróleo, 
com as empresas ou consórcios, vencedores do certame licitatório, que possuam sede e 
administração no Brasil. O presente estudo, lançando mão do método indutivo, prestar -se-á 
a analisar as questões mais basilares envolvendo a conceituação e as características dessa 
modalidade contratual, bem como as problemáticas mais críticas pertinentes à natureza 
jurídica do petróleo e gás natural, e a própria natureza jurídica do contrato em tela; e, uma 
vez a par dessas constatações, culminará por estabelecer suas implicações na seara da 
responsabilidade civil. No que tange aos resultados das temáticas mais díspares, constatou-
se ser o petróleo e o gás natural um bem público dominical, bem como possuir a 
modalidade contratual em comento uma natureza jurídica pública, representando 
especificamente um contrato para exploração de bem público; por fim, quanto à 
responsabilidade advinda deste pacto, esta se revelou objetiva. Para abordar as proposições 
supramencionadas, foram realizadas pesquisas bibliográficas em algumas obras que tratam 
do conteúdo em apreço, assim como em textos e artigos disponíveis na internet, 
objetivando, desta forma, a partir de opiniões divergentes de abalizados autores da área, 
fomentar o interesse pelo tema.  
 
 
Apoio Financeiro: Bolsa da ANP (PRH-36).  
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Resumo:  
As obras de inúmeros cronistas e viajantes que percorreram o Brasil durante o século XVI e 
em particular os escritos de Pero Magalhães Gandavo, vem a despertar o interesse em 
reconhecer o valor dos seus relatos, à medida que proporciona descobrir trechos 
importantes de uma história que nos diz respeito. Analisar os objetivos gerais e interesses 
desses viajantes que se ocuparam em descrever uma “província” que acabara de nascer aos 
olhos dos europeus, é fundamental para conhecer o que foi um Brasil visto por aqueles, que 
como Gandavo, registraram em seus tratados, aspectos de ordem natural, social e 
principalmente econômica. Desenvolver um levantamento das obras e relatos de cronistas, 
através de um grupo de estudo baseado em leituras e comentários gerais, possibilitou-nos a 
análise dos  principais pontos abordados por eles sobre um Brasil primitivo, além de 
apresentar os primeiros resultados sobre os estudos dos escritos do autor em questão. A 
descrição minuciosa de algumas capitanias leva Gandavo a enfocar o que havia de 
proveitoso economicamente nelas, tendo em vista o seu projeto de informar as riquezas 
gerais e recursos naturais desta terra, com o objetivo específico de excitar pessoas pobres a 
vir povoá-las, bem como deixar as autoridades portuguesas a par das qualidades e 
quantidades das ricas terras de Santa Cruz.  
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Resumo:  
Questiona-se o que leva o Homem a delinqüir. Acreditamos  ser impossível responder por 
completo esta indagação, entretanto, através de pesquisas bibliográficas, comprovamos que 
um dos motivos principais é a não concretização dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, ao menos no que se refere aos delinqüentes inseridos no contexto da 
criminalidade de massas. Muitos destes criminosos sofreram, na vida livre, a ausência da 
dignidade humana. E uma vez condenados, hão de continuar na mesma situação, pois, 
como ocorre na maioria dos casos, a pena aplicada será privativa de liberdade, a qual tem 
por funções a punição, a prevenção e a regeneração. Esta deve ser compreendida como 
ressocialização, reeducação; não apenas no âmbito prisional, mas principalmente no da vida 
livre. A pressão da mídia é forte e o medo da criminalidade intenso, entretanto deve haver 
uma compreensão por parte da sociedade e do legislador no sentido de que não é a 
retribuição e a sujeição dos condenados a meios de vida degradantes que irão afastá-los do 
crime. Antes serão motivos para revoltá-los. A melhor solução é, nos casos de pena 
privativa de liberdade, a priorização da ressocialização, que engloba o estudo e o trabalho, 
dando aos condenados a possibilidade de sair da vida criminosa que levavam; e uma maior 
aplicação de penas alternativas, nas situações possíveis. O respeito à dignidade humana é a 
maior prevenção e o melhor meio de assegurar um retorno positivo dos encarcerados à vida 
livre.  
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Resumo:  
O sistema judiciário, como um todo, encontra-se em uma grave crise. A cada dia cresce a 
procura da população pela tutela estatal; porém, o judiciário não tem condições de oferecer 
a composição de conflitos de forma rápida, idônea e justa. O visível congestionamento e 
obstrução do judiciár io, devido a inúmeros processos que tramitam pelos seus órgãos, 
constitui-se um ferimento à cidadania, e ao direito fundamental que todo e qualquer cidadão 
tem, o de ver seus conflitos intersubjetivos solucionados de maneira rápida e justa. O que 
está acontecendo é que o Estado não está conseguindo efetivar esse direito, fazendo com 
que os cidadãos não possam exercer sua plena cidadania. Nesse contexto surge o instituto 
da arbitragem para tentar amenizar o problema da desobstrução do judiciário, vindo a ser  
um meio alternativo posto aos jurisdicionados para compor os seus conflitos. Um 
mecanismo privado, é certo, mas com total chancela estatal, especialmente depois da 
entrada em vigor da lei 9307/96 que regulamentou esse instituto tornando-o um 
instrumento viável de solução de conflitos, que digam respeito à direitos patrimoniais, 
disponíveis e passíveis de negociação.  
Apesar de sua ampla e antiga utilização no âmbito internacional, esse instituto veio a ser 
aprimorado para a utilização interna dos Estados nas duas últimas décadas do século XX, 
como forma mais simples e viável de minimizar o problema que o judiciário enfrenta.  
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Resumo:  
No presente trabalho abordamos o cotidiano da prática da benzeção desenvolvida pela 
rezadeira Barica no município de Cruzeta/RN. Tomamos como suporte as observações 
participantes durante as seções de curas com a clientela e a realização de entrevistas abertas 
com a rezadeira em sua residência. Objetivamos mostrar como o corpo e suas 
representações são usados nesta prática e também compreender de que forma, o sentido de 
saúde e doença é construído pela comunidade e pela rezadeira. Assim, podemos concluir 
que, devido o corpo ser um instrumento moldado pela cultura na qual o indivíduo está 
inserido, não percebe -se o quanto é importante e significativo para a prática da benzeção. 
Portanto, é através do corpo que a abstração da reza e seus significados de cura se 
concretizam.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este trabalho constitui-se em um desdobramento do projeto Santeiros e Devoções do Rio 
Grande do Norte, e teve como ponto de partida o estudo da coleção de Ex-votos que 
pertence ao acervo do Museu Câmara Cascudo. Seu Objetivo é realizar a partir da leitura de 
um objeto singular, o Ex-voto, a cartografia daqueles lugares em que se depositam os Ex-
votos - ou "milagres" - na cidade do Natal, com o intuito de contribuir para o melhor 
conhecimento deste aspecto do patrimônio cultural e histórico da nossa cidade. Para a 
identificação de tais locais procedeu-se o levantamento bibliográfico visando, em um 
primeiro momento, localizá-los geograficamente na cidade, e em um segundo momento, 
obter sua gênese histórica. Os dados obtidos foram confrontados em uma pesquisa de 
campo na qual foram realizados registros fotográficos e entrevistas que culminaram com o 
recolhimento de novos dados. Como resultado final estão registrados cinco locais que 
correspondem a três diferentes devoções, que são: Os Santos Reis Magos, Baracho e o 
Padre João Maria. Verificou-se que em cada devoção há uma variação, no número e no tipo 
dos objetos ofertados, bem como do período em que ocorre uma maior afluência de 
devotos. Estas devoções, são uma marca que identificam a cidade do Natal, nos aspectos da 
religiosidade e da história.  

Palavras chave: Devoções e Milagres, Estudo de Coleções,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0868  
Título: DA JURISPRUDENCIA BRASILEIRA NAS CAUSAS RELATIVAS AO 
DIREITO DO PETROLEO E DO GAS NATURAL  
Aluno: Michelle Goncalves Evaristo (00997116480)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 
  
 
 
Resumo:  
A preocupação com relação ao mercado de trabalho, em especial, para os juristas que 
militam no campo da industria do petróleo e do gás natural, foi a razão motivadora desse 
tema. A pesquisa foi pautada no rol de processos da Justiça Federal do Rio Grande do 
Norte e em acórdãos do Supremo Tribunal Federal no que toca a matéria petrolífera.  
O trabalho revela questões importantes como: em que regiões e entes federativos se verifica 
a maior parte das ações relacionadas a Direito do Petróleo; em que pólo processual (autor 
ou réu) as empresas exploradoras, produtoras e distribuidoras de petróleo geralmente 
atuam; quais as matérias mais pleiteadas nessas ações e; finalmente, qual a posição da 
jurisprudência (consoante as sentenças e acórdãos) sobre esse assunto. Este artigo visa 
demonstrar a importância do estudo do Direito do Petróleo e do Gás Natural, em razão da 
complexidade das causas que existem no nosso Judiciário e da relevância ambiental, 
política e, sobretudo, econômica para as regiões e para o País como um todo.  
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Resumo:  
O presente trabalho se dedica a discutir a existência de um Direito à Intervenção 
Humanitária, cuja titularidade pertenceria aos povos que estariam sofrendo por causa de 
uma grave violação de Direitos Humanos. Para tanto, nos baseamos no estudo da Carta das 
Nações Unidas, de resoluções do Conselho de Segurança relacionadas com o tema, de 
decisões da Corte Internacional de Justiça e da doutrina internacional recentemente surgida. 
A intervenção em outros países é exclusivamente admitida na Ordem Internacional por 
meio de expressa autorização do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho, de acordo 
com o disposto no capítulo VII da Carta de São Francisco, só pode agir em caso de 
“ameaças à paz, quebras da paz e atos de agressão”. A questão que fica, portanto, é se as 
graves violações dos Direitos Humanos são uma Ameaça à Paz Internacional, nos termos 
do Cap. VII da Carta da ONU. Se sim, o Conselho de Segurança estaria obrigado, no 
cumprimento de suas funções e de forma consistente com os princípios e propósitos das 
Nações Unidas, a autorizar qualquer intervenção em regiões onde estariam ocorrendo essas 
violações. Se não, as intervenções seriam uma ilegalidade de acordo com o Direito 
Internacional. Apesar de não haver ainda um consenso internacional sobre o assunto, 
concluímos ser legítimo esse direito à intervenção humanitária, que é mais um passo na luta 
pela defesa dos Direitos Humanos.  

Palavras chave: Direito Internacional, Direitos Humanos, Conselho de Segurança  
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Resumo:  
A saída das tropas holandeses da capitania do Rio Grande não se deu de forma pacífica, ao 
contrário, houve grandes confrontos até que os portugueses conseguissem expulsá-los. Ao 
estudarmos a crônica “O Valeroso Lucideno”, de Frei Manoel Calado, que trata do período 
de ocupação holandesa, notamos que as batalhas pela reconquista do Rio Grande foram 
bastante duras. O autor narra as batalhas que aconteceram entre soldados batavos e 
portugueses, na luta pela retomada das então capitanias de Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande. Nestes confrontos, as forças portuguesas eram lideradas por Dom Antonio Felipe 
Camarão o qual tinha a ajuda primordial dos índios. Este trabalho se destina a entender a 
visão de tal cronista sobre esse acontecimento. A metodologia utilizada consiste na analise 
de fontes referentes ao período colonial do Rio Grande do Norte, em especial o trabalho já 
citado de Frei Manoel Calado. Embora a pesquisa ainda se encontre em andamento, 
percebemos que a luta pela reconquista dos territórios ocupados pelos holandeses não se 
deu de forma pacífica como muitas vezes se observa em textos de historiadores 
contemporâneos.  
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Resumo:  
No mês de novembro de 1929, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos comemorou 
seu 1º centenário de existência. Nosso trabalho se prontifica a analisar a sociedade 
natalense da década de 20, a partir desse evento, nos direcionando basicamente para a elite 
de Natal e para a relação desta com as classes de menor poder aquisitivo, uma vez que a 
Irmandade do Bom Jesus dos Passos era composta em sua grande maioria por aqueles que 
detinham o poder político e econômico nessa época e seu caráter fundamental era o 
assistencialismo. Fundamentamos a pesquisa na leitura de jornais da época e de 
documentos existentes na referida Irmandade. Ao longo da pesquisa nos tem sido possível 
perceber que a comemoração do 1º centenário da Irmandade dos Passos foi organizada pela 
e para elite, ficando a população menos favorecida relegada a um papel secundário, ou seja, 
de mero coadjuvante.  
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Resumo:  
O prenúncio de um futuro de escassez e intempéries determinado pela crescente destruição 
do patrimônio ambiental mundial tem cada vez mais chamado a atenção da humanidade 
que, enquanto organismo social, mobiliza seu elemento regulador, o Direito, com intuito de 
impedir o colapso do meio ambiente, e em termos mais amplos garantir a própria 
subsistência. Nesse sentido, tem sido essencial o esforço do setor jurídico-legislativo em 
discutir o tema e criar dispositivos legais efetivos que coíbam e punam os danos ao sistema 
ambiental. Porém, em meio a esse cenário desponta um obstáculo, a Pessoa Jurídica que, 
apesar de poderoso e notável agente destruidor do meio ambiente, tem se esquivado de 
sanções mais severas, em razão de sua natureza não se enquadrar no corrente sistema 
punitivo do direito penal, baseado na culpabilidade e estruturado no sentido de punir apenas 
o indivíduo. Contudo, acreditando que este problema deve extrapolar a esfera ontológico-
dogmática e ser considerado sob um ponto de vista prático e utilitário, que favoreça a 
consecução dos anseios sociais e garanta a continuação da espécie humana, defendemos 
sim que pessoa jurídica pode ser penalmente responsabilizada por crimes ambientais. No 
caso específico do Brasil são louváveis iniciativas como a lei 9.605/98 que, embasada pelos 
artigos 173 §5o e 225 §3o da Constituição Federal, representa um avanço considerável 
rumo a concretização de uma realidade já patente em outros vários países.  
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Resumo:  
O presente trabalho tem por intuito tratar de um dos assuntos mais polêmicos que nasceram 
junto com o fenômeno da Internet, e que tem se tornado motivo de enormes preocupações 
em todos os países, que buscam estabelecer textos legislativos que possam ser objeto de 
aplicação uniforme, de sorte a evitar que a prática de crimes eletrônicos, além de trazer 
imensuráveis prejuízos a todos os usuários da grande rede, continue sendo disseminada de 
maneira desmedida, causando medo e insegurança entre os internautas. Por essa razão a 
tipificação desse tipo de delito é uma medida urgente e que não pode esperar mais. O 
espaço cibernético é um mundo virtual onde os erros e os atos ilícitos dos seres humanos se 
reproduzem com a mesma facilidade como as suas virtudes e suas atividades lícitas. 
Acresça-se ainda que, a tipificação desse delito, possibilitará, inclusive, a reparação de 
danos prevista no Direito Civil, pois é princípio fundamental do Direito Penal: "não há 
crime se não há lei que o defina”. Uma questão tem sido suscitada em razão das 
características peculiares ao cometimento deste tipo de delito: a possibilidade de ser feito à 
distância, envolvendo diversos países, motivo pelo qual surgem dificuldades vinculadas ao 
Direito Internacional, em especial no que diz respeito a quem compete investigar e punir 
tais crimes. Assim sendo, faz mister a criação de uma lei específica no intuito de 
desestimular tais práticas criminosas. Não adianta ter o comando, se não pode aplicar a 
sanção.  
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Resumo:  
Baseado em análises de diplomas legais internacionais, bem como em artigos científicos e 
em posicionamentos oficiais dos Estados-partes do Estatuto de Roma (ER) de 1998, 
procurou-se estabelecer uma relação entre os crimes sob jurisdição do Tribunal e o 
terrorismo internacional. Este trabalho tem por objetivo discutir se o Tribunal Penal 
Internacional (TPI) tem ou não jurisdição para julgar crimes de terrorismo internacional, 
tendo em vista a importância que tais crimes tomaram em conseqüência dos ataques 
perpetrados em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Com as discussões em torno 
da criação do TPI e a sua posterior entrada em vigor, ensejou-se a possibilidade dos 
indivíduos que praticam ou planejam tais atos serem julgados por esta Corte. Contudo, o 
crime de terrorismo internacional não se encontra dentre aqueles que atualmente são de 
competência do TPI. Tal situação se deve ao fato do termo ‘terrorismo’ ainda encontrar-se 
definido de forma ambígua no Direito Internacional Penal contemporâneo e ter criado 
divergências em torno de qual seria o seu melhor conceito. Verificamos que, devido a 
hesitação dos governos em conferir ao TPI jurisdição para um crime que suscite tanta 
polêmica em torno da sua tipificação, foi tomada a decisão de excluir o crime do referido 
diploma, sob o pretexto de que tamanha vagueza em sua definição abriria uma perigosa 
margem de liberdade para a atuação do Ministério Público.  
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Resumo:  
A abordagem da problemática da aplicabilidade do princípio da insignificância no âmbito 
do Direito Ambiental pode ser constatada, de modo ascendente, na doutrina 
contemporânea, haja vista a sua preocupação em destacar a importância da utilização dos 
princípios jurídicos na solução dos litígios. Estes condicionam e orientam a aplicação e 
integração das prerrogativas ambientais, podendo ser encarados como elementos que 
dimensionam a compreensão da matéria ambiental. Há certos casos específicos em que o 
emprego puro da legislação dos crimes ambientais, por exemplo, não seria a atitude mais 
razoável. Dessa maneira, entendemos que casos de menor relevância social não somente 
podem como devem ser julgados sob a égide do princípio da insignificância. Porém, é 
importante salientar que o estabelecimento de critérios objetivos para a sua aplicação seria 
praticamente impossível, devendo haver comedimento e parcimônia em sua utilização por 
parte dos julgadores. Deve ser observado, portanto, o fato de que há ocasiões em que a 
conduta, por mais inofensiva que possa parecer, pode acarretar um dano incalculável ao 
bem jurídico ambiental, excluindo-se a possibilidade de aplicação do princípio da 
insignificância. Destarte, cabe ao magistrado considerar a conduta pelo seu caráter 
qualitativo, devendo ser interpretada sob seu aspecto técnico-ambiental, levando em 
consideração todas as suas peculiaridades.  

Palavras chave: Princípio, Insignificância, Direito Ambiental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 



Código: EX0886  
Título: Contribuições da Arqueologia Histórica nos registros históricos.  
Aluno: Abrahão Sanderson N. Fernandes da Silva (02776807430)  
Orientador: ROBERTO AIRON SILVA (37960903387)  
 
  
 
 
Resumo:  
A arqueologia histórica, no Brasil, é um ramo da ciência arqueológica que recebe 
informações advindas de registros dos períodos colonial e imperial, são textos e imagens 
que complementam sobremaneira as etapas de uma pesquisa arqueológica. Evidenciando a 
importância dos registros históricos no embasamento de um trabalho de arqueologia 
histórica observou-se quais os principais tipos de fontes utilizadas nas pesquisas realizadas 
em sítios históricos, tencionando ainda, evidenciar a relação de formulação/reformulação 
dos eventos históricos, a partir dos resultados obtidos numa prospecção. A metodologia 
utilizada consta, num primeiro momento, da coleta e seleção de material bibliográfico 
referente às pesquisas de arqueologia histórica realizadas no Brasil entre 1970 e 2000; num 
segundo momento, tivemos a utilização de materiais gráficos (fotos, desenhos, etc.) 
exemplificativos da utilização de fontes históricas no âmbito de uma pesquisa arqueológica 
e em última instância, ocorreu a elaboração de textos explicativos sobre o tema abordado. 
Algumas vezes, os resultados obtidos numa pesquisa arqueológica corroboram os textos de 
grandes historiadores, ou, por exemplo, as asserções recolhidas nos escritos de um cronista 
do século XVI. Entretanto, existem momentos em que a realidade encontrada por uma 
equipe de arqueologia é diferente da descrita em livros e documentos contribuindo, desta 
forma, para uma nova configuração do contexto descrito outrora.  
 

Palavras chave: Arqueologia, Registro, Histórico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 

 

 



Código: EX0888  
Título: As Agências Reguladoras e seu enquadramento no Direito brasileiro  
Aluno: Alexandre Gonçalves Frazão (03383655407)  

  
 
Resumo:  
Ultimamente, a Administração Pública brasileira vem passando por inúmeras 
transformações. De fato, quer-se remodelar o corpo estatal e revisar suas funções de modo 
que este se enquadre nas novas tendências mundiais de eficiência, desburocratização e 
competitividade, reduzindo-se suas atribuições àquelas indelegáveis e cuja natureza 
necessite do imperium público, fazendo vigorar, com toda pompa, o princípio da 
subsidiariedade, que obriga o Estado a intervir tão só nas áreas indispensáveis e naquelas 
em que a iniciativa privada não tenha condições de, por si só, atuar de forma suficiente e 
com padrões mínimos de produtividade. Para que essa nova visão do Estado se torne 
efetiva, vêm ocorrendo, paralelamente, profundas mudanças na estrutura jurídica do país. 
Uma dessas novidades é a figura das agências reguladoras, figuras administrativas 
autárquicas especiais que passam a ter, em regra geral, a missão de firmar parcerias com a 
iniciativa privada, regular, fiscalizar e sancionar a atividades dos agentes sociais, garantir 
padrões de qualidade e eficiência nas atividades concedidas e autorizadas, bem como 
fomentar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a capacitação humana na área de 
regulação com o objetivo de implementar os objetivos e programas políticos traçados nas 
respectivas leis instituidoras. O presente trabalho tem por objetivo expor as principais 
características desses novos entes administrativos e analisar a adequação das mesmas ao 
quadro constitucional.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0896  
Título: Ação monitória em face da Fazenda Pública  
Aluno: Ilia Freire Fernandes Borges (00978082451)  
Orientador: EDILSON ALVES DE FRANCA (01985248468)  

  
 
Resumo:  
O novo paradigma que vem se consubstanciando no processo civil pátrio pugna por uma 
maior efetividade processual, a fim de que este instrumento possa desempenhar seu papel 
pacificador social de forma eficiente. Nesse contexto, a Lei 9.079/95, que alterou a redação 
do art. 1.102 do Código de Processo Civil, introduziu no ordenamento jurídico a ação 
monitória em virtude da necessidade de se conferir uma maior celeridade às situações em 
que a pretensão formulada pelo autor provavelmente não encontraria uma oposição 
fundamentada da parte ré. Desta forma, atendendo-se aos ditames de rapidez e economia, 
dever-se-ia proporcionar um meio processual para que o requerente obtivesse mais 
rapidamente um título executivo, sem ter que se submeter a todas as minúcias e demoras do 
rito processual ordinário. A grande problemática que se consubstancia quando do estudo da 
ação monitória, um tertium genus, que se posiciona entre o processo de conhecimento e a 
execução forçada, consiste em saber se esta tutela seria aplicável em face da Fazenda 
Pública, ente que em nosso ordenamento conta com inúmeros privilégios processuais, ou se 
tal possibilidade se mostra insustentável. Nesse diapasão, o objetivo deste trabalho orienta-
se no sentido de buscar uma resposta a tal questionamento, utilizando-se para tal fim de 
pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0900  
Título: O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS DO SETOR ENERGÉTICO NA 
PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES-CIDADÃOS  
Aluno: Ronald Castro de Andrade (03212330422)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
Co-autor: Larissa Roque de Freitas (00856481408)  
 
  
 
 
Resumo:  
O advento de um novo paradigma acerca da atuação do Estado na áorbita privada, diante do 
novo perfil de organização da produção capitalista, levou ao surgimento de um novo 
modelo estatal: o Estado regulador. Este modelo decorre do gradativo abandono dos 
mecanismos de controle e direção sócio-econômicos e das concepções de segurança 
nacional predominantes no período compreendido entre o pós -guerra e fins da década de 
70, sem, contudo, incorrer nos excessos do Estado liberal. A transição do modelo 
intervencionista, o Welfare State, ao modelo regulador é uma forte tendência mundial que 
vem, com efeito, sendo seguida pelo Brasil, o que pode ser evidenciado, v.g., pela criação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através da lei 9.427/96, e da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), pela lei 9.478/97. Caracteriza-se o Estado regulador por 
delegar a prestação de determinados serviços públicos e atividades econômicas à iniciativa 
privada, exigindo, contudo, garantias quanto à oferta, acesso e qualidade dos mesmos. 
Neste sentido, considerando que as agências reguladoras constituem os meios de que vale o 
Estado para obter tal desígnio, o presente trabalho analisa se, e em que medida, as agências 
reguladoras do setor energético, especificamente, têm exercido efetivamente esse papel de 
proteção dos interesses dos consumidores-cidadãos neste segmento fundamental da 
economia nacional, chegando à conclusão de que falta ainda um controle mais rigoroso do 
setor produtivo. 
 

Palavras chave: Papel do Estado, Agências Reguladoras, Direito do Consumidor  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0901  
Título: ESCOLHA DA LEI MATERIAL APLICÁVEL NAS CLÁUSULAS 
COMPROMISSÓRIAS DE ARBITRAGEM NOS CONTRATOS DA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO  
Aluno: Murilo Mariz de Faria Neto (03149836433)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 
  
 
 
Resumo:  
A utilização da arbitragem como meio de solução de conflitos vem sendo uma prática 
constante nas relações comerciais, estando presente a convenção de arbitragem em cerca de 
90% desses contratos. Nos contratos celebrados no setor petrolífero destaca-se a utilização 
da cláusula arbitral em dois tipos de contratos: 1) os contratos de concessão, celebrados 
entre o Estado, diretamente ou através de uma empresa ou entidade estatal, e as companhias 
petrolífera e 2) as joint ventures, em que duas ou mais empresas, que celebram, com o 
Estado ou uma de suas estatais, um contrato de concessão, regulam entre si direitos e 
obrigações, objetivando unificarem esforços para a realização desse contrato. Diante das 
convenções de arbitragem presentes em tais contratos surge o questionamento: até 
queponto pode atuar a autonomia da vontade nos contratos internacionais da indústria do 
petróleo? Para responder tal questionamento foi utilizado o método dedutivo e descritivo, 
partindo das relações internacionais como um todo para analisá-las comparativamente com 
o que ocorre no Brasil. Utilizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica e documental através 
da pesquisa nas bibliotecas locais, além da Internet e da análise dos contratos de concessão 
celebrados no Brasil. A conclusão que se chega é que ainda não há um posicionamento 
pacífico da doutrina sobre o tema, mas que a autonomia da vontade é sempre limitada a 
ordem pública interna dos países onde tais contratos serão executados.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0902  
Título: REFLETINDO O ENSINO DA LEITURA E ESCRITA  
Aluno: MÔNICA MATIAS RAFAEL DO NASCIMENTO (90312392753)  
Orientador: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
Co-autor: Flavia Cristina Lessa Machado da Silva (03464600424)  

  
 
Resumo:  
Inquietações sobre como está o ensino do português nas escolas, motivaram a nossa 
pesquisa, cuja metodologia usada é a observação e coleta de dados de salas de aula do 
ensino fundamental. Algumas questões que dizem respeito ao acesso no mundo da escrita e 
da leitura são importantes para que nós, educadores, possamos compreender o significado 
da iniciação do indivíduo ao mundo letrado. A escrita é um processo particular e privado. A 
escrita atua como produção, onde o leitor utiliza a grafia para difundir o seu discurso, o seu 
modo de perceber o mundo. Assim, aprender a ler significa dar os primeiros passos no 
caminho da auto-suficiência, da liberdade, enfim, da autonomia. O ensino da Língua 
Portuguesa tem restringido-se a codificação e decodificação de regras de um código escrito. 
O ensino da língua deve considerar as relações humanas, produzindo a linguagem como 
processo de interação, levando o professor a repensar e reconsiderar o que vai ensinar e 
para que ensinar. O falar português não é apenas uma questão de aquisição da língua, mas a 
produção e reprodução de um cotidiano. No entanto, o ensino da leitura e escrita sendo 
representativos, possibilitarão ao leitor reconhecer e conhecer o seu contexto social, 
tornando-se sujeito do seu próprio discurso e não um mero reprodutor do mundo exterior. 
Nós, educadores, devemos lutar para o ensino ser transformador.  

Palavras chave: Ensino da Leitura e Escrita, formação do professor, Aprendizagem para 
transformar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: EX0904  
Título: Imparcialidade na Arbitragem vs. Imparcialidade na Jurisdição Estatal  
Aluno: Helio Maciel de Paiva Neto (01066487480)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 
  
 
 
Resumo:  
Este trabalho visa traçar uma comparação dos institutos garantidores da transparência das 
decisões proferidas pelo juízo arbitral, com os dispositivos presentes no nosso Código de 
Processo Civil que têm o mesmo objetivo de manter a transparência na jurisdição estatal, o 
impedimento e a suspeição. Segundo o senso comum, a arbitragem enquanto instituto não 
seria uma boa alternativa a jurisdição quando estivessem envolvidas partes com grandes 
diferenças em sua capacidade econômica, por estarem os árbitros suscetíveis a pressões 
econômicas, enquanto os juízes togados ser iam mais impermeáveis a tais pressões. O 
objetivo deste trabalho é exatamente verificar se tal crença é justificada, buscando subsídios 
na Lei Modelo da UNCITRAL, Estatuto da AAA, ICCA e finalmente analisando as 
disposições da Lei 9.307/96, a Lei Marco Maciel, conhecida como Lei da Arbitragem.  
 

Palavras chave: Arbitragem, Jurisdição Estatal, Imparcialidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0910  
Título: Da Responsabilidade Civil do Transportador Terrestre quanto a assaltos  
Aluno: EMÍDIA LUIZA DANTAS ALVES (03524200494)  
Orientador: JANAÍNA FÉLIX BARBOSA (87598574472)  

  
Resumo:  
Este trabalho objetiva elucidar o tratamento jurídico que tem sido dispensado aos casos de 
assaltos realizados em transportes terrestres, analisando a responsabilidade civil da empresa 
transportadora. Para tanto, fora realizada uma pesquisa bibliográfica em publicações 
editoriais correntes, de cunho teórico-exploratório, sendo verificado, ademais, o 
entendimento pretoriano e a legislação pátria diante desta temática. Muitas dissensões 
doutrinárias e jurisprudenciais travaram-se no meio jurídico sobre o tema em epígrafe. As 
querelas encerravam questões acerca da possibilidade ou não de se considerar o assalto 
caso fortuito ou de força maior, capaz de excluir a responsabilidade civil do transportador 
terrestre, e se o tratamento jurídico seria idêntico para todos os casos em que ocorresse 
assalto neste tipo de transporte. À luz da pesquisa que fora empreendida, foi possível 
verificar que os assaltos são fatos dolosos de terceiro, equiparáveis ao fortuito externo (fato 
imprevisível, sem conexão com os riscos do negócio), exonerando, destarte, a 
responsabilidade civil do transportador terrestre. Entretanto, se o assalto for um evento 
concretamente previsível em razão de determinadas circunstâncias que o envolvem, como, 
por exemplo, o alto índice de criminalidade em certas regiões, e, ainda assim, a empresa 
não tomar medidas cabíveis a evitá-lo, será responsável pelos danos ocasionados aos seus 
passageiros.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0911  
Título: Ocupações de terra:uma visão alternativa  
Aluno: Daniel Araújo Valença (04544131499)  
Orientador: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  

  
Resumo:  
A pesquisa visa a analisar de forma crítica a problemática da terra; seus conflitos e 
conseqüências jurídicas sob a luz do Direito Alternativo. Na última década, o aumento do 
número de ocupações de imóveis rurais realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra suscitou querelas entre os membros do Poder Judiciário; alguns de 
postura mais conservadora, defendendo a reintegração de posse ao latifundiário; e outros 
mais progressistas, elegendo como princípio superior o cumprimento da função social da 
propriedade para assegurar a legitimidade de sua posse. Utilizar-se-á o método de 
comparação entre essas correntes para, posteriormente, demonstrar que é a visão alternativa 
a mais condizente com um dos objetivos da República Federativa do Brasil, de acordo com 
a Carta Magna: a construção de uma sociedade justa e solidária.  
 
 

Palavras chave: propriedade, alternativo, social  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0913  
Título: A VIGÊNCIA DA FIANÇA APÓS A INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO 
AO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO  
Aluno: Julieta Maria de Araújo Lima (00998462411)  
Orientador: WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR (50071602453)  
  
Resumo:  
O parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal (CPP) – acrescentado pela Lei 
6.416/77 – prevê a concessão de liberdade provisória ao réu, independentemente do 
pagamento de fiança, quando o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, a 
inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Logo, surge a 
seguinte antinomia: não sendo o caso de prisão preventiva e o delito for afiançável, a 
liberdade provisória será concedida mediante fiança; enquanto que, a partir daquela mesma 
suposição, se o delito for inafiançável, a liberdade provisória será concedida sem a 
imposição da fiança. Em face da metodologia utilizada, envolvendo pesquisa bibliográfica, 
doutrinária e legal acerca do tema, servindo-nos, ainda, da interpretação sistemática das 
normas reguladoras da matéria, e dos princípios gerais do direito penal e processual penal, 
conclui-se que a fiança é exigível somente em três hipóteses: a) nos crimes contra a 
economia popular e de sonegação fiscal, devido à existência de expressa proibição de se 
aplicar o art. 310 e seu parágrafo único a esses delitos (325, § 2º, CPP); b) no caso de prisão 
provisória decorrente de sentença condenatória recorrível (art. 393, I, CPP); e c) após a 
sentença de pronúncia, como pressuposto para a concessão da liberdade provisória ao réu 
(art. 408, § 3º, CPP). Afora estes casos – em que há a expressa exigência da fiança – 
consideramos que o referido instituto se encontra atualmente revogado do ordenamento 
pátrio.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0915  
Título: A Ética do Magistrado  
Aluno: Fábio Gustavo Alves de Sá (00834305470)  
Orientador: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
Resumo:  
Por inexistir um Código de Ética e Disciplina da Magistratura, como temos para os 
advogados, ficam os mandamentos éticos esparsos, colocados ao longo da legislação e a 
cabo dos bons costumes. Os principais diplomas que regem atualmente a Conduta ética do 
magistrado são a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e a Lei da Magistratura 
Nacional. A pesquisa orientou-se em entrevista feita em um universo de 25 pessoas. Entre 
os entrevistados constavam cidadãos comuns, advogados, promotores e juízes. As respostas 
obtidas foram as mais variadas pois vão desde o profundo conhecimento por parte de 
alguns à total ignorância, não apenas pelos cidadão comuns, mas também por profissionais 
que ao responderem as questões referiam-se a um “Código de Ética do Magistrado”. 
Destarte, com o resultado obtido se depara com a realidade de desconhecimento da ética do 
magistrado no seio social. É preciso que se conscientize toda a sociedade de que o juiz não 
é apenas titula r de direitos, ele também é devedor de obrigações para com a sociedade e 
perante o Estado que o delegou a função de jurisdição, ou seja, a função de resolver os 
litígios surgidos pelo convívio social.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0917  
Título: Suspensão do Direito de Dirigir e Cassação do Documento de Habilitação: 
Principais Causas.  
Aluno: Fábio Gustavo Alves de Sá (00834305470)  
Orientador: CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ (67232752415)  
  
Resumo:  
O direito do trânsito é um dos ramos do direito que mais se destaca e ganha importância 
atualmente. O DETRAN acumula as funções de registar veículos, fiscalizar o trânsito e 
educar os usuários através de campanhas educativas. Fiscalizando, o Órgão realiza 
operações que visam coib ir a prática de infrações por parte dos usuários. Daí surgem as 
apreensões das Carteiras Nacionais de Habilitação e conseqüentemente as penalidades de 
suspensão do direito de dirigir ou a cassação do documento. A pesquisa investiga as 
maiores causas dessas apreensões. Em estágio realizado junto ao DETRAN/RN, foi 
constatado no período de um ano, ao se confeccionar pareceres administrativos nos 
processo que tratam de aplicar ou não essas penalidades, que dos 400 processos sob análise, 
40% foram gerados com fulcro na constatação da direção sob os efeitos do álcool; 20% por 
direção perigosa e os outros 40% outras causas que não as já citadas. Destarte, tendo em 
vista tal estatística, notamos que a alta produtividade das fiscalizações, advém exatamente 
da deficiência na educação, pois deve-se fazer com que o condutor se convença da 
necessidade de se cumprir as determinações estipuladas pela legislação. A educação no 
trânsito é um dever do Estado, haja vista tal preocupação ser ligada diretamente a um 
direito constitucional e indisponível: o direito à vida. É imperioso que o Estado zele pelo 
seu desiderato promovendo campanhas ostensivas e continuadas no sentido de educar os 
cidadãos.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0919  
Título: ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988  
Aluno: Rodrigo Cromwell Cavalcanti Tinôco (03633965432)  
Orientador: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
Co-autor: Alírio Maciel Lima de Brito (01156467446)  
  
 
Resumo:  
O presente trabalho busca analisar os princípios elencados nos incisos I a IX do artigo 170 
da Constituição Federal de 1988, com intuito de determinar o modelo econômico por ela 
adotada. A dicotomia livre concorrência x interesse nacional é abordada em segundo lugar , 
tendo como exemplo o caso das licitações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. 
O novo paradigma nacional de defesa dos direitos do consumidor após a aprovação da Lei 
n 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e o estudo da questão do meio ambiente em 
conflito com políticas desenvolvimentistas são abordados em seguida, tendo como 
sequência o debate a respeito da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, 
fomentando a discussão de segurança nacional e relevante interesse coletivo, culminando 
com a análise do petróleo, gás natural e demais hidrocarbonetos como monopólio da União 
e sua conseqüente competência e responsabilidade sobre os mesmos. Concluindo, a ordem 
econômica na Constituição de 1988 define por opção o sistema capitalista com um modelo 
aberto, sendo objeto de interpretação dinâmica, adequando-se às mudanças da realidade 
social, porém baseado na afirmação do bem-estar social. O trabalho foi realizado através de 
análise doutrinária, jurisprudencial, legislativa e de casos concretos.  

Palavras chave: Ordem, Econômica, Constituição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0921  
Título: Meio Ambiente e Cidadania  
Aluno: Éllida Thatiane Dantas de Souza (03411271400)  
Orientador: JANAÍNA FÉLIX BARBOSA (87598574472)  
  
 
Resumo:  
A cidadania é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal. Isso está claro, não 
somente na fixação da cidadania, mas, no direito à vida (art. 5º), o mais fundamental de 
todos os direitos. A CF expressa a Legislação Ambiental, como um instrumento de dupla 
acepção, ao direito de continuar vivo e de se ter vida digna, cabendo ao Estado assegurar o 
relacionamento do homem com o meio ambiente. Nossa análise, baseada em pesquisa 
bibliográfica, fundamenta-se na idéia de práticas democráticas, nas relações de 
transformações Estado-Sociedade, na aplicabilidade da legislação ambiental decorrentes da 
constituinte, na ação de participação da sociedade civil e das instituições envolvidas no 
processo permanente de uma cidadania. A qualidade de vida leva a sociedade a buscar 
modelos alternativos que harmonizem o desenvolvimento econômico com a indispensável 
proteção do meio ambiente. Observamos o Brasil, nas tendências mundiais, consciente das 
questões ambientais; apontamos, a CF/88 como marco histórico de grande valia para o 
meio ambiente, um instrumento norteador do desenvolvimento, das diretrizes e estratégias 
para a proteção ambiental, para concessão da exploração dos recursos naturais. Portanto, 
para que o meio ambiente possa expressar a cidadania conferida pela CF, é necessário que a 
Legislação Ambiental se sobressaia, deixando de lado os interesses individuais, a fim de 
que prevaleça o direito da sociedade a um meio ambiente saudável.  

Palavras chave: Meio Ambiente, Cidadania, Legislação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0923  
Título: A MULHER NO ESPORTE: DESVELANDO O FUTSAL FEMININO NA UFRN  
Aluno: Ivana Lúcia da Silva (65529529453)  
  
 
Resumo:  
Na intenção de verificar o futsal, e sentir as questões dos preconceitos, dos tabus e não 
concordar com alguns estereótipos existentes na sociedade, surgiu a idéia e necessidade de 
investigar a este respeito, questionando algumas atletas, para saber se percebem ou têm 
essas mesmas angústias. O objetivo geral é identificar no discurso das atletas, de futsal da 
UFRN, suas posições sociais a respeito da opção esportiva escolhida. Questões de estudo: 
1- Como se apresenta a posição social das praticantes de futsal feminino da UFRN, em 
relação a sua opção esportiva ? 2- Qual a avaliação feita, das atletas de futsal da UFRN, no 
que tange ao ponto de vista das pessoas que fazem parte do seu convívio socio-familiar em 
relação a sua pratica esportiva? 3- Como percebe a pratica, da modalidade esportiva futsal, 
na instituição da qual fazem parte, UFRN? A metodologia utilizada foi de um estudo 
descritivo através da abordagem qualitativa, sendo recorrido a pesquisa exploratória. A 
amostra utilizada foi não probabilística e intencional composta por cinco (05) atletas 
participantes do futsal feminino da UFRN, e cujo critério de escolha foi a participação no 
JUNE’S 2001, realizado em Alagoas. Podemos fazer a seguinte consideração a respeito do 
trabalho: Devido as dificuldades apresentadas e a falta de apoio dos responsáveis pelo 
esporte na UFRN e seu descaso - em especial, com as praticantes do futsal feminino - 
muitas desistem, mas algumas persistem por estarem realizando o que gostam.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0924  
Título: A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica  
Aluno: Igor Cóbe Menezes (01157547419)  
Orientador: Craline Regina Negreiros Cabral (02513623452)  
 
 
Resumo:  
Baseamos nosso trabalho em seminários apresentados em sala, artigos de diversos 
doutrinadores além da farta doutrina sobre o tema: A responsabilidade penal da pessoa 
jurídica, que é um tema que vem sendo muito discutido atualmente, devido a grande 
importância da pessoa jurídica no mundo hodierno. Existem duas correntes sobre esse tema, 
uma apóia o princípio “Societas delinquere non potest” e a outra defende a tese “Societas 
delinquere potest”. Neste trabalho apoiaremos a tese de que a pessoa jurídica não pode ser 
responsabilizada penalmente devido a várias incompatibilidades dogmáticas, como por 
exemplo, o problema da capacidade de ação e de culpabilidade; algumas questões de 
política criminal; o princípio da personalidade da pena; as espécies ou natureza das penas 
aplicáveis às pessoas jurídicas, etc. Defenderemos nossa posição baseada em três pontos: a) 
A incompatibilidade de ação da pessoa jurídica, mostrando através dos elementos da ação 
que a pessoa jurídica não tem capacidade de agir; b) Incapacidade de culpabilidade da 
pessoa jurídica, mostrando não podendo ser culpável a pessoa jurídica, e, na medida em que 
não há culpabilidade, não existe pena; c) As espécies ou natureza das penas aplicáveis as 
pessoas jurídicas, onde apontaremos que existem meios tanto no Direito Civil quanto no 
Direito Administrativo mais eficientes para garantir a proteção sem a necessidade de 
recorrer ao Direito Penal sancionatório, ferindo o Princípio do Direito Penal mínimo.  

Palavras chave: Responsabilidade, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0950  
Título: A FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO (NATAL-RN) 
DURANTE O PERÍODO COLONIAL  
Aluno: Annie Larissa Garcia Neves (01023662418)  
Orientador: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487)  
  
Resumo:  
A colonização do Brasil está intrinsecamente ligada a Igreja Católica, que auxiliará a 
metrópole a manter o domínio sobre a colônia através de seu poder ideológico. No período 
da expedição colonizadora do Rio Grande do Norte fundou-se a Freguesia de Nossa 
Senhora da Apresentação com a construção da igreja do mesmo nome. A partir daí 
organizamos um trabalho de revitalização da memória da Freguesia de Nossa Senhora da 
Apresentação buscando esclarecer qual o papel desempenhado por ela durante o período 
colonial. Organizou-se inicialmente um trabalho de pesquisa das fontes primárias existentes 
no IHGRN e na própria secretária da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação que 
tratassem do funcionamento e manutenção da mesma durante o período colonial, foi feita 
ainda, uma análise do acervo iconográfico a partir dos estilos artísticos e das imagens 
sacras pertencentes a época em estudo. Através do trabalho realizado foi possível constituir 
um catálogo do acervo documental e iconográfico da Freguesia de Nossa Senhora da 
Apresentação durante o período colonial. Tal trabalho vem adicionar elementos que 
facilitarão a pesquisa histórica deste tema no Estado  

Palavras chave: Memória, História, Colônia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0953  
Título: A MEMÓRIA DEPOIS DA MORTE: RITUAIS FUNERÁRIOS NO SERIDÓ 
(1990 A 2000)  
Aluno: KATIANNE SILVA DE MEDEIROS (00910130469)  
Orientador: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404)  

  
 
Resumo:  
O estudo da morte há muito tempo tem sido objeto de pesquisa em diversas perspectivas. 
Atualmente, muitos pesquisadores têm desenvolvido trabalhos sistemáticos sobre esse 
tema, isso tanto nos países da Europa Ocidental como no Brasil em particular. Para a 
realização de nossa pesquisa, que teve como espaço a região do Seridó e delimitação 
cronológica a década de 90 do século XX tomamos como referencial teórico os estudos de 
P. ARIÈS, M. KOURY, M. VOVELLE e J.J. REIS, que abordam as atitudes dos homens 
perante a morte. Utilizamos como metodologia a análise iconográfica, observação in loco 
nos rituais fúnebres e história oral. A análise das fontes nos permitiu constatar que houve 
mudanças nos rituais funerários no Seridó no período de 1990 a 2000.  

Palavras chave: MORTE, RITUAIS, SERIDÓ  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0954  
Título: O alfabetizado de volta a alfabetização.  
Aluno: Roxana Silva (76205959453)  

  
Resumo:  
Em 1958 aproximadamente, deu-se início no Brasil os Programas Especiais de Jovens e 
Adultos que tinham como objetivo fazer com que os mesmos escrevessem o nome e 
algumas palavras( No contexto atual seria um analfabeto funcional). Já em 1970, através de 
Paulo Freire implantou-se um novo método de alfabetização que partia da realidade do 
aluno, método este em vigor até os dias atuais. Com base neste referencial, o presente 
trabalho teve como objetivo investigar as causas que levam os jovens e adultos a não 
prosseguirem com seus estudos após alfabetizados, ficando a mercê de novos programas. 
Esta pesquisa deu-se na cidade de Caicó/RN através de observações e entrevistas com 16 
professores e 50 alunos participantes do PROEEJA(.Programa Especial de Alfabetização de 
Jovens e Adultos). Os relatos foram tratados qualitativamente, de modo a se formar uma 
idéia das causas da não continuidade dos estudos dos alfabetizados pesquisados. Com base 
nos relatos constatou-se que uma das causas é a exclusão no sistema de ensino “normal”. 
Estes relatam ainda que a falta de perspectiva de melhoria de vida, ou seja, de uma inclusão 
social/cultural contribui para tal desistência dos estudos. Diante disso, conclui-se que tanto 
o currículo escolar, como a política educacional, não estão voltados para a inclusão destes 
alunos no sistema educacional vigente. Além disso, a sociedade não está adaptada a recebê-
los.  

Palavras chave: Educação, Jovens e adaultos, políticas educacionais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0958  
Título: Morrer no Seridó Antigo: Aspectos sociais da morte nos registros eclesiásticos da 
Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Anna do Seridó no século XVIII.  
Aluno: Alcineia Rodrigues dos Santos (04235825429)  
Orientador: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404)  

  
Resumo:  
As pesquisas que se abraçam sobre as atitudes perante a morte têm encontrado seus maiores 
expoentes e pioneiros na Europa e no Brasil estudos como os de João José REIS são hoje 
referências obrigatórias para investigação dessa natureza. Nossa pesquisa, pretende estudar 
a morte em seus aspectos sociais a partir dos registros paroquiais de óbitos da Freguesia da 
Gloriosa Senhora Santa Anna do Seridó (atual paróquia de Sant’Ana) do século XVIII, 
compreendendo o período de 1788 a 1800. Consultaremos o livro de registros de óbitos 
dessa freguesia referente ao século XVIII, correspondente ao primeiro dessa série, que vai 
de 1788 a 1800. Ressaltamos que a freguesia supra citada foi criada em 1748, porém os 
primeiros livros desapareceram. Consultaremos também alguns testamentos do século 
XVIII, já publicados em obras da historiografia regional, para auxiliar na reconstituição do 
perfil do morto, objetivo a que nos propomos. A importância dessa pesquisa dá-se ao fato 
de que não existem muitos estudos nesta área, dando a mesma um caráter contemporâneo. 
Para entendermos a morte e seus rituais na contemporaneidade, é necessário que recuemos 
no tempo e estudemos como se processava o ritual funerário em épocas passadas, no caso, 
o século XVIII, no espaço seridoense. Pretendemos colocar a disposição do público 
interessado na temática, um suporte a futuras pesquisas, com objetivo de auxiliar na 
construção de novos conhecimentos, como por exemplo, a demografia histórica do Seridó.  

Palavras chave: MORTE, Seridó,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: EX0962  
Título: Sexualidade dos adolescentes do seridó/RN: dúvidas e tabus  
Aluno: Marluce Alves dos Santos (90406966400)  
Orientador: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
  
 
Resumo:  
Nunca se discursou tanto sobre sexo e sexualidade como nos dias atuais. Contudo, percebe-
se que a cada dia cresce o numero de gravidez precoce e de DST's/AIDS entre os jovens. 
Foi com essa preocupação que elaborou-se esta pesquisa, objetivando detectar as principais 
dúvidas e tabus dos adolescentes seridoese. Esta foi realizada com 2.359 adolescentes de 
ambos os sexos, numa faixa de 9 a 21anos, pertencentes a 14 cidades do seridó. A pesquisa 
desenvolveu-se em Caicó/RN entre março e dezembro de 2001. Dentre o universo 
pesquisado, constatou-se que das 1.695 perguntas feitas 27% são sobre sexualidade (destas 
56% é sobre o corpo; 33 masturbação e 11%sobre orgasmo) e 73% sobre sexo( 34% estão 
ligada a prática sexual;15% as DST's/AIDS; 7% a 1ª vez;7%; a camisinha; 5% aos métodos 
contraceptivos; 3% a virgindade; 12% a gravidez; 13% menstruação e 4% ao 
hossexualismo). Com base nos dados observa-se que a grande dúvida dos adolescentes 
concentra-se na prática sexual, ou seja, muitos querem saber o que é sexo e como se faz. 
Um outra preocupação destes está na prevenção das doenças Um dado que nos chamou a 
atenção neste trabalho foi o fato de que as dúvidas dos jovens que estão iniciado a 
adolescência são as mesmas dos que estão deixando-a. Desta forma chega-se a triste 
conclusão de que nossos jovens estão saindo da escola com as mesmas dúvidas que 
entraram quando o assunto é sexo. Isso nos leva a concluir que a escola não está 
trabalhando adequadamente a Orientação Sexual.  

Palavras chave: sexualidade, adolescentes, tabus  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0977  
Título: Lugares de Memórias: Lajedo de Soledade (Apodi)  
Aluno: Flávio César Nunes Gurgel (66431026420)  
Orientador: LISABETE CORADINI (43751199004)  
Co-autor: Gizicleya da Silva Carneiro Lima (01240278497)  
Co-autor: David Livingstone Fernandes Bezerra (09032095781)  
Co-autor: Mara Andréia Barbalho Gondim (03746239451)  
 
 
Resumo:  
Trata-se de um recorte da pesquisa “A cultura no urbano” que está sendo desenvolvida no 
NAVIS (Núcleo de Antropologia Visual do Departamento de Antropologia) sobre aspectos 
rurais e urbanos e de práticas associadas ao modo de vida dos moradores da comunidade 
que vive próxima ao sítio arqueológico Lajedo de Soledade (Apodi, RN). A memória e 
imaginário das cidades e das comunidades rurais, principalmente no Nordeste brasileiro, 
tem sido redimensionada em função do novo, do moderno e do turismo. Dentro deste 
contexto pretende-se mostrar a importância da discussão sobre cultura, patrimônio e 
turismo. Este trabalho também tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada na 
investigação.  

Palavras chave: antropologia visual, patrimônio, meio ambiente  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: HS0018  
Título: AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL: A 
PLURIATIVIDADE COMO OPÇÃO.  
Aluno: Jefferson Teixeira Dantas (93877005420)  
Orientador: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  

 
 
Resumo:  
O objetivo deste trabalho é investigar como o desenvolvimento rural se modificou com a 
entrada dos Complexos Agroindustriais (CAIs) no meio rural, e qual a sua interferência na 
produção agrícola familiar – um estabelecimento agrícola dirigido pelo produtor rural que 
utiliza mão-de-obra familiar, onde trabalho, terra e família estão inter-relacionados. Nas 
últimas décadas a agricultura familiar passou por transformações que se relacionam com o 
crescimento dos CAIs. A expansão industrial no campo subordinou o trabalho ao capital, 
mudando o padrão de acumulação do capital. Adotou-se a metodologia da desagregação 
dos dados da PNAD/IBGE na década de 1990 para o Rio Grande do Norte, utilizando 
modelos econométricos de taxas de crescimento para a população empregada e para a 
renda. Constatou-se que as condições de trabalho na agricultura se restringiram ao grande 
capital, o que fez surgir novas formas de geração de emprego e renda. Verificou-se também 
a redução, tanto do número de trabalhadores, como no valor das remunerações das 
atividades tradicionalmente desenvolvidas (agrícolas/agropecuárias), que perdem espaço 
para as atividades não-agrícolas, como construção civil, educação, saúde, eco-turismo, etc. 
Assim, as conclusões encontradas caminham no sentido de que o meio rural não pode ser 
visto apenas como um locus de produção agrícola/agropecuária, mas como parte da 
estrutura da sociedade industrial, com tudo o que esse modelo social demanda e representa.  

Palavras chave: Agricultura Familiar, Desenovolvimento Rural, Pluriatividade  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: HS0020  
Título: Controle social via política habitacional  
Aluno: Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros (03676982428)  
Orientador: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
 

 
 
Resumo:  
Este trabalho visa explicitar a relação moradia-ordem social, que tem balizado as ações de 
políticas públicas nesta área. O problema da política habitacional brasileira encontra-se em 
diversos fatores econômicos, sociais e políticos. Sendo a vertente política a preocupação 
deste trabalho, elucidaremos o objetivo manifesto em determinadas fases da política 
habitacional brasileira (A Era Higienista, A FCP passando inclusive pelo BNH até a 
atuação da CEF), em que o problema se concretiza na questão ideológica fundada nas ações 
do Estado. A casa própria centralizará ações _ práticas e retóricas _ voltadas para 
legitimação política, visando o controle social e a ordem pública. Para elaboração desse 
trabalho foi realizada uma minuciosa e prolongada revisão bibliográfica e participação em 
grupos de discussão que vêm desenvolvendo estudos nessa temática. Constatou-se que as 
ações públicas implementadas voltadas para a moradia têm-se configurado como 
ferramenta de ordem econômica, social e política, onde a população carente de condições 
habitacionais dignas, não só tem permanecido no problema como também é “usada” como 
instrumento da realização da elite dominante, seja no âmbito político como no econômico.  

Palavras chave: casa própria ,política pública e ordem social  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0032  
Título: Turismo e Informalidade em Natal/RN  
Aluno: Rosana Silva de França (03012303405)  
Orientador: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  

 
 
Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo discutir questões referentes ao desencadeamento do 
setor informal na cidade do Natal, suas características e distribuição no que tange aos 
serviços turísticos. A atividade vem sendo apontada como potencial gerador de renda e 
emprego na cidade. Este estudo tenta mostrar a relação existente entre o processo de 
expansão da atividade turística na cidade, atrelado às recentes políticas de geração de 
emprego, destacando o crescimento do setor informal, em especial o comércio ambulante 
nas áreas de praia. Para tanto, além do referencial teórico, realizamos entrevistas e 
observações in locus, com os sujeitos envolvidos no comércio ambulante nas praias da 
Redinha e Ponta Negra com o intuito de analisar a dinâmica, funcionamento e a condição 
social dos envolvidos neste ramo da economia. A discussão passa por todo um processo 
que vai desde a construção do território do turismo até o estágio atual da globalização, 
reestruturação produtiva e flexibilização do trabalho que implicam diretamente sobre os 
empregos ocasionando um aumento cada vez mais acentuado da informalidade. Com isso, 
uma forte tendência e adesão à informalidade foram verificadas, visto que o número de 
empregos não acompanha o crescimento da força de trabalho existente.  

Palavras chave: Turismo, Setor Informal, Emprego  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0034  
Título: O turismo em Natal-RN: uma metamorfose territorial  
Aluno: Josué Alencar Bezerra (03602781402)  
Orientador: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)   

 
 
Resumo:  
Este trabalho procura analisar as mudanças territoriais na cidade do Natal/RN observando 
os fatores ligados à expansão da atividade turística, tornando-se, assim, relevante o estudo 
de todo o processo de mudança vivenciado pela cidade. Justifica-se a realização do mesmo 
uma vez que a “indústria” do turismo em Natal é certamente aquela com maior potencial de 
desenvolvimento do Estado. Analisando alguns dados referentes ao assunto, vimos que na 
última década o turismo de massa vem tomando uma posição de destaque no cenário 
econômico local, abrindo uma boa perspectiva para o rápido crescimento, quando 
observados alguns dos principais aspectos relacionados à atividade como a hospedagem, o 
lazer e o transporte. Esta pesquisa se deu a partir de leituras, discussões, levantamentos de 
dados estatísticos e levantamento fotográfico das principais áreas turísticas da cidade. 
Conclui-se que a variedade de opções turísticas juntamente com a disposição do visitante, 
paralelo ao leque de atrações naturais como as inúmeras praias, lagoas e dunas, que se 
encontram no entorno da cidade, faz de Natal um ponto de passagem obrigatório do turista 
que viaja pelo Nordeste. É importante salientar que esse estudo é parte de uma pesquisa 
maior intitulada: O turismo em Natal/RN: a (re)construção do território, desenvolvida na 
Base de Pesquisa em Estudos Socioespaciais e Representações Cartográficas do 
Departamento de Geografia da UFRN.  

Palavras chave: Turismo, Território, Infra-estrutura  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: HS0038  
Título: Turismo e saneamento básico em Baia Formosa  
Aluno: Josidalva Irineu de Brito (31523366400)  
Orientador: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  

  
 
Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo analisar os problemas decorrentes da ausência de 
saneamento básico no núcleo urbano do município de Baía Formosa. Embora seja também 
dela decorrente, a ausência de infra-estrutura aprofunda problemas de ordem sócio-
econômica, afetando a qualidade de vida da população local, expressamente, via saúde 
pública. No município residem cerca de 7.821 habitantes(dados do IBGE) distribuídos em 
2.047 residências,(dados da Prefeitura Municipal de Baía Formosa) das quais, 700 
casas(dados da CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte) não 
tem distribuição de água, sem contar com a ausência total dos serviços de esgotos e a coleta 
de lixo que é feita precariamente, sem qualquer tratamento e destinada em lixões abertos. A 
ausência de saneamento básico possui um outro fator negativo: refuta o turista que lá se 
dirige para apreciar a paisagem (este vai, passa, mas não fica), inclusive quando observa a 
ausência da disposição de esgotos que correm a céu aberto, desaguando na praia em locais 
visíveis pelo turista próximo a área de banho. Também o lixo é depositado em áreas 
inadequadas, poluindo o meio ambiente. Para elaboração desse estudo foi realizada uma 
vasta revisão bibliográfica, seguida de análise de dados coletados junto a população e 
instituições locais bem como a análise de documentos oficiais.  

Palavras chave: Turismo, saneamento e políticas públicas  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: HS0042  
Título: O Serviço de Saúde Pública sob o ponto de vista dos profissionais.  
Aluno: Darliane Dantas de Oliveira (03502318425)  
Orientador: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  

  
  
Resumo:  
Visando complementar a análise do sistema de saúde pública para facilitar a implementação 
das mudanças almejadas, este trabalho pretende trazer à tona a visão dos profissionais 
acerca dos serviços públicos de saúde, a concepção destes sobre os fatores que interferem 
na sua situação de precariedade e do que poderia ser feito para alterar esse quadro. Buscou-
se investigar ainda como essa situação interfere na atuação e nível de satisfação 
profissional. Foram feitas 35 entrevistas semi-estruturadas com 6 tipos de profissionais nos 
4 distritos sanitários de Natal-RN. Os discursos foram sistematicamente analisados para 
posteriormente definir categorias, sendo as mesmas inseridas no SPSS para processamento 
de estatísticas descritivas. Cerca de 89% dos entrevistados avaliaram os serviços como 
precários e deficientes, apontando, principalmente, ser conseqüência do desinteresse 
político na saúde publica (41%) e de deficiências no gerenciamento (20%), acreditando que 
para efetuar mudanças necessita-se de vontade política e institucional. Essa situação 
interfere diretamente na atuação dos mesmos, destacando-se: falta de resolutividade (46%) 
e desestímulo profissional (25%). A quarta parte dos profissionais está satisfeita com seu 
trabalho basicamente por se sentirem comprometidos, enquanto o restante apontam as 
dificuldades presentes, sendo que 30% do total expressaram estar insatisfeitos com sua 
prática profissional. Evidencia-se que a atual situação reflete no trabalho profissional.  

Palavras chave: Saúde Pública, Avaliação em saúde, Profissionais  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Nas últimas décadas, observa -se de maneira assistemática, mas perfeitamente percept ível, 
marcantes mudanças na orla potiguar, devido à variação da linha de praia resultante da 
retrogradação marinha, assim como pela ação antrópica. Este trabalho objetiva identificar 
as alterações paisagísticas da praia de Pititinga/RN e insere -se na pesquisa: "Alterações 
paisagísticas do litoral norte-rio-grandense entre Muriú e Touros na última década do 
século XX". Como procedimento metodológico para coleta de dados utilizou-se além da 
pesquisa bibliográfica; instrumentos de medições como o GPS (Sistema de 
Posicionamento Global); orientações técnicas vistas no RADAMBRASIL (1981); visitas à 
área para observações, registros fotográficos e realização de entrevistas. Constatou-se que 
a especulação imobiliária é bastante comum nas praias que compreendem a área de 
realização do estudo. Contudo, na Praia de Pititinga, em virtude das mudanças na linha de 
praia, vem ocorrendo uma forte desvalorização imobiliária, sobretudo nos imóveis 
localizados à "beira-mar". A ausência de uma rígida fiscalização ambiental e a aplicação 
da Legislação vigente ocasionam  uma ocupação desordenada, que conduz a sérios 
impactos ambientais. Verificou-se ainda, que o avanço do mar está destruindo coqueirais e 
residências, acelerando assim, o processo erosivo. Conclui-se que o estudo do litoral é de 
fundamental importância para o planejamento de uso e ocupação do solo na zona litorânea. 

 

Palavras chave: Pititinga, Alterações Paisagísticas, Meio ambiente  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o sistema de saúde público da 
cidade de Natal (RN) a partir de meados da década de 40, onde a população desta cidade 
aumentou de forma considerável, provocando uma expansão de seu espaço urbano, bem 
como um notável crescimento no seu setor de serviços. Para tanto, a metodologia utilizada 
permeou sobre análise de dados secundários, observações empíricas e consulta 
bibliográfica. A acentuada disparidade na relação entre a expansão do urbano e o 
crescimento dos serviços, no que se reflete na concentração destes e a segregação das zonas 
administrativas de Natal, gerou um processo perverso de exclusão por inclusão, uma vez 
que exclui a classe de menor poder aquisitivo do acesso às tecnologias e avanços da 
medicina, e a inclui no processo de sucateamento e descredibilidade do sistema público de 
saúde. O fato é que os serviços oferecidos por esse sistema em Natal, decorrem de um 
modelo político-administrativo que reflete o esfacelamento do estado de bem-estar social 
no país e não assume a sociedade em sua integridade, forçando os indivíduos a procurar 
alternativas para a manutenção da sua saúde em particular, favorecendo, dessa feita, a 
proliferação e o aumento dos serviços médicos privados.  

Palavras chave: saúde, expansão urbana, exclusão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente trabalho tem como objeto de estudo a segurança pública e sua espacialização em 
Natal, tendo em vista o acelerado crescimento urbano da cidade que é a causa de uma série 
de problemas entre eles a segurança pública, com este trabalho procuramos mostrar a 
distribuição dos serviços policiais em Natal. Para isso, além do referencial teórico foram 
realizadas entrevistas com as autoridades ligadas as questões da segurança, bem como a 
coleta de dados nas devidas instituições, com o objetivo de analisar e fornecer um 
referencial para possíveis pesquisas e trabalhos ligados a segurança pública em Natal.  
Constatamos com isso que a cidade do Natal apresenta especificidades em relação as suas 
zonas (Norte, Sul, Oeste e Leste). A Zona leste e a Zona Sul que são as que concentram 
maior parte dos serviços da cidade bem como comportam a minoria da população de maior 
poder aquisitivo, são melhor equipadas no tocante a segurança pública ao passo que as 
zonas Norte e Oeste, onde estão localizadas a maior parte da população de Natal estas por 
sua vez são as que mais sofrem com os problemas referentes a segurança e por conseguinte 
são as menos assistidas pelos serviços de segurança.  

Palavras chave: Segurança, Espaço, População  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Pesquisas identificam que Profissionais de Saúde, apresentam como reação ao estresse no 
trabalho a síndrome de Burnout. Planejamos este estudo com profissionais de hospitais 
públicos em Natal, objetivando examinar se a atribuição de centralidade ao trabalho 
(atribuição de importância ao trabalho, comparando-o com as demais esferas de vida) está 
associada à incidência da síndrome de Burnout. A amostra foi composta de 148 sujeitos de 
diversas formações que responderam a questões sobre centralidade e ao Maslach Burnout 
Inventory. As respostas foram registradas no banco de dados do SPSS for Windows 
(Statistical Package of Social Science) e desenvolvidas as análises estatísticas das respostas. 
Os resultados revelaram que a centralidade para os profissionais de saúde configura-se da 
seguinte forma; primeiramente a esfera familiar, seguida pelas esferas do trabalho, lazer, 
religião e comunidade. Na escala absoluta de centralidade, 90,6% da amostra apresentaram 
escores a partir da mediana (m =5,2 e dp =1,2). No que diz respeito à síndrome de burnout, 
a amostra apresentou média de 2,4 em Exaustão Emocional, de 3,9 em Diminuição de 
Realização e 1,8 em Despersonalização. Dois destes coeficientes correlacionam-se com a 
centralidade absoluta do trabalho, sendo um com exaustão emocional (r=-0,17, para 
p=0,05) e outro, com ceticismo (r=-0,17, para p=0,05). Portanto, os profissionais que 
tendem a atribuir mais importância ao trabalho apresentam menos Exaustão Emocional e 
Despersonalização.  

Palavras chave: centralidade do trabalho, síndrome de burnout, profissionais de saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Esse trabalho objetiva analisar a forma como os usuários avaliam o serviço público de 
saúde e como se situam com relação a este, além de verificar que tipo de atendimento ele 
gostaria de receber por parte do profissional de saúde. Decorre da necessidade percebida de 
se resgatar a “voz” do usuário, uma vez que a sua subjetividade tende sempre a ser 
negligenciada. Entrevistou-se 41 usuários dos quatro distritos sanitários da rede básica de 
saúde de Natal, por meio de um questionário semi-estruturado. Os resultados foram 
analisados a partir da complementaridade das abordagens quantitativa e qualitativa. É 
significativo que os discursos não evidenciam a coerência que a Psicologia costuma 
apresentar. A contradição se verifica quando os usuários em certas respostas avaliam o 
serviço como positivo, mesmo apontando deficiências destes e destacando que continuam 
procurando o atendimento público, não pela qualidade do serviço em si, mas por não terem 
outra escolha. Confirmando sua postura de conformismo e resignação, os usuários disseram 
“não ter poder de decisão” para promover a melhoria do serviço e atribuíram às ações 
macro-políticas tal melhoria. Além da busca pela solução para os seus problemas, o usuário 
apontou o desejo de que esse atendimento seja baseado na escuta, diálogo, atenção e 
respeito. Conclui-se apontando para a necessidade de ampliação dos espaços nos quais a 
subjetividade e a participação ativa do usuário sejam valorizados.  

Palavras chave: Usuários, SUS, Avaliação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O artigo objetiva identificar a percepção dos egressos do Curso de Graduação em 
Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre a formação 
acadêmica recebida e o processo de inserção no mercado de trabalho. Metodologicamente 
trata-se de um estudo descritivo-exploratório com os alunos egressos do período de 2000.1. 
A análise dos dados revela que a maior parte dos egressos obteve inserção no mercado de 
trabalho de forma relativamente rápida – menos de um ano. Os fatores decisivos para 
inserção foram fatores pessoais como talento, experiência anterior, ousadia e bom 
rendimento escolar. Em relação às habilidades, foram avaliadas como importantes para 
inserção no mercado de trabalho, a versatilidade, a capacidade de resolver problemas, 
atitudes proativas e responsabilidade no gerenciamento da carreira. A análise da 
contribuição da formação acadêmica revela que na falta de intercâmbios com outras 
universidades, acesso a laboratórios, contato com a realidade de outras empresas, os fa tores 
que mais contribuíram com a formação estão relacionados à integração – relacionamento 
com a turma, tamanho da turma e empenho dos professores. Conclui-se, portanto, que a 
percepção dos egressos sobre a formação acadêmica recebida é positiva e que as 
dificuldades de inserção no mercado de trabalho não são decorrentes de uma formação 
deficitária, mas conseqüência de uma conjuntura econômica desfavorável ao trabalho.  

Palavras chave: egressos de administração, processo formativo, mercado de trabalho  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Comparado a Sócrates por nada escrever e se preocupar em "viver" sua doutrina, Pirro de 
Élis (360-270 a.C.) foi precursor dos ensinamentos céticos, e procurou viver este ceticismo 
em seu estado mais extremo. Influênciado pelos Gimnosofistas, o nosso filósofo 
desenvolveu a noção de Epoché - geralmente traduzido por suspenção do juízo. Esse termo 
é bastante usado dentro da doutrina cética, principalmente na antiguidade. À vista disso, é 
de extrema relevância para entendermos essa doutrina fazermos uma investigação acerca 
deste termo e saber de que forma os céicos justificavam a sua utilização. Assim, no 
presente trabalho, propomos uma pesquisa mais minuciosa acerca da epoché proposta por 
Pirro, e tendo como ponto de referência os seus discípulos ilústres.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Trata-se de um estudo que analisa a história da educação primária em Ponta Negra, 
Natal/RN, durante o período de 1923-1932, através das práticas educativas da professora 
Leonor Barbosa de França. Vincula-se ao Projeto "História das disciplinas escolares: o 
currículo para professoras (1910-1920)", parte do Projeto Integrado "História dos impressos 
e a formação das leitoras"/CNPq, da Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: 
abordagens históricas, educativas e literárias, Departamento de Educação, UFRN. Está 
sendo desenvolvido à luz dos conceitos teórico-metodológicos da História Cultural. Utiliza-
se como fonte de pesquisa, documentos da época analisada que trazem referências sobre a 
educação norte-riograndense, relatos orais de ex-alunas e de familiares da professora, além 
de arquivos particulares e obras literárias. O entrecruzamento das informações levantadas 
desvelou memórias dos atores do processo educativo, o cotidiano escolar, as singularidades 
do ensino e de sua organização, revelando aspectos da formação dos professores, das 
práticas pedagógicas, dos recursos pedagógicos, do espaço educativo, do regimento das 
instituições de ensino e das relações das políticas educativas com a educação primária em 
Ponta Negra.  

Palavras chave: História da Educação, Práticas docente, Escola  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Na década de 90 o Estado Brasileiro promoveu uma reforma em sua estrutura com o 
propósito de se modernizar. O grande eixo norteador dessa reforma é a descentralização a 
qual atende as diretrizes da política neoliberal. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) se insere nesse 
contexto como um programa da política de descentralização financeira dos governos da 
década de 90. Foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14 e regulamentado pela Lei 
9.424 de 20 de dezembro de 1996. Este trabalho contextualiza o Fundef no âmbito da 
política da década de 90, enfatizando as ações voltadas para a formação de professores. A 
pesquisa foi conduzida através de um levantamento da literatura pertinente à política 
educacional organizada pelo nível central na década de 90 com destaque para a política de 
formação de professores. Constatou-se que o Fundo traz em seu bojo os princípios da 
focalização e descentralização na medida em que privilegia o ensino fundamental e exclui 
as outras modalidades de ensino. Devido a isso, apenas os professores que atuam no ensino 
fundamental são contemplados com os recursos provenientes do Fundef, ficando excluídos 
os professores que a atuam nos demais níveis de ensino. Nesse programa não há por parte 
do governo federal a alocação de recursos novos para a educação, apenas ocorre uma 
redistribuição dos já existentes.  

Palavras chave: FINANCIAMENTO, REFORMA DO ESTADO, FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo discutir o papel da afetividade no acercamento e 
significação ao texto de literatura. Considerando a importância do assunto e a ausência de 
estudos que relacionem leitura e afeto, escolhe-se desenvolver o tema na tentativa de 
revelar a importância dessa relação para um melhor desenvolvimento dentro da sala de aula 
ao que se refere professor/aluno/texto em situação de leitura. "O estudo toma como objeto 
de análise a 6a sessão de releitura realizada na pesquisa O ensino de literatura: professores 
e aprendizes e a atuação na comunidade de intérpretes nas escolas da rede pública do Rio 
Grande do Norte – 2a etapa"(CNPq – PPPg, 2001). Selecionou-se para este estudo três 
turmas do II ciclo (4a série) de uma escola da rede estadual de Natal-RN, com 25 alunos 
cada. A análise se detém nos registros das falas da sessão de releitura do texto A colcha de 
retalhos de Conceil Silva e Nye Ribeiro (1995). O estudo fundamenta-se nas idéias de Iser 
(1991) e Jauss (1979) e nos estudos de Piaget (1970) e Wallon (1972). Foi utilizada a 
mediação por andaime (scaffolding) (Graves e Graves, 1995). Na sessão foram realizadas 
três etapas. Os alunos estavam dispostos em círculo e a sessão foi gravada em áudio e 
vídeo. Conclue-se que as principais idéias apresentadas neste estudo são: a afetividade 
como elemento interferente na compreensão da leitura e como estratégia importante para a 
compreensão de um texto, permitindo que o leitor se envolva na história resultando em uma 
leitura significativa e prazerosa.  

Palavras chave: leitura, afeto, significação  
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Resumo:  
O projeto  objetiva resgatar autores e obras, estabelecer critérios de valores e classificar 
estas produções enquanto obra de arte literária, para colocá-las em apreciação e 
reconhecimento pela comunidade seridoense e o público em geral, através da Coleção 
Poetas Seridoenses dos Anos 30 e Coleção Prosadores Seridoenses dos Anos 30. Tomamos 
o Seridó por delimitação desta pesquisa.  Esta região propiciou o surgimento de um grande 
número de poetas e prosadores como Laurentino Bezerra, Suetônia Batista, José Bezerra 
Gomes dentre outros, que produziram uma obra rica, merecedora de estudo e apreciação. O 
momento sócio-histórico-político influenciou os escritores dessa década, e alguns textos de 
caráter regionalista, supervalorizando o dialeto sertanejo local, como observamos em 
Laurentino Bezerra, atestam a adesão de escritores nossos ao movimento modernista. A 
metodologia consta de entrevistas com amigos e familiares dos poetas pesquisados e, de 
posse desses dados, prossegue: seleção por temática, análise crítica e preparação do texto 
para publicação. Foi o poeta Laurentino Bezerra o primeiro autor pesquisado. Ele deixou 
um vasto número de poemas que foram reunidos em mais de 160 páginas do primeiro 
volume da Coleção Poetas Seridoenses dos Anos 30. Nos concentramos agora na 
compilação da obra da curraisnovense Suetônia Batista, poetisa, cronista, teatróloga e 
compositora com a finalidade de vermos concluído mais um volume da já referida coleção.  

Palavras chave: Seridó, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0073  
Título: A busca da excelência na prestação de serviços em hotelaria: experiências em Santa 
Cruz De La Sierra (Bolívia)  
Aluno: JASSIO PEREIRA DE MEDEIROS (04176041498)  
Orientador: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (04971728449)  
 
 
Resumo:  
Em virtude da busca por uma prestação de serviços que atenda às expectativas dos clientes, 
as empresas estão ampliando os seus investimentos em qualidade nos serviços, visando se 
manter no mercado crescentemente competitivo. Neste contexto, este estudo analisou a 
percepção dos usuários da rede hoteleira da cidade de Santa Cruz De La Sierra, Bolívia, no 
que diz respeito à qualidade dos serviços prestados por cinco hotéis. Trata-se de uma 
pesquisa de campo do tipo descritiva, na qual os fatos foram observados diretamente no 
local de ocorrência, com população constituída por todos os clientes hospedados nos hotéis 
pesquisados. A amostra foi constituída por todos os hóspedes que fecharam suas contas em 
dado período, no momento em que os mesmos faziam "check out" na recepção do hotel. O 
instrumento de coleta de dados utilizado foi a escala ServQual. Não ocorreram expectativas 
exageradas e, na maior parte dos casos, os hotéis respondem satisfatoriamente às 
expectativas dos clientes. Tal fato atesta a elevada qualidade dos serviços, indicando que a 
obtenção da excelência é possível. Os dados levantados na pesquisa mostram que a maior 
parte dos clientes se encontrava em viagens de negócios, para até 3 pernoites no hotel, 
estando a maioria satisfeita com os serviços recebidos. Provenientes, principalmente, de La 
Paz e Cochabamba, na Bolívia, e do Brasil, Chile e Argentina; a maioria é do sexo 
masculino, casado, com elevado nível de escolaridade e renda mensal superior a 
R$2.000,00.  
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Resumo:  
Com passagens dos textos teóricos de Eric J. Robsbawm,Luiz Costa Lima,Silvano Peloso, 
Sônia Torres,Luiz Alberto Brandão Costa,Flora Süssekind, Sérgio Buarque de Holanda, 
iremos caminhar pelas ruas da nação. Será um diálogo desta com a literatura. 
Questionaremos a respeito de como a literatura do romance–o romantismo– representava a 
nação. E a contemporânea, em especial a das décadas de 70 e 80? Como desempenha seu 
“papel nação”, (pós)modernamente falando?  
O romance foi estímulo e ponto de partida para a representação da nação. O Romantismo 
do século XIX se valerá de suas características–descritivismo,realismo, 
simultaneamente,sentimental e altissonante–para moldar o ser nacional. Mas,no século 
XX,na literatura produzida durante e após as décadas referidas,vemos um “rasgo”,pelo qual 
se descortinarão as formas autoritárias da identidade nacional, a partir do tratamento crítico 
e irônico. A linguagem, na voz do sujeito do discurso cultural,revelar-se-á híbrida, múltipla, 
ambivalente. A nação narra-se em narrações literárias que mostram o “divórcio” entre 
sociedade e literatura sob diversas perspectivas e diferentes olhares. No resultado, 
observam-se descentramentos de pontos de vista, produzindo narrativas que se colocam às 
margens: do migrante(A Asa Esquerda do Anjo, de Lya Luft);do intelectual e acadêmico 
brasileiro(O Homem Cordial,de A .Callado);do imaginário da literatura infanto-juvenil(A 
Menina Que Descobriu o Brasil,de Ilka B. Laurito);da construção da identidade feminina 
(As Meninas, de Lygia F. Telles).  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0085  
Título: Inclusão escolar: como vem se processando a formação inicial dos professores?  
Aluno: Katiene Symone de Brito Pessoa (00840172443)  
Orientador: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  

  
Resumo:  
Atualmente, no Brasil, existem leis e documentos que apontam para a necessidade de uma 
escola aberta para trabalhar com a diversidade, onde o professor deve ser capaz de lidar 
com as diferenças individuais dos alunos, efetivando, dessa forma, uma educação inclusiva. 
Por educação inclusiva entende-se aquela através da qual se busca educar, conjuntamente, 
todos os alunos em classes regulares, oferecendo-lhes as oportunidades adequadas para o 
seu desenvolvimento. Tais oportunidades são desafiadoras, porém, ao mesmo tampo, 
ajustadas às suas necessidades e habilidades. Embora tenha havido, nos últimos anos, um 
investimento por parte do governo no que se refere à educação das pessoas portadoras de 
deficiência, o quantitativo dessas pessoas atendidas educacionalmente ainda é muito aquém 
da demanda existente. Observamos que, para tanto, há necessidade – entre outros aspectos - 
de um investimento efetivo frente à formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação, com vista a saber atuar de maneira adequada diante dos alunos com necessidades 
educacionais especiais, ou seja, de forma compatível com as suas potencialidades e 
especificidades. Foi com essa preocupação que o projeto intitulado “Formação inicial do 
educador diante do desafio da inclusão escolar de pessoas com necessidades especiais”, 
vem buscando verificar como se processa a formação inicial do educador, no âmbito dos 
cursos de licenciatura existentes em Natal/RN, bem como a percepção dos sujeitos 
envolvidos (coordenadores de cursos e alunos) sobre essa ação formativa, sobre os 
educandos com necessidades especiais e sua educação. Para tanto, estão sendo 
desenvolvidas pesquisas de campo e documental. Na pesquisa de campo vem sendo 
utilizado o questionário, envolvendo questões abertas e fechadas. Até o presente momento, 
pudemos observar que, além da coleta de informações válidas, a atual pesquisa está levando 
os sujeitos – coordenadores e alunos – a refletirem sobre diversas questões inerentes aos 
cursos de formação onde atuam ou estudam. Embora já tenhamos constatado que a maioria 
dos cursos de licenciatura não tem uma disciplina e/ou qualquer conteúdo que se refira a 
como trabalhar com as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, percebemos que 
muitos dos alunos pesquisados têm a preocupação sobre como ensinar, futuramente, a esses 
alunos, enquanto que outros já os estão recebendo em suas classes, sem, no entanto, 
saberem como atuar pedagógica e socialmente com os mesmos.  

Palavras chave: Formação Inicial, Professores, Educação de pessoas com necessidades 
especiais  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local   

  
 

 



Código: HS0089  
Título: A Psicologia Ambiental dos grupos de pesquisa do Brasil  
Aluno: Dianne Patricia Brito Alves de Sousa (04687397425)  
Orientador: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  

 
 
Resumo:  
A Psicologia Ambiental é uma área que não possui status completamente definido. As 
divergências são comuns quando o assunto é natureza do campo ou termos usados. A 
perspectiva de destaque atual no cenário internacional das produções é a ecológica, 
sobrepondo-se a tradicional perspectiva arquitetural. Em face desse universo incerto em que 
se encontra esta área, interessou-nos investigar como ela se apresenta nos grupos de 
pesquisa brasileiros. Para este fim procuramos a expressão “psicologia ambiental” no 
Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, banco online do CNPq, nos campos: produção 
científica, tecnológica e artística; título da produção; palavra-chave da produção; referência 
bibliográfica da produção; nome da linha de pesquisa, palavra chave da linha de pesquisa e 
nome do gr upo. Os resultados indicam que os grupos que produzem mais e que possuem 
mais trabalhos científicos são os comprometidos com a área no nível de linha de pesquisa e 
que têm a Psicologia como área predominante de conhecimento. Outras 11 áreas estiveram 
presentes no levantamento indicando que a Psicologia Ambiental vem se inserindo em 
várias áreas de conhecimento, apesar de ainda centrada na Psicologia. A dispersão temática 
caracterizou as produções científicas, bibliográficas e orientações concluídas. Essas 
produções apresentam tendência marcante à perspectiva arquitetural, o que é confirmado 
pelo destaque da área de conhecimento Arquitetura e Urbanismo.  

Palavras chave: Psicologia Ambiental, Banco de dados, Produção científica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: HS0090  
Título: O FUNDEF e a Política de Formação de Professores no Estado do Rio Grande do 
Norte  
Aluno: Adriana da Silva Rocha (02776869460)  
Orientador: ANTONIO CABRAL NETO (0575437243) 

 
  
Resumo:  
Estudar a política de formação de professores em desenvolvimento com recursos do 
FUNDEF requer situá -la no contexto da atual política educacional brasileira. A política de 
formação prevista na Lei nº 9.424/96, que regulamenta o FUNDEF, em seu Art. 7º 
Parágrafo Único que diz: “Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação desta lei, será 
permitida a aplicação de parte dos recursos da parcela de 60%, prevista neste artigo, na 
capacitação de professores leigos na forma prevista do Art 9º parágrafo 1º”. Esta política 
está em consonância com o recomendado na LDB nº 9.394/96 que prevê no Art. 62 a 
formação de nível superior como requisito mínimo para o exercício do magistério na 
Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Em atendimento à Lei nº 
9.424/96 a UFRN cria o PROBÁSICA destinado exclusivamente a professores leigos no 
efetivo exercício nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Nesta fase, o estudo priorizou 
um levantamento sistematizado de informações colhidas no documento oficiais e na 
literatura pertinente. Os dados indicam que vários Estados da Federação, inclusive o RN, 
vêm implementando cursos de formação de professores com recursos do FUNDEF. No RN, 
várias instituições estão desenvolvendo programas de qualificação, dentre elas, a UFRN, na 
qual se observa um crescimento real da oferta destes cursos. Esta instituição atendia, em 
1.997, a 270 professores-alunos e no ano 2.000 passou a atender a 2.958.  

Palavras chave: FUNDEF, Política, Formação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0101  
Título: A INTERFACE ENTRE O ORAL E O ESCRITO EM E-MAILS  
Aluno: Maria Nívia Dantas (49078011491)  
Orientador: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  

  
 
Resumo:  
Considerando que a prática do e-mail é uma modalidade escrita bastante utilizada na 
atualidade e que, para os usuários se adaptarem às exigências da comunicação virtual, eles 
se utilizam de códigos específicos, objetivamos, analisar neste estudo a forma como se 
organiza este gênero comunicativo, observando os recursos da oralidade e de outras fontes, 
adotados por esses usuários conforme eles vão se adaptando a certas convenções 
comunicativas. O corpus é constituído de e-mails produzidos e recebidos no intervalo de 6 
anos por internautas que fazem uso diário do e-mail.. No intuito de transformar os e-mails 
em uma extensão de sua fala, os usuários fazem uso de signos e de “emoticons” que são 
rapidamente assimilados e colocados em uso pela comunidade virtual. As análises 
realizadas, baseadas nos pressupostos teóricos de Marcuschi, A. Keiman e M. Saores, 
apontam que, dependendo do conteúdo desse gênero textual e das convenções de 
comunicação utilizadas no momento e do grau de intimidade existente entre os usuários, os 
traços de oralidade vão aparecer de forma diferenciada. Nesse sentido, escrita e oralidade 
não estão numa relação de oposição. Tanto a escrita possui traços de oralidade, quanto o 
texto oral pode apresentar características da modalidade escrita.  

Palavras chave: Gênero textual, e-mail, oralidade e escrita  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0103  
Título: Resistência africana no período pré-colonial: heranças no território contemporâneo  
Aluno: José Petronilo da Silva Júnior (02901298427)  
Orientador: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  

 
Resumo:  
A África contemporânea sofre com inúmeros problemas em sua estrutura sócio-político-
espacial, os quais a colocam entre as regiões mais pobres do globo. Entretanto, muitos 
desses problemas são herança do seu período colonial. A falta de perspectiva para algumas 
comunidades africanas recebeu e ainda recebe influência do passado, marcado por inúmeras 
guerras contra os colonizadores. Apesar da historiografia tradicional passar uma idéia de ter 
havido uma pax colonica durante a investida colonial, esta não se configurou na África 
como um todo. Percebemos com o presente estudo, a partir da interpretação de uma recente 
bibliografia referente ao processo de colonização da África, que houve uma agitação entre 
os africanos frente à situação verificada naquele período histórico. Eclodiram movimentos  
de resistência para combater as tentativas européias de dominação que redundaram na 
construção do nacionalismo africano, em que os nativos lutavam em defesa de sua 
soberania, tão ameaçada pelas nações coloniais. Estas invadiam o espaço africano com o 
visível intuito de explorar ao máximo seus recursos econômicos, implantando e 
consolidando as práticas capitalistas na África. Este trabalho permitiu a visualização das 
maneiras cruéis de como o processo colonial desenvolveu-se na África, sempre em 
benefício dos colonizadores e de uma restrita elite local, fatos que provocaram 
manifestações, revoltas e desigualdades sociais que ainda hoje podem ser identificados no 
território africano.  

Palavras chave: Processo Colonial na África, Movimentos de Resistência, Heranças do 
Colonialismo na África  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0105  
Título: A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO PROCESSO DE INSERÇÃO DOS 
CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CCSA/UFRN NO MERCADO 
DE TRABALHO  
Aluno: Arnaldo Costa de Souza Junior (91597676420)  
Orientador: DINAH DOS SANTOS TINOCO (18819877449)  

  
Resumo:  
Em face das transformações vivenciadas nesta era pós-indútrial, se requer dos trabalhadores 
um maior nível de qualificação para atender as exigências do mercado de trabalho. A 
educação universitária exerce um papel fundamental no processo de formação de pessoal de 
nível superior. Contudo, desconhece-se a sua contribuição no processo de inserção dos 
concluintes no mercado de trabalho. Com o objetivo de verificar a contribuição da 
formação universitária no processo de inserção dos concluintes no mercado de trabalho, foi 
realizada uma pesquisa nos cursos de graduação do CCSA/UFRN, sendo censitária em 
Turismo e Biblioteconomia e por amostra nos demais, utilizando-se de questionár ios. Nesta 
pesquisa foram analisadas as seguintes variáveis, dentre outras: situação de trabalho, área e 
cargo de atuação, conhecimentos, atitudes, fatores menos valorizados. Os principais 
resultados mostraram que grande parte (2/3) dos concluintes dos cursos de graduação estão 
procurando exercer sua profissão, trabalhando nas áreas e cargos específicos ao curso. Na 
percepção dos concluintes, a formação recebida apresentou deficiência. Contudo, mais de 
2/3 destes concluintes acharam-se preparados para o mercado de trabalho. Como conclusão 
identificou-se deficiências de infra-estrutura, acesso o material bibliográfico atualizado e 
práticas pedagógicas de ensino. Esses aspectos entre outros visam melhorar a articulação 
almejada entre o ensino e a preparação universitária para o mercado de trabalho.  

Palavras chave: Formação Universitária, Cursos de graduação, Concluintes  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0112  
Título: INVESTIGANDO AS REPRESENTAÇÕES DOS SABERES CONCEITUAIS 
NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  
Aluno: Danielle Silva Santos Feitoza (03630115446)  
Orientador: MARIA DA CONCEICAO F B S PASSEGGI (04097947320)  

  
Resumo:  
Este trabalho está inserido num Projeto de Pesquisa mais amplo “Memorial de Formação: 
processos discursivos e construção identitária” (PASSEGGI 1999-2003). Investigamos as 
representações dos saberes conceituais na interação professor/aluno em situação de 
formação continuada, procurando responder as seguintes questões: Quais os saberes 
conceituais identificados e discutidos nas interações no grupo? De que modo esses 
conceitos se apresentam como situação-problema? Do ponto de vista teórico, tomamos 
como referência estudos realizados na perspectiva interacionista (VYGOTSKY, 1934; 
BRUNER, 1983; BRONCKART, 1997). A metodologia é de base qualitativa e 
longitudinal. Acompanhamos um grupo de cinco professoras em formação e um professor -
formador. Para este trabalho analisamos a fala de três professoras. Inicialmente, fizemos a 
leitura flutuante (BARDIN, 1977) de 16 horas transcritas das interações no grupo em sala 
de aula. Depois, identificamos nas interações, trechos onde aparecem os conceitos 
abordados pelos sujeitos. Em seguida, observamos a recorrência desses conceitos de um 
ano letivo. As análises revelam uma maior ocorrência dos seguintes conceitos: “professor”, 
“construção do conhecimento”, “aprendizagem” e “mediação”. Os resultados permitem 
ressaltar a importância da interação no grupo para a reconstrução das representações dos 
conceitos. Os saberes adquiridos no processo de formação, reelaborados e rediscutidos, 
favorecerão uma prática profissional renovada.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0117  
Título: Centro Estadual de Educação Especial: um apoio ao processo de inclusão escolar.  
Aluno: Vanessa Gosson Gadelha de Freitas (02631753402)  
Orientador: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
 

  
Resumo:  
A educação oferecida às pessoas com necessidades especiais passou por várias etapas e 
transformações, tais como: segregação, integração e inclusão. Diante disso, foi considerado 
de suma importância o desenvolvimento do projeto “Da Segregação à busca da inclusão”, 
que tem por objetivos empreender um resgate histórico da Educação Especial, no Rio 
Grande do Norte; conhecer as diferentes alternativas pedagógicas utilizadas com educandos 
portadores de deficiência; analisar, com base na percepção de pessoas que vivenciaram 
diversos momentos dessa história e em vários documentos, as dificuldades enfrentadas e os 
avanços empreendidos nesse campo educacional. Para tanto, estamos realizando pesquisas 
de campo e documental, em instituições e órgãos existentes no Estado. Neste trabalho 
apresentaremos, especificamente, dados relativos ao Centro Estadual de Educação Especial, 
criado em 1983, para ser um suporte pedagógico às escolas regulares de Natal. Tal 
instituição foi criada por pessoas que trabalhavam na Secretaria Estadual de Educação, uma 
vez que observaram a existência, ainda, de um grande contingente de professores de classes 
regulares que precisavam de um apoio maior, pois a escola, em geral, não tinha estrutura 
para atender a certas dificuldades, que alguns alunos apresentavam. Até o presente 
momento, vem representando um suporte técnico-pedagógico efetivo ao trabalho 
empreendido no sistema escolar, envolvendo: apoio psicopedagógico, oficinas de 
linguagem, dança, música, alfabetização, entre outros.  

Palavras chave: resgate histórico, educação especial, Rio Grande do Norte  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0119  
Título: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL SOBRE O 
PROCESSO FORMATIVO E AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO  
Aluno: Denise Miranda de Araujo (03125146461)  

  
Resumo:  
Artigo objetiva analisar percepção dos egressos do Curso de Serviço Social/UFRN sobre 
processo formativo e inserção no mercado de trabalho.Trata-se de um estudo descritivo-
exploratório com alunos egressos do período de 2000.1. Análise dos dados revela que a 
formação recebida por estes egressos atende parcialmente ás exigências do mercado. 
Principais exigências do mercado recaem sobre atualização constante e atitudes proativas. 
Conhecimentos mais importantes para o mercado são das disciplinas Ética Profissional e 
Política Social. Ás habilidades avaliadas como de imprescindível importância visão crítica 
e sistêmica. Atitudes de buscar continua pela atualização e ser proativo facilitam o processo 
de inserção no mercado de trabalho. Na análise dos obstáculos para inserção no mercado, 
foram apontados aspectos conjunturais (situação econômica do país, encolhimento do setor 
público, redução dos postos de trabalho) como responsáveis pelas dificuldades de inserção, 
também percebidas através da faixa de rendimentos dos egressos, a expectativa de 
rendimentos antes de ingressar no mercado era mais elevada do que a que se confirmou 
após o ingresso, também avaliada através do número de desempregados, cerca de 38% dos 
egressos após quase dois anos de término do curso. De modo geral, observando-se a 
importância que é atribuída aos conhecimentos, habilidades e atitudes, dimensões 
fundamentais da formação acadêmica, detecta-se que os egressos avaliam de forma positiva 
formação recebida.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0128  
Título: Sobre o espaço e o tempo na Filosofia de Kant  
Aluno: Evelyse Monteiro Hermínio (01070450448)  
Orientador: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  

  
 
Resumo:  
Seguindo os resultados obtidos por Rodrigues da Cruz (PIBIC set/2001- abril/2002), nosso 
trabalho (PIBIC abril-jul/2002) apresenta um comentário da Dissertação de 1770 de Kant. 
Nosso objetivo é pensar a relação entre a Dissertação e a Crítica da Razão Pura. Nossa 
metodologia consistiu em confrontar e comparar conceitos e argumentos a partir da leitura 
e discussão das fontes e da literatura secundária. Na Seção I, mostra-se como Kant 
considera o papel da sensibilidade na elaboração do conceito de Mundo e a necessidade de 
considerá-lo em dois níveis distintos. Na Seção II, explica-se como Kant estabelece a 
diferença entre sensibilidade e entendimento, bem como a distinção entre os fenômenos e 
os nôumenos como seus respectivos objetos, a fim de circunscrever os limites das ciências 
dos fenômenos, que são referentes ao mundo sensível, dos juízos respeitantes às coisas 
inteligíveis, que se determinam apenas pelo entendimento puro. Ao chegar na Seção III, 
que expõe o espaço e o tempo e os considera como intuições puras da mente humana, 
defendemos que a Dissertação representa um prelúdio da Estética Transcendental da Crítica 
(seus princípios da sensibilidade a priori) e destacamos semelhanças e diferenças existentes 
entre os argumentos de ambos escritos (seguindo Rodrigues da Cruz, 2002). Nossas 
conclusões revelam a importância da Dissertação de 1770 para a filosofia kantiana como 
um passo para o estudo da Metafísica, que depende de conceitos e princípios pertencentes à 
razão pura.  

Palavras chave: Kant, espaço/tempo, Dissertação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0130  
Título: TAPERA: EM BUSCA DOS LUGARES DE MEMÓRIA  
Aluno: Rafaela Meneses Ramos (03396917430)  
Orientador: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  

  
Resumo:  
O projeto Tapera tem como preocupação a reflexão sobre o Patrimônio Cultural e a 
Consciência Étnica no Rio Grande do Norte, numa tentativa de refletir sobre a situação de 
abandono dos bens materiais e imateriais do Estado. Incentivamos o conhecimento do 
passado, repensando o sentido do Patrimônio histórico e cultural, pois notamos uma 
carência de estudos de cunho etno/histórico, sobretudo nas comunidades rurais que 
possuem uma característica étnica, onde há bens materiais e patrimônio histórico relevante. 
Em nossa metodologia de trabalho utilizamos conhecimentos de História e Arqueologia na 
identificação do patrimônio construído, e de Antropologia na coleta de informações orais 
sobre a memória do lugar. Além disso, realizamos reuniões com o propósito de discutir os 
conceitos de Patrimônio, Etnicidade, Consciência e Memória, a fim de aproximar esta 
reflexão da população que realmente necessita desse conhecimento. A partir de algumas 
pesquisas que já estão sendo realizadas em comunidades do RN, juntamente com o 
mapeamento destas, surgiram novos questionamentos sobre os Remanescentes Indígenas e 
Afro-descendentes, tema este que recentemente se tornou um Projeto de Pesquisa. Também 
já está sendo elaborada uma home-page do Projeto Tapera, que pretende divulgar estudos 
nos municípios do RN, realizados por alunos e pesquisadores integrantes do projeto.  

Palavras chave: Patrimônio, Consciência Étnica, Memória  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0131  
Título: LEIBNIZ E O PRINCÍPIO DA RAZÃO SUFICIENTE  
Aluno: Vanessa Maria Cunha da Silva (03181975451)  
Orientador: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  

  
Resumo:  
A partir da análise da Correspondência de Leibniz com Clarke, nosso trabalho tem como 
objetivo mostrar que o Princípio da Razão Suficiente (PRS) possui um papel fundamental 
na filosofia de Leibniz. Para tanto, em primeiro lugar, mostramos como o PRS é formulado 
no contexto de uma discussão sobre a natureza do espaço e do tempo e como aparece ligado 
ao Princípio de Identidade dos Indiscerníveis (PII). Em segundo lugar, mostramos que a 
discussão em torno do PRS tem como base principal a rejeição leibniziana da noção de um 
espaço e de um tempo absolutos, postulada por Newton e Clarke. Em terceiro lugar, 
apresentamos e discutimos as três versões do PRS que segundo Alexander (1956) estão 
presentes na discussão da Correspondência. Por fim, a partir da análise dessas versões, 
exploramos algumas conseqüências metafísicas da interpretação do PRS para os conceitos 
de espaço e tempo, notadamente a conseqüência da resposta à pergunta se Deus sempre age 
com base na simples vontade, sem que exista outra razão para tanto, ou se Ele somente 
poderia agir com base numa escolha perfeita, a saber, se Ele só poderia escolher dentre as 
possibilidades lógicas disponíveis a melhor, como pensa Leibniz, caso no qual não poderia 
aceitar-se a teoria de Newton e de Clarke.  

Palavras chave: Leibniz, espaço /tempo, Princípio da Razão Suficiente  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0135  
Título: "José Bezerra Gomes, Oswald de Andrade e Carlos Drummond: poesia e memória 
cultural"  
Aluno: IARA MARIA CARVALHO MEDEIROS DOS SANTOS (04125208425)  
Orientador: MARIO LOURENCO DE MEDEIROS (31177867400)   

 
Resumo:  
O projeto de pesquisa "José Bezerra Gomes, Oswald de Andrade e Carlos Drummond: 
poesia e memória cultural" trata da poesia de um poeta do seridó norteriograndense - José 
Bezerra Gomes - em sua relação com a escrita dos poetas modernistas Oswald de Andrade 
e Carlos Drummond. O estudo toma como ponto de partida as orientações teóricas sobre 
influência, intertextualidade, dialogismo, memória e polifonia da linguagem, verificando 
como José Bezerra assimilou a técnica dos novos  rumos da literatura a partir dos poetas 
modernistas em questão. Nisto, a pesquisa procura analisar como, nessa dialogia literária, o 
poeta seridoense estabelece um jogo de apropriação/desapropriação, resultando disso uma 
poesia de caráter memorialista que obteve influência de grandes nomes da literatura da 
época, mostrando-se, portanto, antenado aos preceitos culturais do período que vivenciou, 
buscando na poesia valores como tempo, memória e identidade cultural.  

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

   

   

 



Código: HS0137  
Título: Da história oral à história oficial: um estudo sobre os 'índios' e os 'negros' no Rio 
Grande do Norte  
Aluno: Glória Cristiana de Oliveira Morais (03448464406)  
Orientador: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  

  
Resumo:  
O Rio Grande do Norte é um dos poucos Estados brasileiros onde não há uma população 
indígena oficialmente registrada. Porém, o interior potiguar conheceu um forte movimento 
de resistência indígena: a Guerra dos Bárbaros (1651-1704). Ao longo da história, assistiu-
se ao sumiço progressivo da presença dos 'índios' do RN, chegando, no século XIX, ao 
desaparecimento total dos registros oficiais dessas populações. No caso dos afro-
descendentes, a história oficial apresenta o RN como um Estado onde as populações 
escravas não foram importantes. No primeiro momento da pesquisa fizemos um 
levantamento, a partir de registros orais, que apontavam para a presença, no RN, de 
descendentes de 'caboclos brabos' ou pessoas 'se valendo' de um parentesco indígena, bem 
como, para a existência de comunidades de afro-descendentes. Investigando documentos 
históricos e fontes bibliográficas (CASCUDO, 84; CAVIGNAC, 98; MONTEIRO, 00; 
LOPES, 99), e cruzando os resultados com os registros orais, observamos uma semelhança 
entre os lugares das antigas aldeias missionárias e os locais onde hoje há uma forte 
memória oral da presença dessas comunidades. Atualmente, estamos realizando pesquisas 
exploratórias nesses locais, no sentido de apontar para a existência dessas comunidades, 
bem como em busca de marcas históricas ou narrativas que ajudem a entender a vida desses 
grupo no Rio Grande do Norte.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0146  
Título: A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: 
UM ESTUDO QUALITATIVO COM GESTORES CURRAISNOVENSES  
Aluno: ILANA MEDEIROS TAVARES SILVA (02735868400)  
Orientador: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
Co-autor: José Pedro de Medeiros Júnior (03459715405)  
Co-autor 

 
Resumo:  
Os últimos anos têm-se caracterizado pelo uso crescente de computadores, softwares e 
outros recursos informacionais por parte das organizações. Este estudo explora a utilização 
da TI pelas empresas do setor industrial curraisnovense, tendo como espaço amostral 14 
empresas reconhecidamente bem-sucedidas. Da amostra intencional previamente adotada, 9 
empresas responderam ao instrumento de pesquisa. A metodologia empregada foi de 
natureza qualitativa, utilizando-se, na coleta do dados, a entrevista semi-estruturada. Os 
dados foram gravados, ouvidos e transcritos em etapas posteriores. A fala dos gestores foi 
analisada e verificou-se que as organizações estudadas dispõem de computadores e 
softwares aplicativos empregados em diversos tipos de controle das empresas. As 
organizaçõe s pesquisadas não dispõem de redes inter ou intranet. Constatou-se que a TI é 
utilizada para conexões com sistemas bancários, tributários e de fornecedores. Quanto à 
utilização da internet, nenhuma empresa dispõe de home page e sua utilização é para a 
captação de informações diversas, transações bancárias, compras, pesquisas e comunicação 
por e-mails. A TI traz vantagens, segundo os atores, como segurança, agilidade e rapidez. 
Os gestores mostraram-se otimistas quanto à adoção da TI dos processos organizacionais, 
pois possibilita o melhor aproveitamento do tempo de trabalho e a melhoria da qualidade 
dos serviços, sendo esta ferramenta indispensável às organizações no contexto atual.  

Palavras chave: José Pedro, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0151  
Título: O TRABALHO DO ATOR NO MELODRAMA CIRCENSE  
Aluno: Marinalva Nicácio de Moura (03011819424)  
Orientador: VERA LOURDES PESTANA DA ROCHA (33634874449)  

 
 
Resumo:  
O presente estudo tem como objetivo investigar os diferentes enfoques de construção no 
trabalho do ator de teatro e de circo, para atuar no melodrama circense. Este trabalho está 
vinculado ao projeto de pesquisa “Circo-Teatro – Melodrama e sua Representação na 
Contemporaneidade do Ponto de Vista da Construção do Ator”. Tomamos como referências 
estudiosas que vem pesquisando o circo-teatro, e buscamos identificar os referenciais 
metodológicos que subsidiam o trabalho de construção do ator de teatro e do ator circense, 
para atuar no melodrama. O grupo de atores de referência desta pesquisa é formado pelos 
atores do “Grupo Estandarte de Teatro”, atores da comunidade teatral e o circense diretor 
da encenação do melodrama “Coração Materno”, apresentado no Circo-Teatro Trampolim. 
Utilizamos um processo investigativo caracterizado pelos estudos da Base de Pesquisa 
GEPEM, de abordagem dialógica. Como metodologia utilizamos a inter-relação dos 
seguintes momentos: discussões, entrevistas e encenação. Os resultados obtidos nesta fase 
da pesquisa referem-se à nomenclatura e características do estilo de representação, 
resultados que possibilitam uma maior reflexão, articulação e identificação no que se refere 
às similitudes e diferenças no processo de formação e construção do trabalho do ator.  

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

   

   

 



Código: HS0154  
Título: O perfil da produção de imaginária de Ana e Luzia Dantas  
Aluno: Juliana Rocha de Azevedo (03280048478)  
Orientador: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  

  
Resumo:  
A pesquisa consiste em reconstituir o perfil da arte imaginária das santeiras potiguares Ana 
Dantas (1935-1991) e Luzia Dantas (1937) utilizando como referência para pesquisa a 
coleção de arte sacra de autoria das mesmas, que é formada por 15 peças pertencentes ao 
Museu Câmara Cascudo/UFRN. Dessas 09 são de autoria de Ana Dantas e 02 de Luzia 
Dantas. A abordagem estética e tecnológica das imagens foi contextualizada através de 
leituras teóricas que têm possibilitado uma compreensão desses objetos a partir de uma 
metodologia interdisciplinar. Realizou-se durante a pesquisa etnográfica, uma entrevista 
com Luzia Dantas. Ampliou-se assim o conhecimento acerca do potencial artístico das 
artesãs referidas, implementando-se novos dados biográficos. No que diz respeito à técnica 
de esculpir pode-se identificar características bem peculiares e distintas de outros escultores 
do estado. Ressalta-se a harmonia, a proporcionalidade, a impressão de movimentação e 
panejamento arrojado. As peças mais ricas em detalhes são o São Miguel Arcanjo e o São 
Jorge, além do Presépio que se constitui num rico conjunto escultórico que pode chegar a 
conter até 30 peças. A pesquisa implementará um catálogo sobre a coleção de arte sacra, a 
formatação de um CD-ROM e a HOME PAGE do Museu Câmara Cascudo/UFRN.  

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

   

   

 



Código: HS0156  
Título: A dinâmica de pequenos grupos em ambientes especiais: a influência da liderança  
Aluno: Sarah Jane de Vasconcelos Câmara (03273484454)  
Orientador: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
Co-autor: Mariana Carvalho da Costa (00970962452)  

  
Resumo:  
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (SP2) e o Atol das Rocas (AR) são ambientes 
especiais e isolados do continente, sendo considerados pouco seguros e de difícil adaptação. 
A ocupação humana desses locais ocorre em expedições formadas por 4 pessoas, em geral 
estudantes de graduação, em sistema de rodízio de 15 dias no caso de SP2 e, de 30 dias no 
caso do AR. Uma melhor estadia e o cumprimento eficaz das metas estão diretamente 
relacionados com uma convivênc ia harmoniosa, sendo a liderança bem-sucedida um dos 
principais fatores que contribuem para que ela ocorra. O registro das experiências 
vivenciadas durante a temporada foi feito em um diário de uso pessoal, a partir do qual se 
fez uma análise de conteúdo visando investigar a influência de lideranças na dinâmica dos 
grupos. As lideranças são tidas como bem-sucedidas quando o líder é identificado com 
simpatia, experiência e iniciativa, ocorrendo atritos apenas quando este se sente imbuído de 
muitas obrigações/responsabilidades. Já lideranças mal-sucedidas são aquelas em que o 
líder impõe regras ou em que sua escolha é feita em função do gênero. Parece ser desejável, 
ou até mesmo necessária, haver uma liderança bem-sucedida em todas as expedições, já 
que é um fator de grande influência na definição de uma dinâmica grupal adequada.  

Palavras chave: Psicologia Ambiental, Ambientes especiais, Liderança  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0157  
Título: DEMOCRACIA E ELEIÇÕES: Um estudo acerca dos fatores que influenciam na 
decisão do voto  
Aluno: George Paiva de Assunção (03102813429)  
Orientador: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  

  
 
Resumo:  
O presente trabalho é parte de uma ampla pesquisa sobre eleições, intitulada 
“Comportamento eleitoral e democracia: as eleições municipais em Natal (1985-2000)”, 
sob a coordenação do Prof. Dr. José Antônio Spinelli. Esta pesquisa visa realizar um estudo 
acerca dos diversos fatores que influenciam na decisão do voto. Para a realização dessa 
investigação, analisamos o comportamento do eleitorado nos bairros de Petrópolis e Mãe 
Luíza no ano 2000; isso se deve ao fato de ambos estarem situados na mesma Zona 
Eleitoral (1ª Zona). No decorrer desse trabalho fizemos levantamento e, posteriormente, 
coleta dos dados eleitorais, de renda e de escolaridade, em órgãos como o TRE, IBGE, 
IDEMA e IPLANAT para que, dessa forma, tivéssemos condições de fazer uma análise 
mais aprofundada dos resultados das eleições do ano 2000, como também dos dados sócio-
econômicos da população em análise. Constatamos, nessa investigação, que os dados sócio-
econômicos, por si sós, não revelam como vota o eleitor. Por sua vez, as realizações feitas 
pela administração Wilma de Faria revelou um alto grau de satisfação do eleitorado, o que 
acarretou na reeleição da prefeita no ano 2000. Este estudo privilegia como referencial 
teórico autores como Jorge Almeida, que fez um estudo acerca de como vota o brasileiro e, 
Mônica Castro, que trabalha as correntes explicativas do voto.  
 
  

Palavras chave: Eleições, Democracia, Voto  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0158  
Título: PROCESSO ELEITORAL EM GUARAPES E FELIPE CAMARÃO  
Aluno: Augusto César Francisco (02947643992)  
Orientador: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (07427859472)  
Co-autor: Ádrina Mendes Cavalcante (01023593424)  

  
Resumo:  
Esta investigação é parte de ampla pesquisa sobre o processo eleitoral na cidade de Natal, 
enfocando especificamente as eleições para prefeito no período 1985/2000. A pesquisa 
disponibiliza dados eleitorais por seções, bairros e zonas eleitorais, coletados junto ao TRE; 
dados dos aspectos sociais e econômicos, coletados junto ao IBGE; por fim, dados dos 
perfis dos candidatos e coalizões eleitorais dessas eleições. Como parte dessa pesquisa mais 
ampla, investiga-se os bairros de Guarapes e Felipe Camarão. São bairros em que os 
resultados eleitorais de 1996 e 2000 revelaram vantagem de votos muito maior para a 
candidata Wilma de Faria (PSB), perante outros candidatos, do que em outros bairros. Para 
explicar essa vantagem, investiga -se a administração Wilma de Faria nesses bairros e como 
se caracteriza o fenômeno político da relação candidato (Wilma) / eleitor. Foram utilizadas 
contribuições teóricas de autores como José Murilo de Carvalho e Mônica Machado de 
Castro. Observa-se que a administração Wilma nos referidos bairros é acompanhada da 
satisfação dos eleitores pelas obras realizadas.  
 
  

Palavras chave: comportamento eleitoral, eleições municipais, administração Wilma de 
Faria  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão e CNPq / PIBIC 

   

   

 



Código: HS0161  
Título: pppg Uma caracterização do Centro de Atenção Psicossocial de Natal-RN  
Aluno: Ana Ludmila Freire Costa (01213062403)  
Orientador: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
Co-autor: Candida Maria Bezerra Dantas (03159395405)  
Co-autor: Alex Reinecke Alverga (03339266417)  
Co-autor: Ilana Lemos de Paiva (01993096477) 

 
Resumo:  
O Movimento de Reforma Psiquiátrica teve impulso no Brasil a partir da II Conferencia 
Nacional de Saúde Mental, em 1992, resultando na criação de serviços substitutivos para 
portadores de doença mental. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) surge em Natal em 
1996, objetivando oferecer um novo modelo de tratamento para dependentes químicos 
visando a sua reinserção social e desospitalização. Diante disso, este trabalho propõe 
caracterizar e avaliar tal instituição. Foram utilizados como instrumentos, uma entrevista 
semi-estruturada com uma psicóloga e uma análise documental (livro de registro de 
usuários, prontuários e relatórios anuais). O CAPS possui uma equipe composta atualmente 
por 16 profissionais, que se alternam na coordenação de grupos de trabalho, seguindo uma 
seqüência diária fixa de atividades. Quanto ao perfil dos usuários que estavam na 
instituição em março de 2002, a maioria é: do sexo masculino (87%), com faixa etária bem 
distribuída (entre 26 e 59 anos, 56%), solteiros (59%), e não passou por nenhum serviço de 
atendimento (58%) anteriormente. A origem do encaminhamento é realizada de forma 
espontânea ou pela rede de saúde do município em 66% dos casos. Dessa forma, percebe-se 
que o CAPS está funcionando de acordo com as diretrizes propostas na sua fundação já que 
desenvolve atividades educativas, terapêuticas e sociais, junto a equipe multidisciplinar 
visando a redução do uso de drogas, melhoria da qualidade de vida e inserção social do 
dependente químico.  

Palavras chave: reforma psiquiátrica, dependência química,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0165  
Título: TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL: EXPERIENCIAS NP MUNICIPIO 
DE CURRAIS NOVOS  
Aluno: José Pedro de Medeiros Júnior (03459715405)  
Orientador: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472)  
Co-autor: ILANA MEDEIROS TAVARES SILVA (02735868400)   
 

  
Resumo:  
O presente estudo visou compreender as transformações que vêm se processando nas 
organizações contemporâneas, no global, e as suas interfaces com o local. Explora-se aqui a 
gestão participativa vivenciada por gestores das empresas mais representativas em número 
de empregos gerados e/ou volume de vendas do setor industrial do município de Currais 
Novos. Foram selecionadas 14 empresas, das quais, 9 gestores se dispuseram a responder à 
entrevista. Utilizou-se, portanto, metodologia qualitativa, gravado-se, e posteriormente, 
transcrevendo-se as entrevistas. A análise dos dados ocorreu pelo valor do conteúdo da fala. 
Constatou-se que a maior parte das empresas utilizam, como forma de participação dos 
colaboradores, suas opiniões no processo produtivo. Verificou-se, ainda, que em algumas 
delas a participação é um mecanismo importante de incentivo e motivação do empregado e 
que a participação não está restrita apenas às opiniões dos colaboradores, mas, também, 
através de prêmios concebidos àqueles que se destacam na empresa. Dentre os nove 
gestores ouvidos, dois desprezam a gestão participativa nas suas empresas.  

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

   

   

 



Código: HS0169  
Título: Currais Novos e os ideais progressistas dos galvanopolitanos (1920/1930)  
Aluno: Edilma da Silva Cortez (04159678483)  
Orientador: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (06474462434)  

  
 
Resumo:  
O estudo "Currais Novos e os ideais progressistas dos galvanopolitanos (1920/1930)" 
objetiva conhecer e compreender a Modernidade que foi produzida em Currais Novos entre 
os anos de 1920 e 1930, identificando seus autores e suas idealizações, tendo em vista 
analisar os modos como pensaram o novo e produziram mudanças. Trabalha com a 
concepção de Modernidade entendida como um novo tipo de racionalismo em vínculo com 
uma vida social subsequente à ordem capitalista industrial. Possui como base empírica 
jornais que circularam em Currais Novos no referido período: O Porvir, O Galvanópolis e 
Ninho das Letras, os quais foram selecionados por serem veículos de divulgação de novos 
valores e práticas culturais. O estudo verificou que os pioneiros da proposta progressista de 
sociedade da Currais Novos dos anos 20 e 30 imbuíam-se de um poder capaz de retirar o 
povo da situação de estranheza perante à nova realidade, dispensando à Educação o papel 
de regeneradora da sociedade, uma vez que esta não apenas ensinaria um ofício às classes 
inferiores, como também contribuiria para a instauração de uma hegemonia cultural. 
Observou, como expressão da Modernidade, a presença do ideário da Escola Nova no 
discurso desses intelectuais, o que não representou o distanciamento completo dos mesmos 
da Tradição, representada pelos latifundiários, muitos deles, financiadores dos meios de 
divulgação desse novo ideário e principais beneficiados com essa nova postura.  

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

   

   

 



Código: HS0173  
Título: PERCURSO DA LITERATURA POPULAR EM CURRAIS NOVOS: UMA 
INVESTIGAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DE CORDELISTAS, VIOLEIROS E 
REPENTISTAS NO CONTEXTO CULTURAL DO MUNICÍPIO.  
Aluno: MARIA APARECIDA DA COSTA (01183563485)  
Orientador: MARIA DE FATIMA BARROS DA ROCHA (10680136487)  

 
Resumo:  
O estudo visou a traçar o percurso da literatura popular em verso produzida no Município 
de Currais Novos, no tocante à atuação de produtores culturais ocupados no fazer do cordel 
e das cantorias de viola. A metodologia aplicada partiu de duas fontes distintas: busca no 
acervo bibliográfico constando de bases teóricas já existentes sobre o assunto, e aplicação 
de questionários e instrumentais de pesquisa entre os produtores culturais locais, o que nos 
permitiu traçar uma pequena antologia literária dos mesmos. Uma vez em campo, a 
pesquisa ocupou-se em rastrear os violeiros e poetas populares aqui residentes, fosse 
através de obras de escritores locais, fosse pelo contato pessoal com esses produtores ou 
com familiares dos já falecidos. Esse momento da pesquisa foi de primordial importância, 
pois resultou na constatação de um considerável número de violeiros e repentistas em 
efervescente atuação, além de uma vasta produção dos tradicionais folhetos de cordel, 
sobretudo por poetas populares mais jovens. Outro importante ponto observado foi quanto à 
questão da variedade temática explorada nos folhetos de cordel, os quais abrangem desde 
assuntos corriqueiros e pessoais até os fatos de repercussão social a nível nacional. Enfim, 
verificamos que apesar da existência, neste Município, de programas de rádio que exibem a 
cultura de viola em seus aspectos mais peculiares, muitos poetas populares continuam no 
anonimato devido a limitada oferta de espaço para esses produtores.  

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

   

   

 



Código: HS0183  
Título: "IMPACTOS DO DESEMPREGO NA AGROINDÚSTRIA DOS MUNICÍPIOS 
DO VALE DO AÇU."  
Aluno: Ivana Vieira Cavalcante (02588481469)  
Orientador: ROBERTO MARINHO ALVES DA SILVA (44421320463)  

  
Resumo:  
O referido trabalho faz parte de um conjunto de investigações sobre as mudanças no Vale 
do Açu – RN, com o fechamento de uma das suas principais empresas : a Frunorte no ano 
de 2000.Desde os anos 80, o Rio Grande do Norte vivenciou importantes mudanças em sua 
estrutura produtiva, com a implementação do “Projeto baixo-açu”, trazendo o discurso da 
modernidade e progresso para a população local.Porém, os projetos beneficiavam os 
grandes empreendimentos agroindustriais no setor da fruticultura irrigada, gerando 
mudanças nas relações produtivas e de trabalho. Realizamos a pesquisa nos municípios de 
Açu e Carnaubais aplicando cerca de 235 questionários, entre os trabalhadores dispensados 
da empresa, onde os resultados da pesquisa nos proporcionaram um perfil sócio-econômico 
dos entrevistados, como também a qualidade de vida existente antes, durante e depois do 
trabalho na Frunorte. Realizamos entrevistas semi-estruturadas, com agentes econômicos 
locais do comércio varejista, fornecedores, lideranças do movimento sindical e um 
representante oficial da empresa.Com o fechamento da Frunorte, desencadeou-se uma série 
de consequências para a economia local e o agravamento da “questão social” entre os 
trabalhadores demitidos.Com o desemprego, as estratégias de sobrevivência utilizadas 
pelos trabalhadores, mostram as dificuldades encontradas para conseguirem ocupação, onde 
a maioria encontra-se no mercado informal, além de um significativo percentual dos que 
não tem nenhuma ocupação.  

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

   

   

 



Código: HS0192  
Título: Uma História do curso de História em Natal: 1957 – 1968  
Aluno: Maria Helena Oliveira de Lima (83874755487)  
Orientador: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)  

 
Resumo:  
Visa analisar a constituição e funcionamento do curso de graduação em Historia, em Natal, 
do seu surgimento (1957) ao período de incorporação do curso pela UFRN.Buscando 
conhecer as razões que possibilitaram o surgimento do curso de História no estado, a sua 
formação, como se deu à elaboração dos primeiros currículos, bem como as mudanças 
sofridas. No que se refere à metodologia utilizada, fomos levados a reconstruir as 
informações sobre o curso de História a partir de depoimentos orais. Foram realizadas 
entrevistas com os primeiros professores do curso, para captarmos a sua visão de docente e, 
a de dois alunos da primeira turma ingressante de 1957. Para dar suporte ao trabalho 
utilizamos algumas obras, sobre a história da educação (ROMANELLI). No tocante a 
discussão sobre a educação e a política no nosso estado a obra de (GERMANO). Para 
abordar as teorias que permearam o campo educacional no mundo, suas influências sobre o 
ensino no Brasil no campo do currículo (MOREIRA). Para realizar as entrevistas nos 
valemos de uma bibliografia sobre as técnicas da História Oral. Nesse sentido, foram 
importantes os textos de (QUEIROZ) e (BOSI). Em (MEDEIROS, T.) e (MEDEIROS, A.) 
foi possível observar como foi constituído o curso de História no Estado. Como resultado 
foi constatado que o curso superior de História surgiu no Rio Grande do Norte a partir das 
necessidades locais e das diferentes políticas educacionais do país.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a capacidade instalada no município de 
Natal de instituições de educação profissional, contribuindo para ampliar a discussão sobre 
a mobilização e articulação institucional dos diferentes modelos de educação profissional. 
Abordando temas relacionados e determinantes para compreender os diferentes modelos de 
educação profissional como: capital, trabalho e qualificação, bem como uma análise das 
instituições executoras de educação profissional no município do Natal. As informações 
adquiridas junto às entidades pesquisadas, referentes às áreas de atuação, os níveis de 
formação profissional, a clientela atendida e a capacidade de atendimento foram levantadas 
de forma direta (visita as entidades) e indireta, bem como a obtenção de documentos 
cedidos pelas entidades. Tais informações subsidiaram a apreensão de como cada 
instituição tem enfrentado as exigências do mercado de trabalho e as mudanças na área 
educacional. Considerando os resultados obtidos verificou-se a convivência de diferentes 
modelos de educação profissional no município, que tenta corresponder à realidade de um 
mercado também diversificado.  

Palavras chave: Educação profissional, Mercado de trabalho, Trabalho  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Orientador: ILZA ARAUJO LEAO DE ANDRADE (05659205453)  
 
  
 
 
Resumo:  
 
A nova Constituição brasileira, promulgada em 1988 adiciona ao processo de 
descentralização das políticas públicas de natureza social, mecanismos de participação, 
sendo os mais importantes os Conselhos Gestores. Neste sentido, este trabalho objetiva 
compreender o desempenho de três Conselhos Gestores do Estado do Rio Grande do Norte 
– Conselho Estadual da Saúde, do Trabalho e da Assistência Social, no tocante a 
participação cidadã e o controle social, buscando ampliar o campo de explicações das 
dinâmicas participativas nestes fóruns de decisão.Utilizando como subsidio referências 
bibliográficas acerca da temática, além de análise de entrevistas e atas de reuniões, 
apresentamos como resultado preliminar deste trabalho, diferenciações quanto a 
participação no interior do conselho. 
 

Palavras chave: Participação, Controle social, decisão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Título: Como universidade e futuro se (des)articulam: um estudo de representações sociais  
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Resumo:  
Partindo da constatação de que universidade e futuro são dimensões que estão muito 
associadas no imaginário social, esta comunicação explora relações existentes entre estas 
duas dimensões. Tal discussão fundamenta-se em um estudo maior de representações 
sociais acerca de ‘universidade’, elaboradas por indivíduos de diferentes inserções sociais. 
O referido estudo adotou o Procedimento de Classificações Múltiplas, que permite a “livre 
associação de idéias” dos sujeitos, sendo considerado adequado para examinar as 
estratégias pelas quais as pessoas caracterizam e elaboram sistemas de classificação. 
Participaram 280 sujeitos, sendo ‘180 filiados’ e 100 ‘não-filiados’ à universidade 
(Wagner, 1998). Analisando suas falas, percebe-se que o ‘estudo’, obtido na universidade, 
ocupa um papel central na perspectiva de futuro de ambos os grupos, sendo que, para os 
filiados, este ‘estudo’ remete ao concreto de vida daqueles indivíduos. Isto se constata nos 
discursos formulados na primeira pessoa. Já, para os não-filiados, o ‘estudo’ aparece de 
forma idealizada, nos discursos formulados na terceira pessoa. Conclui-se que tal diferença 
demarca identidades de pertença/exclusão social.  

Palavras chave: Universidade, Futuro, Representações Sociais  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Orientador: VANIA DE VASCONCELOS GICO (12852929449)   
 

  
Resumo:  
Discute-se a reificação da estética do sorriso que induz cada vez mais pessoas a procurarem 
os tratamentos odontológicos a fim de encontrar o “sorriso perfeito”. Este trabalho tem 
como objetivo compreender os mecanismos sutis exercidos pela ideologia nesses 
tratamentos, bem como, o entendimento das relações sociais nesse cenário. As categorias 
de pensamento saber e poder foram analisadas a partir da visão de Foucault, pois para ele o 
que determina o poder é o domínio dos corpos à adequação das tarefas. O poder emana de 
um saber no qual se aplicam as vias necessárias para seu exercício. Entre estas vias, 
destaca-se o discurso. O poder, através do discurso, mobiliza as pessoas, fazendo-as, 
desejar, almejar, querer através de imagens mentais; sendo ao mesmo tempo, causa e 
conseqüência do imaginário das fantasias geradas pelos desejos. Como procedimento 
metodológico, prioriza-se a análise das categorias de poder e saber centrado na obra 
foucaultiana. Conclui-se com esse estudo que o discurso do dentista, impregnado de poder-
saber exerce sobre “os de baixo”, influência decisiva sobre a escolha dos tratamentos 
estético-faciais odontológicos.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Orientador: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  

 
Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo investigar a dimensão educativa da produção artística da 
Dança Contemporânea. Tal intento justifica-se na possibilidade de apresentar perspectivas 
pedagógicas para o ensino da dança e, portanto, contribuir com o ensino deste conteúdo no 
contexto da Educação Física. O referencial metodológico utilizado é a fenomenologia-
hermenêutica, compreendendo o retorno à experiência vivida no ato de interpretação de 
textos e imagens. O material investigado consta de publicações (matérias) da Revista 
Bravo, compreendidas no período de abril de 2000 a abril de 2001. A pesquisa encontra-se 
em andamento. Apesar de estar na fase inicial da análise, já é possível perceber alguns 
elementos para a reflexão em torno do ensino da dança, dentre eles: uma concepção de 
corpo e de movimento que não se resume a estereótipos ou padrões estéticos específicos, 
mas que se apresenta como polissêmica abarcando múltiplos referenciais estéticos; 
situações abertas de ensino; a participação coletiva no processo de criação coreográfica; a 
quebra de excessivas metodizações; múltiplas possibilidades de problematização sobre a 
realidade vivida e o diálogo entre diversos contextos culturais.  

Palavras chave: Educação, Arte, Dança  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Orientador: VANIA DE VASCONCELOS GICO (12852929449)  

 
Resumo:  
A obra de Luís da Câmara Cascudo proporciona aos leitores a compreensão da 
historicidade e da cultura, uma vez que a textura de seus escritos é entrelaçada de um 
riquíssimo número de dados e informações, muitos dos quais adquiridos por uma 
multiplicidade de fontes. É nesse contexto que as cartas, estimadas em 1500 
correspondências, desempenham um papel preponderante, permitindo compartilhar 
experiências, informações e discussões da época. O presente trabalho teve como objetivo 
analisar as cartas de Câmara Cascudo, para desvendar seu estilo peculiar, o conteúdo 
emitido por seus correspondentes e os caminhos metodológicos por ele percorrido. O 
procedimento metodológico priorizou a leitura das cartas, analisando-se seus conteúdos e 
aspectos históricos culturais. O resultado da pesquisa indica que as cartas foram 
importantes referentes para a obra cascudiana, uma vez que o autor valia-se das 
informações arquivadas em museus, bibliotecas e arquivos, enviados por seus amigos 
correspondentes, brasileiros e estrangeiros, além disso, constituem-se importante fonte de 
pesquisa para quem deseja compreender o universo cascudiano.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0205  
Título: Metáforas e uso de informática na educação  
Aluno: Karoline Leite Guedes (02654396479)  
Orientador: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420)  

  
Resumo:  
O presente trabalho possui o intuito tentar desvendar e investigar metáforas que permeiam 
as concepções sobre o uso do computador na educação, buscando compreender os recursos 
relevantes na produção do conhecimento, e principalmente, acerca da disseminação do 
saber. Neste sentido, foram desenvolvidos estudos e análises nos documentos do Programa 
Nacional de Informática na Educação (PROINFO), por ser identificado como um dos 
programas voltados para a inserção da informática na educação, com a preocupação da 
formação/capacitação docente. Esta análise tem sido fundamentada em três questões 
básicas: o que é o computador? O que o computador faz? E o que eu posso fazer com o 
computador Identificamos que uma das dificuldades no uso da informática na educação é a 
identificação do computador como instrumento que promove a aprendizagem. Para explicar 
ou superar essa dificuldade, é comum a utilização de metáforas identificadas no material 
analisado. Um outro aspecto que identificamos nesse estudo é a necessidade de capacitação 
dos docentes para a utilização pedagógica do computador, o que implica fortes 
investimentos financeiros. Em todo os discursos analisados, percebemos que a educação à 
distância, nos seus mais variados tipos: broadcast, virtualização da escola tradicional e/ou 
estar junto virtual, é defendida como uma alternativa eficaz na busca de informações e no 
processo de aquisição do saber e na formação do cidadão.  

Palavras chave: Metáforas, Desenvolvimento profissional, Informática educativa  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Este trabalho expõe o perfil do Psicólogo da Saúde no Rio Grande do Norte, visando sua 
formação acadêmica e atuação profissional. Foram entrevistados 55 psicólogos 
hospitalares/da saúde presentes no Guia de Psicólogos 2000/2001 editado pelo Conselho 
Regional de Psicologia 13ª seção RN, utilizando-se um questionário desenvolvido pela 
Associação Latinoamericana de Psicologia da Saúde (ALAPSA) e aplicado no RN pela 
Base de Pesquisa: Grupo de estudos:Psicologia e Saúde (GEPS), do Departamento de 
Psicologia (UFRN). Verificou-se uma busca dos psicólogos por uma formação 
complementar diante da insuficiência da graduação acadêmica. Observa-se a presença da 
formação e prática clínica na atuação desses profissionais em saúde. Os dados mostram que 
durante o estágio curricular ocorre a predominância da área clínica, seguida por uma 
abordagem em sua prática profissional também clínica. Apesar dessa presença clínica existe 
o reconhecimento desses psicólogos das diferenças entre Psicologia da Saúde e Psicologia 
Clínica, e a consideração da Psicologia da Saúde como especialidade. Observa -se, portanto, 
um reconhecimento por esses profissionais, da Psicologia da Sa úde como uma área de 
atuação especifica, apesar da formação acadêmica mostrar-se insuficiente e direcionar um 
enviesamento desse profissional à outras áreas.  

Palavras chave: Psicologia da Saúde, Formação acadêmica, Capacitação profissional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O presente estudo teve como objetivos traçar o perfil profissional dos psicólogos da saúde 
no Rio Grande do Norte, relacionando a formação acadêmica e qualificação profissional 
mediante a detecção das dificuldades enfrentadas. Foi utilizado questionário semi-aberto 
detalhado, sobre o profissional Psicólogo da Saúde, atuação, formação e conhecimentos na 
área, desenvolvido pela Associação Latino Americana de Psicologia da Saúde e aplicado no 
RN pelo Grupo de Estudos: Psicologia e Saúde, do Departamento de Psicologia da UFRN, 
em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Saúde. Foram 
entrevistados 55 dos 107 Psicólogos Hospitalares/ da Saúde presentes no Guia de 
Psicólogos do RN 2000/2001, elaborado pelo Conselho Regional de Psicologia 13/ seção 
RN. Ressalta-se que 52 psicólogos recusaram-se a participar da pesquisa, ou não foram 
localizados. Os resultados mostram que a formação teórico-prática do Psicólogo da Saúde 
que respalda sua atuação é dimensionada desde sua graduação em Psicologia, a partir de 
iniciativa própria ou estágio vinculada à faculdade/curso específico. No estabelecimento de 
motivos para o atendimento psicológico na área de saúde observou-se a predominância de 
questões do processo saúde-doença situados entre o individual e o social. Verificou-se que 
a Psicologia da Saúde ainda não é ocupação de dedicação exclusiva, devido à remuneração 
insatisfatória, mas a satisfação dos psicólogos com sua atuação ainda encontra-se em 
crescimento.  

Palavras chave: Psicologia da Saúde, Atuação, Remuneração e satisfação profissional  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente trabalho insere-se nas discussões sobre as relações entre mídia e política na 
contemporaneidade. Neste momento histórico, os meios de comunicação de massa ampliam 
sua influência e se fazem presentes em diversos campos da vida social. Na política, esta 
influência, que se torna cada vez mais central, é percebida, por diversas abordagens, em 
termos de uma “espetacularização”. Tendo em vista esta problemática, objetivamos 
apreender como esta relação se configura em uma situação concreta: o uso da mídia 
televisiva no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) pelas três principais 
candidatas à prefeitura de Natal em 2000 (Wilma de Faria, PSB; Fátima Bezerra, PT; 
Sonali Rosado, PSDB). Para tanto, usamos duas metodologias de análise de forma 
combinada : o CR-P (Cenário de Representação da Política), proposto pelo pesquisador 
Venício de Lima, que visa dar conta dos aspectos simbólicos no processo político 
produzidos pela TV, e a “Análise das Estratégias Discursivas”, proposta por Marcus 
Figueiredo, que aborda os aspectos racionais mobilizados pelas estratégias de persuasão dos 
eleitores adotadas pelos atores políticos no processo eleitoral. Observa-se que o primado do 
uso da técnica televisiva exige aos atores políticos novas posturas que sejam compatíveis 
com a televisão. A despeito disto, constata-se que o campo da política preserva muitas de 
suas práticas e formas discursivas.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Orientador: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  

  
Resumo:  
 
Canudos, poema dos quinhentos (UFC: Fortaleza, 1999), de Carlos Newton Júnior, é um 
conjunto de poemas que inspira euforia e avidez pela luta e também o reconhecimento de 
todo um ideal de materialização da justiça social. Nele o leitor encontra um rico registro 
poético das aspirações armoriais deste que foi o expoente sertanejo da luta de classes: 
Antônio (um nordestino) Conselheiro. O mar de usura e temor que havia “além das portas 
fortes do arraial, já espreitava a morte, em longas botas”, ainda assim, o país viu nascer e 
crescer por entre mandacarus e luares a cidadela da liberdade e da teimosia.  
Era a fé no Criador que movimentava o mastro e a bandeira do Divino dando início à 
jornada em busca do horizonte visionário deste Santo Conselheiro. O livro é a celebração 
legítima à emoldurada face sombria e dilacerada de El-Rei Dom Sebastião no sertão de 
Canudos, pastor de homens e semeador de idéias.  

Palavras chave: Sertões, Poesia armorial, Canudos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Este estudo identifica aspectos sócio -ambientais da adaptação humana às condições físicas 
do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a partir de relatos escritos por pessoas que para 
lá viajam. A ocupação se dá em grupos de 4 pessoas em sistema de rodízio de 15 dias. Os 
viajantes se deparam com um local tido como pouco seguro, isolado do continente e que os 
submete a um confinamento, pois o abrigo em que se alojam é relativamente pequeno e a 
área externa é formada por rochas. Esse estudo teve por objetivo específico a construção de 
categorias que permitam análise dos aspectos sócio-ambientais de sua adaptação. Os 
viajantes registraram suas experiências em um diário pessoal, entregue antes do embarque e 
devolvido no retorno. Os relatos confirmam que a adaptação ao local é resultado da inter-
relação pessoa-ambiente, e não da ação isolada de um desses fatores. Para alguns viajantes 
o local permite o afastamento dos problemas rotineiros, a possibilidade de repensar a vida e 
o estabelecimento de uma nova rotina. Outros sentem falta do barulho, da movimentação e 
da rotina da vida urbana. Com relação a práticas ecologicamente sustentáveis, algumas 
pessoas tendem a ser mais ecocêntricas, já outras se mostram mais antropocentricamente 
orientadas. Os dados obtidos até aqui são parciais, pois o projeto se encontra em 
andamento.  

Palavras chave: Psicologia Ambiental, Grupos isolados, Ambientes especiais  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0238  
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Resumo:  
Este estudo tem por interesse central analisar o trato das questões do gênero nas diversas 
expressões da cultura de movimento, que se fazem presentes na Educação Física Escolar, 
incluindo os diversos aspectos que se intercruzam e determinam as relações de gênero, tais 
como o aspecto biológico, sócio-cultural e histórico que estão inscritos e problematizam 
essa discussão. Partindo dessas considerações, elaboramos a seguinte questão: Como os 
professores de Educação Física que estão atuando em turmas do terceiro ciclo do ensino 
fundamental vêm tratando da questão referente ao gênero no seu fazer pedagógico? A 
pesquisa se caracteriza como uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Foram 
escolhidos quatro professores que ministram aulas mistas em escolas de Natal. Estamos 
utilizando como instrumentos para coletar os dados a observação de quatro aulas, a 
filmagem e uma entrevista semi-estruturada. A investigação foi desenvolvida em apenas 
uma das quatro escolas que compõe o nosso estudo, mas já é possível colocar algumas 
reflexões a partir dessa primeira aproximação. Podemos observar que o fato da inclusão de 
turmas mistas nas aulas de Educação Física na escola não necessariamente garante uma 
prática pedagógica indistinta para o sexo feminino e o sexo masculino, parecendo apenas 
mascarar os condicionantes culturais que estão diluídos no espaço do ensino-aprendizagem 
e que determinam essa distinção.  

Palavras chave: Gênero, Educação Física, Escola  
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Resumo:  
A discussão sobre a constituição dos processos identitários relacionada às experiências 
educativas remete à participação do aluno na vida escolar, a partir de trocas de sentidos e 
significados entre os sujeitos. Pressupõe relações diversas nas quais construídos normas, 
valores e regras marcados por polissemias no contexto situacional. A partir disso, analisa-se 
situações de aprendizagem a fim de compreender como elas viabilizam a construção de 
sentidos sobre os mesmos pelos alunos. O estudo desenvolveu-se na turma do Ciclo de 
Sistematização com 32 alunos, entre 09 a 11 anos, numa escola pública local, envolvendo 
uma intervenção participante que observações, entrevistas, reuniões de estudo, para 
evidenciar os elementos dos processos frente às atividades propostas e mediadas pela 
professora. Destacando os elementos que marcam as estruturas relacionais vividas em sala 
de aula, como resultado, considera-se importante o estabelecimento de relações que 
privilegiem as dimensões identitárias construídas nos processos interativos, visto que são 
elementos curriculares fundamentais a serem considerados pelos agentes educativos para 
consolidar as relações democráticas que considerem as diferenças e aproximações entre 
alunos como componentes das relações estabelecidas na escola, contribuindo para a 
constituição de identidades.  
 
 
 

Palavras chave: Identidade, desenvolvimento,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0240  
Título: Psicologia da Saúde-Hospitalar: reflexões e desafios.  
Aluno: Elilde Medeiros de Oliveira (37831941487)  
Orientador: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
Co-autor: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
Co-autor: RICARDO WERNER SEBASTIANI (02984361830)  
Co-autor: Jakeline M. Bezerra de Souza (02991966408)  

 
Resumo:  
A importância da integração da Psicologia como profissão nos serviços de saúde foi 
reconhecida em 1983 pela Organização Mundial de Saúde e desde então vários cursos de 
formação, introdução e aperfeiçoamento indicaram a preocupação com a Psicologia da 
Saúde. Considerando a recenticidade dessa área, o presente trabalho teve como objetivo 
aprofundar o conhecimento em diversos aspectos sobre a atuação dos psicólogos da saúde-
hospitalar nas instituições de saúde no Rio Grande do Norte. Para isto, foram entrevistados 
55 dos 107 profissionais cujos nomes se encontram no “Guia do Psicólogo”, editado pelo 
conselho Regional de Psicologia – 13/Sessão RN e que se identificaram como psicólogos 
da saúde-hospitalar. Os entrevistados afirmaram que são os responsáveis pelo 
estabelecimento de objetivos no atendimento psicológico dos pacientes e que isto ocorre em 
função de sua iniciativa e decisão. Consideram que vem aumentando o reconhecimento por 
parte da população em geral da função do psicólogo da saúde -hospitalar e que há um 
crescimento na procura dessa área por parte dos psicólogos. Os dados são iniciais e outras 
análises deverão proporcionar um quadro mais geral e claro da Psicologia da Saúde-
Hospitalar, porém eles sugerem que os profissionais dessa área a percebe como sendo 
reconhecida no meio em que ela atua e que está se consolidando como uma área específica 
da Psicologia.  

Palavras chave: Psicologia da Saúde-Hospitalar, Reflexões, Desafios  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: HS0243  
Título: UM ARTÍFICIE DA FICÇÃO - A "FAÇON DE FAIRE" DO NARRADOR ORAL 
EM CENA  
Aluno: Mácio Alves de Medeiros (02330558430)  
Orientador: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  
Co-autor: Mácio Alves de Medeiros (02330558430)  
Co-autor: ISABELA FREITAS DE OLIVEIRA (02613127406)  

 
Resumo:  
O ato de contar histórias é um movimento artístico que necessita fundamentalmente de dois 
elementos para sua completude: o locutor e o receptor. Este trabalho sucede de uma 
investigação sobre a prática de contar histórias no ensino fundamental em Natal-RN. Num 
direcionamento específico, estudamos a maneira como o narrador oral (representado pelo 
professor-contador) executa performaticamente as histórias, tornando-as perceptíveis aos 
olhos e aos ouvidos do público, num jogo de sedução e intercâmbio de experiências vividas 
e/ou apreendidas. Para isso, fizemos uso de observações e registros sobre as sessões de 
contos, bem como entrevistas com os agentes da voz poética. Assim, lançamos mão do 
método da Entrevista Compreensiva desenvolvido por Jean-Claude Kauffamn, que prioriza 
a interpretação da palavra falada pelo contador e, a esse procedimento, incluímos as 
análises calcadas nas reflexões teóricas feitas ao longo da pesquisa. De acordo com os 
dados, constatamos que a performance do professor-contador caminha por duas vias: a 
oralidade com resquícios da tradição e outra; a oralidade esteticamente escritural. O 
processo performático desse agente imprime a possibilidade de fazer eclodir, com vozes, 
cores e movimentos, as narrativas de ficção presas ao modelo alfabético. Sua forma oral, 
seguida de gestos, entonações, improvisos e até mesmo silêncios, intenta contra a 
'integridade' do leitor que, embora passivo, passa a representar o eco da obra emergida do 
corpo do narrador.  

Palavras chave: ORALIDADE, PERFORMANCE, ESCRITURA  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0247  
Título: "O papel das microempresas na reorganização do espaço urbano de Caicó"  
Aluno: Eraldo Morais de Almeida (78514541404)  
Orientador: JOSE LACERDA ALVES FELIPE (05743109400)  
Co-autor: Igor Pinheiro de Sales Cabral (02685785400)  

 
Resumo:  
Com este trabalho pretende -se tecer considerações sobre o papel das microempresas na 
reorganização do espaço urbano do município de Caicó /RN. A sistematização do trabalho 
compreende os seguintes tópicos: Coletas de dados, dificuldades enfrentadas, averiguação 
das informações coletadas e o uso da ferramenta computacional. A aplicação dos 
questionários serviu de suporte para um maior domínio do assunto trabalhado. Foram 
confeccionados dois tipos de questionários, um destinado exclusivamente para colher 
informações das microempresas, em especial as bonelarias e confecções. Embora se 
reconheça o teor verídico dos fatos, que servem como suporte para um maior domínio do 
assunto, não se pode deixar de ressaltar as dificuldades enfrentadas, no que diz respeito ao 
cadastramento das microempresas da cidade de Caicó/RN. A investigação das informações 
coletadas mostrou uma nova realidade para o município. Como desfecho, o projeto propõe 
trabalhar as informações geográficas inseridas dentro de uma nova ferramenta de trabalho. 
Criou-se um Software específico para tal fim o GIS. O avanço tecnológico permite a 
Ciência Geográfica trabalhar com o Geoprocessamento, que abriga algumas das mais 
interessantes aplicações da tecnologia CAD através de gráficos, mapas e indicadores, em 
conjunto com imagens de satélites e fotos aéreas, possibilitando o conhecimento sobre a 
superfície da Terra, e suas micro-particularidades.  
 
Palavras chave: Software, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0249  
Título: "Das histórias de vida ao processo de autoria: uma travessia a ser explorada."  
Aluno: Elisete Aparecida Ferreira Gomes (04983008896)  
Orientador: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  

  
Resumo:  
O objetivo central da pesquisa é, através das teorizações sobre a construção do sujeito, 
propor um olhar diferenciado no que se refere à subjetividade do escritor . Determinadas 
tendências dos estudos de linguagem entendem o sujeito como atuante no processo de 
construção da significação. Assim, admitir que o “eu” se constrói em toda e qualquer 
atividade social – e tendo a escrita como prática social – implica considerar as 
interferências subjetivas, reconhecendo, dessa forma, os acontecimentos únicos de vida 
como responsáveis pela singularidade que referenda a autoria. Diante desse pressuposto, 
este estudo analisou textos de escritores aprendizes, buscando traços de subjetividade 
denunciados pelas histórias de vida. O corpus é constituído por textos produzidos, durante 
um ano, por meninas prostituídas ou em situações de risco, com base na pesquisa 
etnográfica. Conforme a análise, observa -se que a escrita é um evento único que ocorre 
numa determinada instância, no qual todas as vozes se encontram (internas e externas). E, 
assim, nesse campo híbrido, as idéias, lembranças, representações culturais confrontam-se 
com o psiquismo, gerando um sentido de mundo marcado pela subjetividade. Por entender 
que o conceito de autoria esta atravessado por questões de identidade, conclui-se que a 
escola deva propiciar aos alunos a condição de se tornarem autores de seus dizeres, como 
num verdadeiro exercício de cidadania.  

Palavras chave: autoria, letramento, formação do sujeito  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0254  
Título: A DUALIDADE ESCRITURAL NO PROCESSO DE REGISTROS EM DIÁRIOS 
DE CAMPO  
Aluno: ISABELA FREITAS DE OLIVEIRA (02613127406)  
Orientador: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  
Co-autor: Mácio Alves de Medeiros (02330558430)  

  
Resumo:  
 
O pesquisador que suscita uma narrativa de vida oral, dá ao narrador precisões sobre o 
objeto e o sentido de seu trabalho. Assim, este trabalho privilegia o estudo do diário de 
campo, no qual verifica-se a presença ao mesmo tempo de um diário no senso estrito do 
termo (um diário de etnógrafo) e também um diário pessoal íntimo do pesquisador. Integra 
nosso objeto de estudo alunos de graduação, iniciação científica e pós -graduação em 
Ciências Sociais e Humanas da UFRN, que estão realizando atividades de pesquisa ou 
desenvolvendo projetos individuais de pesquisa. Unindo teoria e prática, este trabalho 
fundamenta-se na interface disciplinar da análise interpretativa dos jogos de linguagem e da 
busca de identidade, através da narrativa de vida do indivíduo enquanto pesquisador. A 
análise desses diários de campo, se dá através do método proposto pelo sociólogo francês 
Jean-Claude Kaufmann, a Entrevista Compreensiva, pelas reflexões sobre o diário íntimo 
estudado por Philippe Lejeune e, as sociologias dos sistemas simbólicos segundo Norbet 
Elias e Pierre Bourdieu. Ela nos mostrará não só o desempenho destes alunos-
pesquisadores junto ao trabalho de campo, observação e coleta de dados, mas também sua 
maneira de organizar e reorganizar os dados obtidos, estimuladas ou transformadas por 
novas leituras, pela sua inserção ao campo, pelas condições de trabalho, a ansiedade diante 
do novo, enfim as marcas de um cotidiano que cada dia se impõe junto ao seu trabalho de 
pesquisador.  

Palavras chave: NARRATIVAS DE VIDA, DIÁRIO ÍNTIMO, CADERNO DE CAMPO  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0268  
Título: A METAFÍSICA DA LIBERDADE EM MESTRE ECKHART  
Aluno: CLAUDIA APRILE DA ARAÚJO (13681264805)  
Orientador: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)   

  
Resumo:  
Análise da obra de M. Eckhart, especialmente o Livro do Desprendimento, procurando 
evidenciar que o desprendimento proposto como esvaziamento da Alma possui uma 
fundamentação ontológica que concede ao Nada uma presença ineludível. O Nada como 
fundo d’Alma caracteriza-se como o lugar próprio de Deus. M. Eckhart evidencia que é na 
natureza humana onde se situa a manifestação do divino, por isso o desprendimento é a 
mais valorosa das virtudes porque concede ao homem a conjunção com a pureza, 
simplicidade e imutabilidade da Deidade. Na disposição do homem desprendido encontra-
se a realização de uma liberdade plena, isto é, o despojamento de toda imagem e mediação 
entre Deus e o homem, ao tempo que efetua-se a anulação do próprio eu. Na metodologia 
nos valemos tanto da leitura e analise das fontes especificas, quanto de seus comentadores 
como Amador Veiga, John Caputo, Martin Heidegger. Que nos apontam a conclusão de 
uma relação entre a ética ontológica de M. Eckhart, do processo de desprendimento do 
homem, e a ontologia de M. Heidegger, o Nada como plena negação da totalidade do ente e 
o desvelamento do Ser em si mesmo.  

Palavras chave: liberdade, desprendimento, neoplatonismo medieval  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0271  
Título: Do Filósofo-escultor: trevas e ignorância na filosofia de Pseudo-Dionísio 
Areopagita  
Aluno: WILLIANE DE SOUZA OLIVEIRA (00972723455)  
Orientador: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768)  

 
Resumo:  
O trabalho tem como proposta, expor os conceitos fundamentais do pensamento de Pseudo-
Dionísio Areopagita (entre 485 e 535). Enfatiza-se o conteúdo da Teologia Mística, obra 
que visa a fundamentação da união com Deus, ápice do labor filosófico. A exposição 
procura evidenciar a presença de elementos neoplatônicos, especialmente aqueles 
relacionados à superação de uma ontologia clássica. Elucida-se ainda o tratamento da 
linguagem em relação a deus, como força evocativa na argumentação de uma teologia 
negativa, onde a linguagem aponta na perspectiva de um não-saber. No caminho do 
conhecimento de Deus, o método consiste na renúncia dos conhecimentos sensível e 
inteligível, culminando na negação e em uma ignorância sapiente. A metáfora do escultor 
expressa a perpétua procura do filósofo, como aquele que contempla na aparição do mundo 
o seu próprio ocultamento.  

Palavras chave: teologia mística, treva divina, neoplatonismo medieval  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: HS0279  
Título: O livre arbítrio em Santo Agostinho  
Aluno: ANDREA CEDRO DE ARAÚJO (00963610422)  
Orientador: CLAUDIO FERREIRA COSTA (44547544700)  

  
Resumo:  
Neste trabalho, abordaremos um dos problemas fundamentais da filosofia de Santo 
agostinho: O Problema do Livre Arbítrio. Evidenciar-se-á a influência que ele recebeu do 
Neoplatonismo. A obra Do Livre Arbítrio é em grande parte o relato das conversas com seu 
amigo Evódio, onde procura-se através da razão explicar a origem do pecado e o seu papel 
na Obra Divina. Contudo, concluímos que tudo está dentro da Ordem e que a fonte do Mal 
moral, o Pecado, está na intensidade com que amamos as coisas, no uso ilícito do livre 
arbítrio. O fato de Deus prever os pecados do homem não o obriga a pecar, sendo cada 
homem e a vontade livre por si mesmos. Refutando a explicação dualista maniquéia, 
valorizando o papel da liberdade humana, Agostinho apresenta uma concepção acerca da 
liberdade da vontade que servirá de guia e fonte de discussão na filosofia medieval. Temas 
como a presciência divina, predestinação, prêmio e castigo, bem como o protagonismo da 
graça na livre escolha do bem, caracterizam esta obra.  

Palavras chave: pecado, livre arbítrio, vontade  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0281  
Título: Aplicação de conceitos no ensino fundamental.  
Aluno: Denise Cortez Fernandes de Araujo (44461097404)  
Orientador: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)  

  
Resumo:  
Este trabalho analisa as condições que permitam ao aluno desenvolver sistemas de 
pensamento tendo como base a formação dos conceitos de origem e sucessão mediante 
operações intelectuais de formular perguntas, problematizar a realidade, planejar e executar 
investigações, analisar dados, estabelecer relações e conclusões. A observação participativa 
representa o procedimento de coleta de dados usado enfocando as situações de 
aprendizagem vivenciadas pelos alunos e a sistemática de assessoramento às professoras 
realizada pelo grupo de pesquisadores. Constituiu-se referência empírica do estudo os 
alunos matriculados no ano letivo de 2001 numa escola pública de Natal - RN, assim como 
a professora responsável pela mediação pedagógica do processo de ensino-aprendizagem. 
A análise se efetivou a partir de parâmetros estabelecidos à luz das referências teórico 
metodológicas da abordagem sócio-histórica sobre o desenvolvimento humano. Os 
resultados evidenciam que o processo de ensino-aprendizagem orientado pelo 
desenvolvimento das operações intelectuais articuladas aos conceitos científicos favorece a 
assimilação de conhecimentos por parte dos alunos. Os avanços obtidos a partir da 
abstração e generalização dos significados dos conceitos trabalhados revelam-se tanto em 
relação à aquisição do conhecimento escolar, quanto em relação ao próprio 
desenvolvimento psico-social e cultural dos alunos.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0306  
Título: A Alma do HOMEM  
Aluno: ALEXSANDRO SINFRÔNIO DA CÂMARA (03099909475)  
Orientador: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)  

  
Resumo:  
Neste trabalho, pretendemos expor, de maneira sucinta, uma das questões mais intrigantes e 
instigantes de todo pensamento antigo, a saber: a Alma. Mais precisamente, a Alma do 
Homem. Tomamos a questão especificamente em dois dos remanescentes pensadores mais 
fecundos, cada qual em sua época, da filosofia antiga: um deles é o filósofo grego do século 
IV antes de Cristo, Platão; outro não menos genial pelo seu espírito especulador, é o 
filósofo egípcio Plotino, do século III da era cristã. Segundo estes filósofos, o homem só 
constitui-se como tal, quando é composto por dois elementos fundamentais e distintos, que 
é o Corpo e a Alma. Em outras palavras, somente quando a Alma, que é um ser imutável e 
eterno, e que por isso mesmo pertence a ordem do Inteligível, cai (desce) a um corpo, que 
por sua vez, é mutável e corruptível (mortal), pertencendo, com efeito, a ordem do 
Sensível. Para realização deste trabalho, fizemo-nos valer de algumas obras específicas a 
respeito do tema, a saber: alguns dos principais diálogos de Platão e comentadores, e obras 
referentes as Enéadas de Plotino a que faz em referência ao tema proposto. Mostramos, por 
fim, as semelhanças e dessemelhanças, se houverem, procurando enquadrar a questão da 
Alma em uma ordem ontológica, cosmológica e epistemológica, e além disto, pretendemos 
obter um conhecimento plausível sobre o Neoplatonismo que é, com efeito, uma das mais 
instigadoras e fascinantes correntes filosóficas de todos os tempos.  

Palavras chave: ALMA, NEOPLATONISMO ANTIGO, HOMEM  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0316  
Título: Composição da Renda Rural no Rio Grande do Norte  
Aluno: Simone Nóbrega de Souza (84582634168)  
Orientador: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  
 

  
Resumo:  
O Meio Rural não é mais classificado como totalmente agrícola. Este vem passando por 
transformações em sua dinâmica indicando que para o seu desenvolvimento social e 
econômico as atividades essencialmente ligadas à agricultura não são suficientes para a 
sobrevivência de milhares famílias rurais. Como forma de compor a sua renda, as famílias 
residentes no campo não estão somente ocupadas em atividades agrícolas, mas também em 
atividades não agrícolas e/ou pluriativas. O objetivo do trabalho foi identificar a 
composição e as fontes de renda das famílias rura is do Rio Grande do Norte, no período 
entre os anos de 1995 a 1999. Através das tabulações da PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostragem e Domicílio), utilizou-se o método de decomposição dos microdados e 
também como materiais para estudo do caso, tais como: livros, periódicos, pesquisas e 
trabalhos científicos publicados. Nos resultados obtidos observa-se que as ocupações 
vinculadas à agricultura não são o bastante para compor o rendimento familiar. Os 
provenientes das ocupações não agrícolas e/ou pluriativas, juntamente com as 
aposentadorias e pensões estão elevando as rendas dos residentes no meio rural.  

Palavras chave: Meio Rural, Renda familiar, Fontes de Renda  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0317  
Título: "A INFLUÊNCIA DA TEORIA DAS IDÉIAS" DE PLATÃO NO UNO EM 
PLOTINO  
Aluno: Ricardo César Avelino (03215443406)  
Orientador: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)  

  
Resumo:  
Trata-se de um tema da filosofia, mais precisamente metafísico, “A influência da teoria das 
idéias de Platão (427-347 a.c) no Uno em Plotino (205-270 d.c)”. Temos a grande 
dificuldade para encontrarmos obras que nos tragam o pensamento desses dois grandes 
pensadores, de forma sintética e, principalmente em Língua Portuguesa, no que se trata de 
Plotino. É exatamente por esse motivo que resolvemos mover nossa pesquisa nessa área. 
Logo, venho sob orientação, tratar e reavivar essas dificuldades, buscando claramente 
produzir um trabalho e uma pesquisa bibliográfica que possa auxiliar estudantes e 
pesquisadores que venham desenvolver trabalhos e pesquisas posteriores. Fazendo assim 
com que esses tenham maiores facilidades para encontrar obras e comentadores que tratem, 
não só do tema proposto, mas também do pensamento desses dois grandes pensadores da 
humanidade. Nos propomos mostrar a genialidade de Platão mais também o quanto que 
vem influenciar os pensadores mais precisamente do Ocidente. Assim, buscar mostrar um 
pouco do caráter epistemológico da sua doutrina. Como fazer um paralelo quanto aos dois 
pensadores na questão Ontológica, para entendermos melhor a questão do ser e de sua 
busca por um princípio gerador e ordenador enquanto “Entes”, ou seja, ser nas suas 
características mais essenciais.  

Palavras chave: PLATÃO, PLOTINO, O UNO  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0328  
Título: LIBERDADE E TEMPO  
Aluno: SAMITA RIBEIRO DE ARAÚJO (02300573490)  
Orientador: CLAUDIO FERREIRA COSTA (44547544700)  

 Resumo:  
Liberdade e tempo, estes são dois conceitos que ao longo da história da filosofia, e mesmo 
da humanidade, tiveram várias definições muitas vezes paradoxais. "Como poderíamos ser 
livres se estamos presos a um tempo absoluto?" Esta é a questão que coloco em 
discussão:pretendo demonstrar a impossibilidade de haver liberdade, considerando os 
conceitos de espaço e tempo absolutos defendidos por Isaac Newton. Tudo que existe é 
espácio-temporal, portanto todos os seres são por definição temporalmente determinados, 
geração e corrupção. Logo, como poderíamos definir liberdade, como uma aspiração do 
homem, se o determinismo está intrínseco a nossa condição humana?  

Palavras chave: LIBERDADE, TEMPO, ESPAÇO  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0331  
Título: Energias Alternativas Para O Caos Urbano No Litoral Norte-Rio-Grandense  
Aluno: Nilton Santos de Carvalho (50058037420)  
Orientador: LUIZ MARTINS DA SILVA SOBRINHO (04401085434)  

  
Resumo:  
O litoral brasileiro vem crescendo cada vez mais no ramo do turismo, atraindo pessoas do 
mundo inteiro. Como conseqüência disso o litoral sofre acentuada especulação imobiliária 
para atender os interesses da construção civil, com a construção de: pousadas, hotéis, bares, 
restaurantes, condomínios, etc. No Rio Grande do Norte, onde o clima, as praias, lagoas, 
enfim, as belezas naturais favorecem o desenvolvimento tur ístico, essas construções não 
obedecem a um planejamento adequado. Com o processo de desenvolvimento turístico, 
ocorre um desequilíbrio no ambiente natural e social, devido a invasão imobiliária. Se faz 
necessário a preservação dos recursos naturais, principalmente daqueles não renováveis, 
evitando a destruição do ecossistema existente. Assim sendo, surge a necessidade de 
utilização dos recursos renováveis de forma harmônica, e de maneira que se conservem as 
características da região. Este espaço, devido à implosão urbana desordenada, demanda a 
necessidade de se criar fontes alternativas de energia para manutenção da nova infra-
estrutura gerada pela ocupação no espaço costeiro. Através de um estudo prévio elaborado 
e por meio de relatórios ambientais na área propícia para exploração de energia eólica, 
realizou-se o presente trabalho que consta de uma apresentação da cartografia geodinâmica 
global da faixada Leste do litoral norte-rio-grandense, bem como dos principais pontos do 
litoral setentrional.  

Palavras  chave: degradação ambiental, energia eólica,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: HS0337  
Título: VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS : ATUAÇÃO DE GRUPO DE 
EXTERMÍNIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Aluno: Tatiana de Morais Barbosa (03081551498)  
  

  
Resumo:  
O presente trabalho sobre a atuação de Grupo de Extermínio é fruto de pesquisa 
proporcionada pela Base de Pesquisa Direito, Estado e Sociedade do curso de Direito. 
Analisamos a organização criminosa “ Mão Branca ”, atuante em nosso Estado na década 
de 80, através de dados coletados no Instituto Técnico e Cientifico de Polícia com aplicação 
de vinte e seis questionários nos laudos de exame cadavérico das vítimas apontadas nas 
notícias dos jornais da época. A análise dos dados obtidos é de fundamental importância 
para a temática dos Direitos Humanos, pois caracteriza esse fenômeno criminoso e 
contribui para o entendimento da dimensão das violações de um direito fundamental do 
homem : A vida. Visamos demonstrar que uma sociedade justa e zeladora dos Direitos do 
Homem há de afirmar-se como tal através da análise de sua postura através do tempo, não 
permitindo que criminosos autodenominados de justiceiros, organizando um Estado 
paralelo com aplicação de suas bárbaras leis. O Estado do Rio Grande do Norte deve seguir 
uma política incisiva na defesa dos Direitos Humanos face a crescente violência que vem 
enfrentando, para que não seja novamente palco de tão poderoso e violento fenômeno 
criminoso.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0338  
Título: Alfabetização de Jovens e Adultos: Potencialidades e Limites de uma experiência 
no bairro de Mãe Luíza.  
Aluno: Michaell Magnos Chaves de Oliveira (02630992454)  
Orientador: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (51939509904)  

  
Resumo:  
A pesquisa aborda o tema da alfabetização de jovens e adultos, e a discriminação social em 
relação ao indivíduo analfabeto. Tem como referência empírica uma turma de alfabetização 
de jovens e adultos, de um programa institucional da Prefeitura do Natal em convênio com 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no bairro de Mãe Luíza em Natal – RN, 
no período de setembro de 2001 a janeiro de 2002. Colocar em discussão se o fato de visões 
preconceituosas e discriminatórias sobre o analfabetismo interferem num processo de 
alfabetização é o objetivo principal deste trabalho. Para problematizar o tema, resgatamos 
algumas visões estereotipadas sobre o mesmo e as confrontamos com as concepções 
baseadas na Pedagogia Freireana. Com isso, pretendemos discutir o importante papel de um 
Projeto de Alfabetização na reconstrução dessas visões em outras bases. Para tanto, o 
trabalho analisa o Projeto base e a experiência em uma sala de aula suscitada por ele, a 
partir da experiência do autor enquanto alfabetizador desta turma, e portanto, observador 
participante. Novas formas de pensar, e por decorrência, novas práticas em relação ao 
analfabeto e à alfabetização de jovens e adultos foi o que os limites e potencialidades 
reveladas pela experiência de Mãe Luíza pôde suscitar à reflexão.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0340  
Título: A percepção dos natalenses frente às políticas públicas de segurança do Governo do 
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Aluno: Michaell Magnos Chaves de Oliveira (02630992454)  
Orientador: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (51939509904)  

  
Resumo:  
Através da implantação de um dispositivo de pesquisa, analisar as propostas de ação no 
combate à criminalidade e violência, empreendidas pelo governo do Estado do Rio Grande 
do Norte direcionadas ao espaço urbano da cidade do Natal, e confrontá-las com a 
percepção da população natalense, no que concerne à efetivação das propostas, tendo por 
base, no período anterior à possível implantação dessas políticas, a pesquisa realizada pela 
CONSULEST e pelo Grupo de Sociologia Clínica do Departamento de Ciências Sociais da 
UFRN, intitulada “A Violência em Natal”, e realizada no período de 16 de setembro a 03 
de outubro de 1997. Dessa forma, pretende-se contribuir para uma reflexão das ações do 
governo do Estado no combate à violência, a partir da proposição do Plano Nacional de 
Segurança Pública e também para uma compreensão do desafio da sociedade na solução de 
um dos maiores problemas da sociedade pós-moderna, a exacerbação e banalização da 
violência e criminalidade urbana.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
As novas tecnologias da comunicação e da informação vêm sendo rápida e intensamente 
incorporadas à vida humana, revolucionando todas as áreas, particularmente, aquelas que 
lidam com a produção do conhecimento, como é o caso da Educação. Dispõe-se, hoje, de 
várias informações que necessitam ser trabalhadas com a comunidade escolar. Neste 
sentido, as crenças que os professores têm sobre informática educativa são de extrema 
importância para a ligação proveitosa entre computador -professor-aluno. Nesta pesquisa, 
foi realizada entrevista com professores participantes de um curso de capacitação em 
informática educativa, na cidade do Natal/RN, pelo PROINFO (Programa Nacional de 
Informática na Educação). Como resultado, observou-se que há uma nítida divisão 
concepções com relação ao curso de capacitação, uma vez que relatam estarem 
razoavelmente capacitados para trabalhar com a informática educacional, recorrendo ao 
computador como recurso pedagógico, no entanto, afirmam que a utilização do computador 
se restringe à preparação de aulas e digitação de textos para os alunos. 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0342  
Título: Metáforas e Complexidade: Estudos de Artigos Publicados pelo Projeto Polifônicas 
Idéias  
Aluno: Ana Cecilia Aragão Gomes (01004082495)  
Orientador: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  

  
Resumo:  
A pesquisa tem por finalidade identificar metáforas nos artigos publicados pelo Projeto 
Polifônicas Idéias. A maior parte do nosso sistema conceitual é de natureza metafórica, 
através dela percebemos, pensamos e atuamos no mundo, além de ajudar a refletir sobre 
nossa cultura e sobre as estruturas de ações que executamos ao pensar, dialogar ou escrever. 
A essência metafórica está no entendimento e experimento de um tipo de coisa em relação 
à outra, utilizando-se como base nossas vivências cotidianas. O estudo teve como base 
teórica Lakoff e Johnson (1980). Foi feito o levantamento e a análise de 70 artigos 
publicados entre 17 de junho 2000 a 27 de outubro de 2001. As matrizes metafóricas 
identificadas foram categorizadas e interligadas nas três áreas da ciência (Ciências do 
Homem, Ciências da Vida e Ciências do Mundo Físico). Destacamos nos artigos matrizes, 
como: “corpo como sujeito”, “ciência como árvore”, “vida como arte”, entre outras. Essas 
matrizes travam um diálogo de idéias simultâneas que, mesmo desenvolvidas 
independentemente, encontram-se dentro de uma mesma tonalidade: a complexidade do 
pensamento. Por acreditar em uma ciência mais aberta, podemos observar que o Projeto 
Polifônicas Idéias investe no uso da metáfora, de comparações, analogias, paradoxos e 
metonímias, o que permite ampliar significados, configurando-se como um recurso 
relevante para a produção de conhecimento e, principalmente, para a transmissão, 
disseminação e divulgação de conhecimento.  

Palavras chave: Metáfora, Complexidade, Jornalismo Científico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente trabalho é parte de um projeto mais amplo, “Caracterização Psicossocial de 
Crianças e Adolescentes em Situação de Rua no Município de Natal”, desenvolvido pelo 
Núcleo de Estudos Sócio-Culturais da Infância e Adolescência, vinculado à UFRN, em 
parceria com a 1ª Vara da Infância e Juventude de Natal. Pretendemos nos deter aqui à 
temática do trabalho infanto-juvenil, investigando a condição do menor trabalhador quanto 
aos seguintes aspectos: principal atividade exercida, defasagem escolar e estrutura familiar. 
Os procedimentos realizados consistiram em: mapeamento da cidade de Natal, enfocando-
se áreas de concentração de meninos e meninas de rua; entrevista com 253 sujeitos entre 4 e 
18 anos, utilizando-se questionário semi-estruturado, aplicado individualmente pela equipe 
de pesquisadores. Verificou-se uma predominância de crianças e adolescentes do sexo 
masculino em situação de traba lho, vivendo com os pais ou apenas com a mãe e destinando 
sua renda, ou parte dela, ao sustento familiar. Observou-se que 85% da amostra encontra-se 
em defasagem escolar. Entre as crianças e adolescentes trabalhadores que pararam de 
estudar, nenhum deles ultrapassou a 6ª série do Ensino Fundamental. Os resultados 
sugerem que o trabalho, que já faz parte do cotidiano dos meninos e meninas em situação 
de rua, pode trazer conseqüências negativas para tal população. Este implica em uma 
responsabilidade precocemente atribuída a tais indivíduos, privando-os de seu direito de ser 
criança.  

Palavras chave: CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA, 
TRABALHO INFANTO-JUVENIL, CARACTERIZAÇÃO PSICOSSOCIAL  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Aluno: Rosie Marie Nascimento de Medeiros (00854114424)  
Orientador: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  

  
Resumo:  
Indagar a respeito dos conceitos de corpo e corporeidade nos Anais dos Congressos 
brasileiro de Ciências do Esporte, na década de 90, constituiu-se como objeto desse estudo. 
Nesse sentido, elaboramos as questões de pesquisa: Quais as concepções de corpo 
divulgadas nestes documentos? Quais os principais interlocutores para a interpretação do 
conceito de corporeidade? Quais as possibilidades de construção do conhecimento da 
Educação Física viabilizadas por este conceito? Essas e outras questões nortearam essa 
investigação, mapeando o conhecimento construído e divulgado na Educação Física, 
através da interpretação dos Anais dos CONBRACE’s, na década de 90. Para a 
interpretação do conceito de corporeidade foi feita uma análise de conteúdo desses Anais. 
Foram analisados 23 trabalhos que abordam à temática do corpo e da corporeidade. Os 
resultados da análise temática apontam as seguintes compreensões de corporeidade: 
Algumas pesquisas apontam para a corporeidade como objeto de conhecimento para a 
Educação Física. Os principais interlocutores para essa discussão são: no campo filosófico, 
Descartes, Merleau-Ponty e Foucault; no campo da Educação Física: Santin, Moreira e 
Gonçalves; no campo da Educação: Hugo Assmann. Predomina a crítica às concepções 
dualistas de corpo e de práticas corporais mecanicistas que guiaram, historicamente, a 
Educação Física. Um resgate da linguagem sensível, no trato com o corpo e com o 
movimento, aparece como uma das formas de superação dessa tradição.  

Palavras chave: Corpo, Conhecimento, Educação Física  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A capacidade de perceber dois estímulos como diferentes é amplamente encontrada no 
reino animal e implica  reagrupar estímulos diferentes sobre a base de uma ou várias 
características compartilhadas e ausentes de outros agrupamentos de estímulos. O objetivo 
do presente estudo foi testar experimentalmente no sagüi comum (Callithrix jacchus) a 
capacidade, encontrada em outras espécies de primata, de reagrupar os estímulos 
apresentados em duas categorias (alimentos e não alimentos). O dispositivo experimental, 
especialmente fabricado para realizar os testes, está funcionando de maneira satisfatória, 
tendo sido feito apenas pequenos ajustes que permitiram uma maior precisão na coleta de 
dados. No momento, dois sujeitos estão sendo testados. Estes estão em uma fase inicial 
chamada de habituação, que consiste na apresentação de objetos e alimentos. Essa fase é 
importante, pois permite aos sujeitos manipular os estímulos que serão testados 
experimentalmente. Para um desses sujeitos, essa é a segunda vez em que é submetido a 
esta fase inicial e isto ocorreu em função da não emissão das respostas condicionadas, o que 
impediu a continuidade dos testes. Nas fases seguintes do Projeto, o comportamento dos 
animais será modelados em uma tentativa de fazê-los diferenciar estímulos pertencentes a 
categorias diferentes: alimentares versus não alimentares.  

Palavras chave: Discriminação e Categorização, Alimentos, Callithrix jacchus  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O psicólogo da área da Saúde-Hospitalar busca minimizar os aspectos emocionais 
decorrentes da hospitalização e do próprio processo de adoecer, pois é reconhecida a 
interferência de fatores psicossomáticos na gênese de patologias somáticas. O presente 
trabalho teve o objetivo de caracterizar a atuação dos profissionais da Psicologia da Saúde-
Hospitalar no Rio Grande do Norte, abordando aspectos como área de atuação, realização 
pessoal e reconhecimento do trabalho desenvolvido. Isto foi possível através de um 
questionário respondido por 55 dos 107 psicólogos que se definiram como psicólogos da 
saúde-hospitalares no “Guia dos Psicólogos”, publicado pelo Conselho Regional de 
Psicologia da 13ª/Sessão RN. Os profissionais não encontram dificuldades de aceitação do 
seu trabalho por parte das equipes de saúde e da população atendida. Os psicólogos 
reconhecem que há diferenças entre a Psicologia Clínica e a da Saúde-Hospitalar. Esta 
pesquisa revela que apesar de recente a Psicologia da Saúde-Hospitalar tem conquistado 
espaço nas instituições e junto aos outros profissionais da saúde, demonstrando ser um 
campo em potencial para atuação do psicólogo.  

Palavras chave: Psicologia da Saúde-Hospitalar, Características, Reconhecimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Orientador: LUIZ MARTINS DA SILVA SOBRINHO (04401085434)  

  
Resumo:  
Na atual existência o home m, passa-se a questionar sobre sua posteridade e a necessidade 
de conservação dos recursos não renováveis para as gerações futuras. Face às evidentes 
constatações de esgotamento. Nos anos sessenta com a diminuição das taxas pagas aos 
países produtores de petróleo, o mundo viu a infra-estrutura de sua base energética, criada a 
partir da revolução industrial com alicerce em recursos não renováveis, entrar em crise. 
Assim aumenta a busca de energia, acompanhada da necessidade de utilização de recursos 
de natureza limpa para produção da mesma. De forma que não se precisasse desmantelar os 
mecanismos físicos e biológicos das bacias hidrográficas ou das florestas, 
irremediavelmente destruídas, para o atendimento de uma demanda cada vez maior de 
eletricidade. O Nordeste brasileiro entrou no ramo da energia eólica desde muito tempo, 
utilizando-a nas regiões manos favorecidas por redes elétricas: para movimentar bombas, 
manter a iluminação das casas nos períodos noturnos por intermédio de acumuladores. A 
proposta basea-se na concepção de utilização de recursos energéticos em bases alternativas 
como a energia eólica. Considerando-se a evidência, mesmo que genérica, das causas desta 
crise global atual, e das suas conseqüências a curto, médio e longo prazos, todas com 
reflexos no modelo atual de energia, destaca-se a energia eólica no quadro caótico em que 
se encontram as indústrias com esse fim.  

Palavras chave: geossistema costeiro, caracterização morfodinamica,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0369  
Título: Dicionário Básico de Lingüística Funcional: versão intermediária  
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Orientador: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  

  
Resumo:  
Os dicionários de lingüística publicados no Brasil datam da década de 1970 e, portanto, não 
refletem a tradição dos estudos lingüísticos contemporâneos. A publicação mais recente foi 
realizada em Portugal em 1982, mas não constitui uma obra semelhante à proposta neste 
projeto de pesquisa pois não tem a preocupação de apresentar definições objetivas de uma 
quantidade representativa de termos. Como a Lingüística Funcional é uma área de 
investigação relativamente nova, os pesquisadores enfrentam problemas de terminologia e 
de conceituação de termos que poderão, pelo menos  em parte, ser solucionados pelo 
Dicionário Básico de Lingüística Funcional, cuja elaboração estamos propondo. O 
Dicionário Básico de Lingüística Funcional será o primeiro dicionário brasileiro com 
ênfase na linha teórica funcionalista, passando a constituir-se em material de referência 
para alunos de graduação e pós-graduação, além de pesquisadores da área. Na primeira fase 
do trabalho, fizemos o levantamento de uma listagem preliminar de itens, que se referem 
aos conceitos operacionais de Lingüística Funcional, em textos e glossários de livros 
teóricos, transcrevemos definições de dicionários de lingüística e elaboramos uma amostra 
preliminar organizada em ordem alfabética. A etapa atual do trabalho concentra-se nos 
itens lexicais iniciados pelas letras de A a C, dando destaque à consulta de livros e 
dicionários de lingüística funcional.  

Palavras chave: Dicionário, Lingüística Funcional, Termos técnicos  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Este trabalho se insere numa pesquisa sobre a análise semântica do texto didático 
expositivo, com foco na relação construções gramaticais / estruturas semânticas, numa 
perspectiva de lingüística aplicada. Descrever as construções gramaticais comparativas e 
exemplificativas no texto didático expositivo. Analisamos um corpus de textos expositivos 
de um livro de Ciências da 4º série, com base em noções da gramática cognitiva, tal como 
apresentada por Passeggi (2001a; 2001b; 2002), e na classificação das construções proposta 
por Moura Neves (2001). Identificamos 68 ocorrências de construções comparativas e 98 
de construções exemplificativas, assim distribuídas: Comparativas – Astros (19%), Sistema 
Solar (32%), Planeta Terra (21%), Estações do Ano (7%) e Corpo Humano (21%). 
Exemplificativas – Astros (9,2%), Sistema Solar (17,4%), Planeta Terra (6,1%), Estações 
do Ano (6,1%) e Corpo Humano (61,2%). Distinguimos os conectivos gramaticais dos 
conectivos discursivos: nas construções comparativas, os conectivos gramaticais são mais 
freqüentes (gramaticais: 65%; discursivos: 35%); nas construções exemplificativas, os 
conectivos discursivos são mais freqüentes (discursivos: 53%; gramaticais: 27%). 
Caracterizamos alguns aspectos formais das construções. Resta examinar seu 
funcionamento discursivo e relacionar a importância dessas estrutur as aos processos de 
compreensão do texto didático expositivo.  

Palavras chave: construções comparativas, construções exemplificativas, texto didático 
expositivo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0371  
Título: A DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS CIENTÍFICOS NO TEXTO DIDÁTICO: 
ASPECTOS SEMÂNTICO-GRAMATICAIS  
Aluno: Ilana Christine Nóbrega Medeiros da Costa (03151139442)  
Orientador: LUIS ALVARO SGADARI PASSEGGI (40598195491)  

  
Resumo:  
Introdução.A definição dos conceitos científicos é uma das estruturas semânticas mais 
importantes do texto didático. Ela é expressa por construções gramaticais especificas, as 
construções definitórias. Sua análise é relevante para uma descrição adequada desse tipo de 
texto e para subsidiar a melhoria de sua compreensão. Objetivo.Identificar e descrever as 
construções definitórias do texto didático. Metodologia.Utilizamos a proposta de 
Passeggi(2001; 2002a; 2002b), baseada na gramática cognitiva, para a descrição das 
construções gramaticais, e a classificação das definições proposta por Alves(1996). Os 
dados provêm de 170 textos de um livro de Ciências da 4ª série. Resultados.(I)Identificação 
e distribuição:145 ocorrências, em cinco temas:Astros(14,5%),Sistema Solar(24%),Planeta 
Terra(14,5%),Estações do Ano(5%) e Corpo Humano(42%);(II)localizamos três tipos de 
definição(equivalência, denominação e função)da classificação proposta por Alves, mas 
duas(análise e caracterização)não ocorrem nos dados. Propomos a categoria de definição 
por explicação;(III)Freqüência: definições por equivalência(48%);por 
denominação(25%);por função(13%);Outras(6%);(IV)depreendemos quatro esquemas 
construcionais principais e diversos sub-esquemas, correspondentes aos tipos de definição. 
Conclusão.Os resultados referem-se à identificação, distribuição e freqüência das 
construções definitórias. A pesquisa deve refinar essas categorias de análise, estendendo-as 
a outros dados.  
 
 

Palavras chave: construções definitórias, texto didático expositivo, lingüística aplicada  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0374  
Título: CONFIGURAÇÃO DO CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: ANÁLISE 
DOS ANAIS DOS CONBRACE’S NA DÉCADA DE 90  
Aluno: João Carlos Neves de Souza e Nunes Dias (03396636422)  
Orientador: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)   

 
Resumo:  
A problemática da pesquisa refere-se ao debate epistemológico da Educação Física e sua 
delimitação científica. O objetivo foi interpretar os discursos e os sentidos das produções 
nos Anais dos Congressos Brasileiro de Ciências do Esporte, na década de 90. A 
metodologia utilizada foi a análise de conteúdo. Na codificação, construímos uma tipologia 
dos 95 trabalhos. Como resultados, chegamos à identificação dos pertencimentos 
epistemológicos, das proposições temáticas, dos referenciais teóricos e metodológicos. Há 
uma predominância das proposições filosóficas, nas quais destacam-se temáticas sobre o 
corpo e a racionalidade científica. As proposições científicas discutem critérios de produção 
do conhecimento e modelos científicos. As proposições pedagógicas discutem 
interdisciplinaridade e concepções críticas. As proposições estéticas abordam a linguagem 
do corpo. Os sentidos dos discursos evidenciam a reflexão filosófica como norteadora das 
produções, assim como críticas à racionalidade técnica que marca as abordagens do corpo 
na modernidade e que têm influenciado a Educação Física. Coloca-se a necessidade de se 
refletir sobre o paradigma científico como organizador do campo acadêmico da Educação 
Física, inclusive reconhecendo que a ciência não é a única forma de conhecimento e que 
nem todo campo de pesquisa precisa ser necessariamente científico. O conjunto das 
produções tem favorecido a reflexão sobre a Educação Física como área acadêmica e suas 
diferentes racionalidades.  

Palavras chave: Educação Física, Epistemologia, Linguagem  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0376  
Título: A Metáfora do Jardim: sentimentação da natureza na Inglaterra oitocentista  
Aluno: Wagner do Nascimento Rodrigues (03431745458)  
Orientador: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  

  
Resumo:  
A Pesquisa "Metáforas da Complexidade" desenvolvida pelo Grupo de Estudos da 
Complexidade, trata do uso das metáforas como meio de ampliação e entendimento de 
eventos, situações, etc, sendo um importante meio para produção, transmissão e divulgação 
de conhecimento. Objetivamos estudar a metáfora da natureza entendida como jardim, um 
discurso presente tanto em nível microscópico (objetos domésticos: bibêlos, louça, etc.) 
como telescópico (Cidade e seus habitantes). Nos deteremos na análise de representações 
da natureza presentes nas estampas românticas da louça inglesa do século XIX colhidas em 
catálogos específicos. Levaremos em consideração protótipos de representações da natureza 
sentimentalizada, para se fazer um esboço dos principais conjuntos de estampas, o que 
facilitará a busca de matizes metafóricas nos mesmos. O vocabulário utilizado nestes 
desenhos é condizente com um paradigma do período, que acentua a cisão entre o domínio 
da natureza em relação ao homem, e por associação, o mundo urbano. Presente em toda a 
produção inglesa oitocentista, esta metáfora também está implícita no mundo 
contemporâneo e indica a permanência de uma necessidade maniqueísta de separar o 
homem da natureza. Por um lado, o homem é levado a ter uma relação fictícia com a 
natureza, seja na evocação do bom selvagem, seja na tentativa de trazê-la forçosamente 
para as cidades. Por outro lado, isto a simplifica a fragmentos naturais aprisionados em 
amostras que ambicionam representá-la.  

Palavras chave: Metáfora, Jardim, Natureza  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0381  
Título: Crianças e adolescentes na rua e de rua e a questão do vínculo familiar  
Aluno: Marília Bonifácio Damasceno (03700123485)  
Orientador: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
 

  
Resumo:  
A Vara da Infância/Juventude de Natal, preocupada com a situação das crianças e 
adolescentes que se encontram nas ruas, solicitou ao Departamento de Psicologia/UFRN, 
uma pesquisa de caracterização psicossocial dessa população. A Pesquisa está sendo 
realizada pelo Núcleo de Estudos Sócio-Culturais da Infância/Adolescência. Como parte da 
pesquisa, o presente trabalho discute o tipo de relações que os menores possuem com seu 
núcleo familiar e até que ponto esses vínculos contribuem para a produção e manutenção de 
sua situação. Participaram do estudo 253 sujeitos (223 do sexo masculino/30 do feminino), 
de 4 a 18 anos, sendo entrevistados em diferentes horários e pontos de concentração, a 
partir de um questionário semi-estruturado que contemplou: identificação, família, 
cotidiano nas ruas, saúde, escolarização, ECA e concepções da condição “menino de rua”. 
Os resultados revelaram que os menores encontrados nas ruas não são “abandonados”: 
passam a maior parte de seu tempo na rua, mas ao final do dia, retornam ao convívio 
familiar. A maioria das famílias desses sujeitos é composta por, no mínimo 4 pessoas e, no 
máximo, 10. Evidenciou-se ainda que dos entrevistados, 100 moram com os pais, 97, só 
com a mãe e 20, só com o pai. Assim, a pesquisa aponta a necessidade de se distinguir 
menores na rua de menores de rua, principalmente por este último grupo possuir, como 
característica importante, o rompimento parcial ou total dos vínculos familiares.  

Palavras chave: família, meninos de rua, meninos na rua  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0385  
Título: A MILITÂNCIA EDUCACIONAL, POLÍTICA E INTELECTUAL DE 
JUVENAL LAMARTINE DE FARIA (1891-1930) REFERENCIANDO A HISTÓRIA 
DA EDUCAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE  
Aluno: CRISTIANA MOREIRA LINS DE MEDEIROS (00853651493)  
Orientador: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  

  
Resumo:  
O estudo parte da categoria intelectuais para reconstituir aspectos da trajetória do norte-rio-
grandense Juvenal Lamartine de Faria, enfatizando seu engajamento como educador, 
político e escritor, realçando sua militância na condição de estudante(1891-1893), professor 
de Geografia e vice-diretor do Atheneu Norte-Riograndense(1898), deputado federal(1907-
1926), senador(1927), além de vice-governador(1904-1906) e governador do Rio Grande 
do Norte(1928-1930). Político, educador e intelectual no sentido amplo, Lamartine foi 
atuante na história nacional e estadual e sempre esteve empenhado em construir uma 
sociedade brasileira e norte-rio-grandense moderna. O objetivo que anima o trabalho é o de 
analisar historicamente o conjunto da militância intelectual de Lamartine, vislumbrando os 
pontos de contato com o seu engajamento na educação escolar, com a implementação de 
projetos culturais e políticas, com suas idéias e in tervenções na sociedade republicana da 
época, sobretudo no Rio Grande do Norte. As fontes consultadas para o desenho da 
trajetória de Lamartine são obras por ele escritas como O Meu Governo(1933), artigos em 
jornais e revistas literárias, além de documentos oficiais e discursos governamentais e 
parlamentares. A trajetória de Lamartine é uma referência histórica para a compreensão da 
memória e da mentalidade de uma geração política e intelectual da sociedade republicana 
que ele ajudou a edificar.  

Palavras chave: Militância Educacional, Juvenal Lamartine, Militância Intelectual  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0387  
Título: Meninos e meninas em situação de rua: atividades desenvolvidas e destino da renda  
Aluno: Andrelina Revorêdo do Nasc imento (02866992490)  
Orientador: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
Co-autor: Marília Bonifácio Damasceno (03700123485)  

 
Resumo:  
Diante do contexto social de exclusão e violência no Brasil, a Vara da Infância e da 
Juventude de Natal solicitou ao Núcleo de Estudos Sócio-Culturais da Infância e da 
Adolescência, Departamento de Psicologia/UFRN, uma pesquisa, visando a caracterização 
psicossocial de crianças/adolescentes em situação de rua. Como parte desta, este trabalho 
objetivou discutir as atividades realizadas nas ruas por essas crianças e as conseqüências 
delas para seu desenvolvimento biopsicossocial. Participaram do estudo 253 sujeitos (223 
do sexo masculino e 30 do feminino), de 4 a 18 anos. Os participantes foram entrevistados 
em diferentes horários e pontos de concentração, a partir de um questionário semi-
estruturado que contemplou os aspectos: identificação, família, cotidiano nas ruas, saúde, 
escolarização, ECA e concepções da condição “menino de rua”. Os resultados 
evidenciaram que 85,4% encontra-se nas ruas realizando algum tipo de atividade lucrativa: 
vendendo frutas, verduras ou picolés(104), pastorando carros(36), engraxando sapatos(29) 
ou pedindo(29). Verificou-se também que o dinheiro adquirido destina-se ao sustento 
próprio e/ou de sua família. Percebe-se que o trabalho nas ruas traz custos e benefícios: por 
um lado o sujeito obtém ganhos para seu próprio sustento, por outro, essa condição priva a 
criança de atividades necessárias para seu desenvolvimento biopsicossocial, além da 
progressiva diminuição da freqüência escolar e das situações de risco a que estão sujeitos.  
 

Palavras chave: trabalho infantil, meninos de rua,  
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Código: HS0388  
Título: FAZENDO ARTE NA ESCOLA.  
Aluno: Mariliane Delmiro Filgueira da Silva (03559703417)  
Orientador: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)  

 
Resumo:  
Este estudo aborda questões relativas ao ensino de Artes e tem como objetivo analisar as 
várias linguagens desenvolvidas na sala de aula do Ensino Fundamental. Este estudo 
ocorreu em turmas do ciclo de sistematização, em uma escola pública de Natal-RN, com 35 
alunos com idades variando entre 8 e 10 anos, através de observações sistemáticas. 
Privilegiam-se observações sobre as interações estabelecidas pelos alunos e destes com a 
professora durante os ensaios e apresentações da peça teatral “A gata borralheira” e em 
momentos de contação de histórias pelos alunos. Através dessas observações, constatamos 
que a professora trabalha não só a expressão corporal, o volume da voz, a entonação e 
ritmo, mas, especialmente, a linguagem oral e escrita, possibilitando aos mesmos 
aprendizagens significativas e um maior conhecimento sobre as formas de expressão e 
comunicação com os outros indivíduos. Assim, percebemos que estas situações envolvendo 
diferentes linguagens são essenciais para o desenvolvimento psico-social das crianças, 
abordando não só aspectos cognitivos mas também afetivos, motores, relacionais e 
atitudinais.  
 
 
 
 

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

   

   

 



Código: HS0389  
Título: A Região Metropolitana de Natal e o Parlamento Comum: uma introdução à 
discussão sobre a cidade  
Aluno: Juliano Varela de Oliveira (03426561476)  
Orientador: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  

  
Resumo:  
A globalização econômica exige reconfigurações de todas as ordens, acarretando 
transformações nos mais diversificados espaços. Nesse sentido, a cidade não fica de fora. 
Detectam-se mudanças significativas no âmbito destas que trazem implicações eloqüentes 
na vida de suas populações. Assim, tomando o panorama dos aspectos básicos sobre a 
complexidade daquilo que se entende por metrópole, buscamos, no presente trabalho, uma 
análise preliminar sobre a cidade enfocando a questão das atuais transformações sócio-
econômicas e das implicações sociais ocasionadas por determinadas inovações político-
institucionais. Para tal, focalizamos a Região Metropolitana de Natal (RMN) para elaborar 
a discussão sobre a metrópole contemporânea. E por conseguinte, o Parlamento Comum, 
em implantação na RMN, que se apresenta como uma inovação político-institucional 
importante para sua população, bem como à resolução de problemas comuns aos 
municípios que compõem o referido espaço regional, via formulação/implementação de 
políticas públicas eficazes. Assim, realizamos uma análise documental do Parlamento 
Comum, na perspectiva de elaborar uma discussão preliminar sobre um tema extremamente 
importante à compreensão atual da realidade metropolitana. Constatou-se o surgimento, 
inédito no Brasil, de uma entidade que extrapolou os limites da representação político-
parlamentar em direção à construção de um novo espaço público.  

Palavras chave: , ,  
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Código: HS0390  
Título: FUNDEF: analisando repercussões de uma estratégia política  
Aluno: Luciana de Araújo Nogueira (03632236496)  
Orientador: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491) 

  
Resumo:  
O presente trabalho tem por objetivo analisar e discutir as repercussões da estratégia 
política do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério/FUNDEF no Município de Ceará-Mirim/RN. Destacamos 
contribuições para a organização da educação municipal, para a melhoria das condições de 
formação profissional e do trabalho docente, bem como para o processo ensino-
aprendizagem. Tomamos como referência teórico-metodológica os pressupostos que 
orientam a crítica à política educacional da década de 90/2000. Os dados das entrevistas 
realizadas junto a gestores de Educação desse Município apresentaram evidências 
empíricas da realidade após a implantação do FUNDEF, e como resultado podemos 
constatar melhorias na educação municipal de Ceará-Mirim/RN, decorrentes da aplicação 
dos recursos alocados no FUNDEF, uma vez que foi priorizada a capacitação de 
professores, a recuperação e a construção de escolas, a ampliação no atendimento de alunos 
na faixa etária de 7 a 14 anos, com perspectivas de universalização e melhoria qualitativa 
do trabalho pedagógico. Estas melhorias, ainda que sejam significativas, não se mostram 
suficientes para evidenciarmos que a aplicação dos recursos do FUNDEF implicaram 
mudanças nos resultados do processo ensino-aprendizagem.  

Palavras chave: FUNDEF, Ensino Fundamental, Educação Municipal  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Código: HS0395  
Título: A HISTÓRIA – CONHECIMENTO COMO CAMPO DE ELABORAÇÃO DE 
CONCEITOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.  
Aluno: Katarina Guilhermino Pereira (03385023432)  
Orientador: FRANCISCA LACERDA DE GOIS (08595224404)  

  
Resumo:  
Este estudo tem como perspectiva analisar a importância dos conhecimentos históricos no 
desenvolvimento do pensamento teórico sobre a realidade social, cultural e política dos 
alunos do Ciclo de Sistematização do Ensino Fundamental em uma Escola Pública de 
Natal/RN. Fundamenta-se na concepção de ensino em que os alunos desenvolvem uma 
visão crítica acerca da História, permitindo que eles se reconheçam como sujeitos ativos do 
processo histórico, como também, levá-los a compreender os verdadeiros fenômenos que 
caracterizam a sua História. Para tanto, busca-se analisar a história – acontecimento, sendo 
esta apresentada tanto pelos fatos que ocorreram no passado em uma sociedade nos campos 
social, político, econômico, cultural, religioso, etc., como pelos fatos presentes, entendendo 
que estes estão inter-relacionados àqueles e geram implicações futuras nos eventos e 
fenômenos que produzem. Para a efetivação deste estudo foram realizadas observações nas 
salas de aula da referida Escola, onde, após a análise dos dados, foi cons tatado que os 
alunos abstraíram os conceitos construídos através de situações motivadoras, fazendo 
articulações daqueles com o conhecimento cotidiano. Recorre-se à História – 
conhecimento, considerando ser um campo de articulação de significados importantes sobre 
as relações sócio-culturais, através das quais é possível estudar, analisar e identificar 
aspectos que auxiliem no entendimento da evolução humana.  

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

   

   

 



Código: HS0401  
Título: (Des)articulação e debilidade do Conselho de Controle Social do FUNDEF.  
Aluno: Pauleany Simões de Morais (01056028416)  
Orientador: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491)  
  

 
Resumo:  
Este trabalho discute a natureza do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ens ino 
Fundamental e Valorização do Magistério/FUNDEF, enquanto estratégia política 
educacional, sua constituição, a regulamentação e a destinação dos recursos dele 
originados, evidenciando-se a atuação desse Conselho em Ceará-Mirim/RN. O FUNDEF é 
um fundo de natureza contábil criado pela Lei 9.424/96, a qual no artigo 4º prescreve que 
todo município deve constituir um Conselho para acompanhar e fiscalizar a gestão pública. 
Como metodologia utilizamos entrevista semi-estruturada e análise com sistematização de  
dados. Em Ceará-Mirim o Conselho foi constituído através da Portaria nº 072/2001 de 22 
de novembro de 2001. É formado por representantes do poder público municipal e da 
sociedade local. Realizam-se duas a três reuniões anuais, descumprindo as orientações do 
MEC, que deveria ser mensalmente. As melhorias na educação decorrentes do FUNDEF 
são evidenciadas em ações como: recuperação e construção de escolas e capacitação de 
professores. Ao lado dos incentivos promovidos pelo Fundo outros viabilizaram o aumento 
do número de alunos e a redução da evasão escolar, não sendo significativas as melhorias 
na qualidade do ensino. Podemos constatar que esse principal objetivo do Fundo talvez não 
tenha sido ainda plenamente alcançado. Concluímos que as iniciativas do Cons elho de 
Controle Social devem ser melhor implementadas para que os recursos do FUNDEF sejam 
aplicados e fiscalizados pela sociedade, visando alcançar o seu objetivo primordial.  

Palavras chave: Conselho, Gestão, Financiamento  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0413  
Título: O ESTATUTO DO ESPAÇO E DO TEMPO NA FILOSOFIA 
TRANSCENDENTAL DE KANT  
Aluno: Ismael Rodrígues da Cruz (02399310411)  
Orientador: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  

  
Resumo:  
Trata-se de um estudo dos argumentos kantianos sobre a natureza do espaço e do tempo a 
partir de um confronto entre a Dissertação de 1770 e a Crítica da Razão Pura. A 
Dissertação identifica pela primeira vez os “princípios da forma do mundo sensível” com as 
“intuições puras” do espaço e do tempo, reconhecidas como formas a priori do 
conhecimento sensível. Esta doutrina parece ser mantida na Crítica da Razão Pura e é nossa 
preocupação determinar com clareza em que medida. Para tanto, abordamos os argumentos 
da Dissertação que pretendem demonstrar o caráter intuitivo e a priori do espaço e do 
tempo e os comparamos com os argumentos da exposição metafísica apresentados por Kant 
na Estética Transcendental. Por fim, salientamos não apenas as semelhanças, como 
havíamos feito em nosso trabalho anterior (Rodrigues da Cruz, 2001), mas nos 
concentramos sobretudo nas diferenças existentes entre a concepção e os argumentos de 
ambos os escritos de Kant. Como resultado da análise apresentamos o que mudou e o que 
foi acrescentado na Crítica da Razão Pura à doutrina do espaço e do tempo da Dissertação.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0425  
Título: Histórias esquecidas: presença indígena na Freguesia da Gloriosa Senhora Santa 
Ana do Seridó entre o final do século XVIII e início do século XIX  
Aluno: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO (03389350454)  
Orientador: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404) 

  
Resumo:  
Tradicionalmente os relatos sobre a presença indígena no Sertão da Capitania do Rio 
Grande, hoje equivalente ao Seridó, a partir do século XVIII tendem a minimizá-la, 
considerando-o uma partícula que inevitavelmente se adequaria aos padrões de 
disciplinamento impostos colonialistas e que gradativamente se misturaria ao estrato 
populacional regional. Partindo da hipótese da existência de índios no espaço citado no 
século XVIII, norteada pelas informações de D.José Adelino Dantas, Olavo de Medeiros 
Filho e Sinval Costa, realizamos pesquisa no acervo da antiga Freguesia da Gloriosa 
Senhora S.Ana do Seridó, nos livros de assentos de batizados (1803-1806), casamentos 
(1788-1809) e óbitos (1788-1811), tentando perceber o espaço dessa freguesia prenhe de 
relações “mestiças” entre as diversas etnias existentes, utilizando-se do conceito de 
“mestiçagem” para Serge Gruzinsky. Cotejando os dados dos assentos encontramos cerca 
de cinqüenta uniões de indígenas com outros da mesma etnia, com pretos e ainda com 
pardos; alguns casamentos foram realizados nas capelas da região (ainda existentes), onde 
também foram feitas as exéquias de índios. Encontramos também batismos de índios nesses 
mesmos templos, como também a presença (mínima) de mamelucos. Concluímos que, 
diferentemente do pensamento tradicional, os índios constituíram parcela do povo que 
habitou no Seridó a partir do século XVIII, convivendo, por vezes, em condições de 
agregados e assistentes junto às fazendas da região.  

Palavras chave: , ,  
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Código: HS0439  
Título: Concepções de crianças e adolescentes em situação de rua: "Menino de Rua , Eu?!"  
Aluno: Tásia Pereira de Moura (02757628402)  
Orientador: CLARA MARIA MELO SANTOS (40007391404)  
Co-autor: Marília Bonifácio Damasceno (03700123485)  

  
Resumo:  
O Núcleo de Estudos Sócio-Culturais da Infância e Adolescência, Departamento de 
Psicologia/UFRN, a pedido da Vara da Infância e Juventude, realizou uma pesquisa 
visando à caracterização psicossocial das crianças e adolescentes em situação de rua de 
Natal. Como parte do estudo, este trabalho pretendeu conhecer a compreensão dessas 
crianças e adolescentes sobre a condição "menino de rua". Acredita-se que o fato dos 
mesmos se reconhecerem ou não como tal possa influenciar a permanência nesta condição 
bem como a disposição em aderir aos programas de atendimento voltados a esta população. 
Foram entrevistadas 253 crianças e adolescentes com idades até 18 anos em vários horários 
e locais. O questionário abordou vários aspectos de suas vidas e condição de rua. Os dados 
analisados referem-se às questões sobre o reconhecimento ou não dos participantes como 
“menino de rua”. Os resultados mostraram que apenas 8% dos entrevistados se 
consideravam “meninos de rua” e entre esse grupo apenas 6 respostas atribuíram valor 
positivo a tal condição. Isto implica que grande parte das crianças e adolescentes em 
situação de rua (ou assim considerados por quem estuda e/ou trabalha com esta população) 
se encontra fora do alcance dos programas de assistência aos mesmos, por não se incluir 
neste grupo. Sugere-se, então, a substituição da expressão “menino de rua” por outra não 
estigmatizada que permita maior identificação possibilitando, assim, maior alcance e 
eficácia destes programas.  

Palavras chave: Menino de rua, Atitudes, Construção de significados  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O município de Natal esconde sérios problemas ambientais. Dentre os quais podemos 
destacar : a poluição do lençol freático ; a destruição dos manguezais; a poluição decorrente 
da má administração dos detritos sólidos; a agressão ao patrimônio cultural; a poluição 
visual; a poluição eletromagnética; dentre outros. Através do presente plano de trabalho, 
buscou-se analisar algumas destas agressão. Para tanto, limitou-se o exame aos danos 
provocados à população pela poluição eletromagnética em virtude da instalação das torres 
de celulares e os danos ao patrimônio cultural brasileiro. Os objetivos originais consistiam 
em : a) Identificar os danos ao ecossistema municipal. b) Enfocar os aspectos da 
responsabilidade civil, penal e administrativa. c) E oferecer propostas na tentativa de 
solucionar os problemas detectados na localidade. O plano de trabalho foi pautado, de 
início, em material bibliográfico, documental e legislativo sobre o assunto; posteriormente, 
iniciaram-se pesquisas de campo, com visitas à órgãos públicos e empresas privadas, onde 
foram colhidas informações técnicas sobre os bens objetos do trabalho. No que tange as 
torres de celulares observou-se que diversas delas estão instaladas em desacordo com a lei 
municipal, porém, o Poder Público permanece omisso. No que tange ao patrimônio cultural 
constatou-se que os bens tombados pelo órgão estadual encontram-se abandonados e sem 
fiscalização. Dentro do que foi analisado, conclui-se que as normas legais não estão sendo 
aplicadas, conforme o previsto, evidenciando-se o descaso do Poder Público em realizar a 
proteção ambiental e, também, da sociedade civil que ainda não se deu conta dos sérios 
problemas que estas agressões podem produzir em seu cotidiano.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
O presente projeto de pesquisa teve por objetivo caracterizar a clientela do Serviço de 
Psicologia Aplicada (SEPA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no período 
de 01 de Janeiro de 1990 a 31 de Dezembro de 2000. A coleta e cruzamentos entre os 
diversos tipos de dados foi feita na base informatizada do SEPA com a utilização da 
linguagem SQL (Structure Query Language). Como a base encontrava-se desnormalizada e 
com dados inconsistentes, primeiro foi consertada a estrutura e os dados existentes, digitou-
se os dados que existiam nos fichários mas não se encontravam no sistema informatizado. 
Em seguida foi promovida a coleta dos dados referentes a idade, sexo, estado civil, 
solicitações, motivos, encaminhamento, atendimentos e conclusões das triagens. A 
agressividade foi o motivo mais citado pelos homens e queixas relativas a dificuldade de 
definição vocacional o mais citado pelas mulheres. O menor motivo dos homens para 
procurarem os serviços do SEPA foi o choro fácil, enquanto o das mulheres foi a 
hiperatividade. A grande maioria das pessoas atendidas nesse Setor é de pessoas solteiras 
com um percentual de 81,76%, em seguida os casados com 13,56%, os separados com 
3,97% e os viúvos com 0,72%. O cliente padrão do SEPA tem 9 anos de idade, é do sexo 
masculino, agressivo e é atendido através de uma abordagem psicanalítica.  

Palavras chave: Serviço de Psicologia, Agressividade, Abordagem Psicanalítica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Foi pensando sobre os fatos que mais acontecem em sala de aula, através das visitas feitas à 
Escola Estadual Alberto Torres, realizando atividades com o intuito de levantar dados para 
o projeto “Sociologia Educacional e Ação Pedagógica na Escola Pública”, que resolvi 
discorrer sobre: “O ato de Colar” um assunto que tem tão pouca bibliografia a respeito. Se 
nós como educadores procuramos analisar e tentar intervir de maneira significativ a em 
todos os ambientes da escola, como podemos fechar os olhos para um fato que ocorre todos 
os dias e é praticado por muitos alunos, nas temidas semanas de testes e provas. A 
metodologia a ser utilizada será de caráter etnográfico (observação e descrição do cotidiano 
escolar), incluindo os depoimentos de alunos de diferente faixa etária, analisando o que os 
levam a praticarem a cola e como se sentem ao “boicotarem” o processo avaliativo adotado 
pelo professor. E depoimentos de diversos professores que utilizam avaliações tradicionais 
e/ou contínuas, verificando até que ponto o tipo de avaliação interferirá no rendimento real 
do aluno. Acreditando que a avaliação contínua, seja um grande passo dado em busca da 
certeza que os alunos realmente estão aprendendo, e já que não haverá mais temor em 
busca de apenas notas. Como resultado geral, pretendemos mostrar uma compreensão com 
fins pedagógicos do ato de “colar” e dos seus efeitos sobre estudantes e professores.  

Palavras chave: Avaliação, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A base de pesquisa: “Ensino-Aprendizagem em Ciências Humanas: Escola e Socialização” 
tem como objetivos conhecer os currículos e as pedagogias aplicadas pelos docentes, 
buscando a compreensão da cultura interna das escolas, analisar as características sócio-
pedagógicas do saber profissional no ensino fundamental e secundário que estiverem 
relacionados com a formação democrática; desenvolver junto aos professores das 
disciplinas de ciências humanas experiências de interação pesquisadores-educadores, na 
elaboração e experimentação de situações didáticas em sala de aula orientadas por 
metodologias ativas. A sua preocupação maior é com o “distanciamento” da sociologia da 
educação do âmbito escolar, isto é, orientada por fins pedagógicos e aberta às aplicações 
didáticas, refletindo assim baixa eficácia para fornecer subsídios práticos às capacidades de 
ensino dos educadores.A nossa participação como bolsistas teve como foco a revisão 
teórica e prática sobre os conceitos fundamentais de etnografia e sociologia educacional. A 
referida pesquisa teve como campo de atuação a Escola Estadual Alberto Torres. Foram 
feitas visitas regulares do coordenador, participação intensiva das pesquisadoras 
participantes, especialmente através de reuniões periódicas, observação e colaboração em 
atividades pedagógicas. Obteve-se como resultados a elaboração do projeto político-
pedagógico, a formulação de regimento escolar, oficinas didáticas e planejamento conjunto 
com os professores desta escola.  

Palavras chave: sociologia educacional, ,  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



Código: HS0463  
Título: ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DA RENDA INTERNA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO 1986 A 2000  
Aluno: Rosangela dos Santos Alves Pequeno (53860594168)  
Orientador: ODAIR LOPES GARCIA (09239812849)  

  
Resumo:  
A distribuição da renda interna depende da dotação dos fatores disponíveis em cada local e 
sua apropriação está relacionada ao domicílio do proprietário do fator. O sistema federativo 
brasileiro promove a redistribuição da renda através das transferências constitucionais, 
voluntárias e sociais como forma de amenizar as disparidades espaciais da renda. A Região 
Nordeste e o RN são receptores líquidos desses recursos reduzindo as diferenças em relação 
às regiões mais desenvolvidas. A metodologia aplicada aos dados, coletados na SUDENE e 
na STN, envolveu a atualização monetária das séries e o tratamento estatístico para 
obtenção de índices. Os resultados indicam que o valor médio das transferências 
constitucionais (FPM, FPE, FUNDEF) foi de R$ 802 milhões, entre 1991 e 1999, o que 
correspondeu a 8% do PIB médio (R$ 9 bilhões). As transferências voluntárias, cujos 
valores médios de 1996 a 1999 foram de R$ 211 milhões, corresponderam a 2% do valor 
do PIB médio do período. Por fim, as transferências sociais, cuja principal modalidade são 
os benefícios do INSS, corresponderam a R$ 827 milhões em 2000 representando 7% do 
valor do PIB de 1999. Assim, conclui-se que as principais formas de transferências 
corresponderam em média a 18% do valor do PIB, sendo portanto muito importante na 
formação da renda do estado. Para aprofundar o estudo e estimar a renda do estado é 
necessário incluir outras formas de transferências para obter o resultado líquido entre os 
diferentes espaços nacionais.  

Palavras chave: RENDA INTERNA DO RN, TRANSFERÊNCIAS 
INTERGOVERNAMENTAIS, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA RENDA  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Este trabalho é parte do projeto de pesquisa intitulado “O processo de decisão no cotidiano 
escolar: As imagens e os sentidos de autonomia, solidariedade e participação” da linha de 
pesquisa “Formação e Profissionalização Docente”. Partindo das orientações metodológicas 
de Jean-Claude Kaufmann, utilizamos nesta pesquisa a análise compreensiva dos discursos 
de 25 professores da rede estadual de ensino na cidade do Natal. O objetivo deste artigo é 
compreender as significações de “trabalho em comum” a partir da análise preliminar dos 
discursos de quatro professores da escola pública. Por “trabalho em comum” 
compreendemos aquele que garante a união dos parceiros assim como a organização de 
práticas compartilhadas nas decisões administrativas e pedagógicas da escola. Representa 
um caminho fundamental para a construção de uma proposta hegemônica de gestão 
democrática. Para os sujeitos/ atores da pesquisa, trabalhar em comum é “ter o mesmo 
objetivo e ter vontade e querer trabalhar de verdade”. Mas, quais os sentidos do trabalhar de 
verdade nestes discursos? Afirmamos que, mais que a incerteza do sucesso de um trabalho 
de gestão democrática, predomina no conjunto dos discursos analisados o desconhecimento 
do que corresponde ao saber-fazer de um trabalho realmente participativo.  

Palavras chave: Educação, Escola, Gestão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A descentralização político-administrativa, consagrada legalmente pela constituição de 
1988, propiciou um novo espaço para os conflitos de interesses políticos no Brasil. Para 
uma melhor visualização de como os movimentos sociais na Amazônia brasileira se 
engajaram nesse processo, acreditamos ser de fundamental impor tância a compreensão da 
atuação da Igreja no campo social, através da prática pastoral, na contribuição para o 
processo de organização do movimento popular. O objetivo deste trabalho é analisar o 
processo de formação dos movimentos sociais na Amazônia bras ileira, nos municípios de 
Uruará e Santarém, no Pará, enfocando a influência da Igreja na construção da atuação de 
tais atores sociais. Para tanto, esse estudo foi fundamentado em pesquisas bibliográficas e 
análise documental referentes ao papel da Igreja e ao contexto histórico da constituição dos 
movimentos sociais, em especial, dos trabalhadores rurais. Identificamos a importância da 
Igreja Católica na formação de lideranças locais e no apoio às iniciativas dos movimentos 
de base popular.  

Palavras chave: Movimentos Sociais, Amazônia, Descentralização político-administrativa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
As transformações científicas que revolucionaram as bases da economia, resultaram em 
transformações nas relações de produção e de trabalho. Na contemporaneidade as 
influências dessas transformações atingem a sociedade e a cultura. E a escola, como 
instituição social, é afetada não só na sua maneira de ensinar, mas também na sua estrutura 
no ponto de vista físico, metodológico e curricular. O que impulsionou essas mudanças, no 
âmbito educacional, foram à racionalidade técnica, ou seja, o saber fazer do professor, e a 
tecnologia, que seriam os meios utilizados por estes. Assim, o objetivo desse trabalho é o 
de revelar o papel da educação nas sociedades regidas pelo processo científico. Para tanto, 
estudamos sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia bem como, os seus impactos 
no âmbito educacional. Utilizamos como referencial teórico Fazenda, Bohm, Moran. 
Concluímos que os processos, os das transformações científicas, suscitam dois pontos 
chaves: os paradigmas científicos associados a educação no Brasil, e os impactos destas 
transformações nas estruturas sociais, na formação e na competência dos pesquisadores da 
área de educação.  

Palavras chave: Racionalidade, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Concebendo o livro de Literatura Infantil como forma de expressão artística, este 
trabalho,relacionado à pesquisa O ensino de literatura: professores e aprendizes e atuação 
na comunidade de intérpretes nas escolas da rede pública do Rio Grande do Norte-2ª 
etapa(CNPq),objetiva analisar os aspectos não-verbais do livro infantil A colcha de 
retalhos. Ilustração é arte e nos sensibiliza através dos sentidos,requerendo nossa 
sensibilidade para que possamos atribuir significado ao que vemos.A arte é, conforme 
Huyghe(1965), uma linguagem,pois o artista,através de reproduções,sinais ou símbolos,visa 
o estabelecimento da comunicação com outras pessoas.Os elementos da linguagem 
presentes na ilustração estão compreendidos em dois aspectos:no narrativo e no 
plástico.Aquele diz respeito às imagens representantes da linguagem verbal,sugerindo 
elementos narrativos.Já este, informa o modo de representar, sensibilizando o leitor através 
da estética, utiliza-se de formas e cores provocando um gosto especial à leitura, dando às 
palavras múltiplos sentidos e emoções. No referido livro,percebemos a presença desses dois 
elementos da ilustração,quando observamos algumas cenas que ilustram ações dos 
personagens -o lanche- e outras que fazem alusão ao como foi representado –aconchego 
familiar. Inferimos, portanto,que estes aspectos nã o-verbais da linguagem possibilitam 
melhor envolvimento e entendimento do texto, evidenciando por meio desses elementos 
plásticos sentidos implícitos no discurso verbal.  

Palavras chave: ilustração, leitura, sentido  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A problemática de pesquisa remete à relação corpo-consciência. Interrogamos a respeito da 
contribuição da Filosofia para a compreensão desta problemática na Educação Física. Esta 
reflexão apresenta-se como possibilidade de contribuir para o redimensionamento das 
práticas corporais abordadas na área, no tocante às questões epistemológicas. A 
metodologia da pesquisa caracterizou-se como análise de conteúdo dos Anais do Congresso 
Brasileiro de Ciências do Esporte, na década de 90. Como resultado, evidenciou-se que dos 
95 trabalhos apresentados, 47 priorizaram a reflexão filosófica. Destes, 40,42% enfatizam a 
corporeidade e os discursos relativos ao corpo e à consciência; 14,89% referem-se à 
reflexão sobre as relações entre Educação Física e as Ciências; 23,40% trabalham com a 
temática da racionalidade e o conceito de razão; 10,63% abordam questões ideológicas; 
10,63% abordam temáticas variadas, não sendo possível agrupá -las. Concluímos que os 
objetivos traçados no campo das discussões epistemológicas, referentes à problemática da 
pesquisa estão sendo atingidos, ampliando o campo de compreensão das relações corpo e 
consciência, sobretudo ao considerarmos as reflexões sobre a racionalidade, a corporeidade 
e o conhecimento sensível. O diálogo entre áreas de conhecimento alimenta a reflexão e 
coloca-se como condição para pensar a configuração epistemológica da Educação Física, 
problematizando os diferentes discursos, linguagens, saberes e práticas, entre outros 
campos de possíveis.  

Palavras chave: Consciência corporal, Educação Física, Filosof ia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Esta pesquisa é o resultado de minha monografia de conclusão de curso, apresentada ao 
Departamento de Comunicação Social/UFRN, em março de 2002. Está vinculada ao 
projeto Integrado História dos Impressos e a Formação das Leitoras/CNPq, e teve como 
objetivo investigar a produção jornalística e literária de Palmyra Guimarães Wanderley 
(1894-1978) do período que compreende de 1914 até 1929. Observei a sua inserção no 
jornalismo, através da idealização, produção e direção da primeira revista feminina, que 
circulou em Natal, entre os anos de 1914 e 1915, sob o título de Via-Láctea, assim como o 
seu aparecimento no mundo literário, com a produção dos livros Esmeraldas (1918) e 
Roseira Brava (1929). Analisei também, seus escritos registrados na coluna Sutilezas 
Femininas, na década de 1920, publicados no jornal A República. Utilizei como fonte de 
pesquisa os registros encontrados no jornal A República, nas obras publicadas de Palmyra 
Wanderley, nos livros que analisam o período es tudado, mas adotei também o uso da 
fotografia e entrevistas. Através da prática de escrita de Palmyra Wanderley pude 
compreender uma época e configurar uma importante parcela da história das mulheres 
desvelando a presença feminina no jornalismo local.  
 
 

Palavras chave: Educação, Papel da mulher na sociedade, Imprensa feminina  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Este artigo está vinculado a Base de Pesquisa: Gênero e Práticas Culturais: abordagens 
históricas, educativas e literárias. As atividades realizadas nessa Base de Pesquisa, 
vinculam-se ao Projeto Integrado História dos  Impressos e a Formação das Leitoras/CNPq 
e do Projeto História das disciplinas escolares: o currículo para professoras. Esse estudo é 
um esboço de um Projeto monográfico, que objetiva investigar a prática educativa da 
professora Noilde Pessoa Ramalho no período de 1936 a 1946. Para essa pesquisa, venho 
realizando um levantamento de dados no arquivo público e na biblioteca da Escola 
Doméstica, através de bibliografias pertinentes a temática. Estudar sobre a formação e vida 
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 aluna e docente. Os resultados parciais desta pesquisa 
apontam para maior compreensão da história das práticas femininas no Estado do Rio 
Grande do Norte, especialmente na figura dessa professora. Através dos dados coletados, 
constatei que a mesma foi aluna,docente e diretora da Escola Doméstica de Natal; bem 
como professora no Colégio Ateneu Norte-rio-grandense e professora de Educação Física 
no Colégio Imaculada Conceição, contribuindo assim para a formação de várias gerações. 
O intuito é reconstruir os caminhos percorridos por essa educadora.  

Palavras chave: Prática educativa, Educação feminina., História da Educação  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
Este artigo é parte do projeto de pesquisa intitulado “O processo de decisão no cotidiano 
escolar: as imagens e os sentidos de autonomia, solidariedade e participação”. Da linha de 
pesquisa “Formação e Profissionalização Docente”.Um projeto com finalidade de analisar 
as expressões políticas dos professores da escola pública. Partindo das orientações 
metodológicas de Jean-Claude Kaufmann (1996) o objetivo deste artigo é compreender as 
significações do “saber-fazer” da gestão pedagógica a partir da análise preliminar dos 
discursos de quatro professores. A preocupação central pode ser reduzida a questão: O 
“saber-fazer” da gestão participativa é influenciado pelo “saber-fazer” da política? 
Constatamos que as interferências externas – através das indicações políticas aos cargos de 
direção da escola - determinam insatisfação nos docentes. Por “saber-fazer” 
compreendemos o que não é definitivo constituindo-se assim, como processo de 
transformação e inovação. Na política o“saber-fazer” corresponde ao espaço das expressões 
dos interesses contraditórios em relação às intenções declaradas nos discursos dos políticos. 
(Silva, 2000). Tentamos, assim, compreender o “saber-fazer” no cotidiano escolar 
interligando três pólos: 1. O paradigma do governo sobre as formas de gestão participativa. 
2. Tal paradigma na ação concreta dos professores no cotidiano escolar. 3. O paradigma do 
governo e a ação concreta dos professores em relação com as ingerências do saber-fazer da 
política.  
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Resumo:  
Este artigo é parte do projeto de pesquisa “O processo de decisão no cotidiano escolar: as 
imagens e os sentidos de autonomia, solidariedade e participação”. Inserido na linha de 
pesquisa “Formação e Profissionalização Docente” é um projeto que tem como finalidade a 
análise das expressões políticas dos professores da escola pública utilizando as orientações 
metodológicas de Jean-Claude Kaufmann(1996).Para este artigo trabalhamos com as 
significações do “saber-fazer” da gestão pedagógica a partir da análise preliminar dos 
discursos de quatro professores.Tentamos compreender o “saber-fazer” no cotidiano escolar 
interligando dois pólos: 1.O paradigma do governo sobre as formas de gestão participativa. 
2.Tal paradigma na ação concreta dos professores no cotidiano escolar.A preocupação 
central pode ser reduzida a questão: O “saber-fazer” da gestão participativa é influenciado 
pelo “saber-fazer” da política?. Constatamos que na política, o “saber-fazer” corresponde 
ao espaço das expressões dos interesses contraditórios em relação às intenções declaradas 
nos discursos dos políticos (Silva, 2000).Nos resultados preliminares analisamos as 
interferências externas – através das indicações políticas aos cargos de direção da escola – 
que determinam a insatisfação nos docentes. Os entrevistados explicitam a incompetência 
na gestão na medida em que estes gestores assumem a função por favores políticos: “Ela 
não entende nada do sistema, nada de administrar a escola... nada, nada, nada”.  
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Resumo:  
Dentre as práticas religiosas existentes no universo afro-brasileiro, destacamos a Umbanda 
marcada em seu surgimento por uma sociedade urbana industrial e proletária. É neste 
contexto que a umbanda vai se caracterizar como sendo o resultado de um processo de 
reelaboração de elementos simbólicos de várias religiões que em uma determinada 
conjuntura histórica adquirem novos significados. Em nosso trabalho propomos estudar o 
surgimento e desenvolvimento da umbanda na cidade de Natal, como também procurar 
traçar um perfil da religião no contexto atual. Realizamos pesquisa doc umental no arquivo 
da Federação de Umbanda do RN, observação de práticas rituais e entrevistas com 
dirigentes religiosos. Aliamos a tradição oral, a memória e a observação dos rituais, às 
reflexões teóricas desenvolvidas por Geertz, no que diz respeito à interpretação da cultura e 
a opção por uma descrição densa, contribuindo para uma análise do processo de 
transformação, como também para a compreensão do ritual como um elemento de estrutura 
do culto, com um sistema simbólico específico e com diferentes significados. Ao longo da 
pesquisa percebemos, que alguns elementos da prática umbandista no RN, se apresentam 
antes mesmo da institucionalização da religião. A análise dos dados pesquisados nos leva 
ainda, para a afirmação sobre a existência de uma dinâmica na prática religiosa.  
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Resumo:  
O turismo, historicamente, foi visto como atividade exclusiva do espaço urbano, mas 
devido a grande dinâmica das atividades econômicas não-agrícolas que vêm sendo 
desenvolvidas no meio rural, inclusive no ramo do turismo vem mostrando que o rural hoje, 
é maior do que agrícola. As atividades de turismo ligadas ao Lajedo de Soledade, por 
exemplo, se insere nesse contexto. Localizado no Município de Apodi, o Lajedo de 
Soledade contém a maior concentração de arte rupestre do Nordeste. Sendo assim, este 
trabalho pretende demonstrar o grande potencial econômico que o Lajedo pode vir a se 
tornar contribuindo a geração de emprego e renda para esta comunidade. As informações 
adquiridas neste trabalho foram obtidas através de uma coleta de dados, realizada em 
instituições com IBGE; IDEMA-RN; SEBRAE; Secretaria de Turismo. Realizamos 
também entrevistas com os guias das trilhas do Lajedo, os artesãos e com alguns artistas 
plásticos, inclusive com a presidente da fundação amigos do Lajedo do Soledade(FALS), 
bem como, os comerciantes envolvidos com esta atividade turística. Os nossos resultados 
mostram que há um descaso do poder público e que esta comunidade não dispõe de o 
mínimo de infra-estrutura que seria fundamental para o desenvolvimento da atividade 
turística e para a geração de emprego e renda na região .  
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Resumo:  
O ensino de história permanece ainda hoje, apesar das evoluções das correntes e tendências 
pedagógicas, muito presa ainda ao método tradicional; explicitando assim a necessidade de 
mudanças para superação e inovação dentro dessa disciplina. Assim, a pedagogia Freinet, 
tida como um método bem sucedido de ensino, não poderia deixar de insinuar importantes 
contribuições para este ens ino, cabendo aos profissionais da área, adaptar-se e com isso 
transformar a sua didática, melhorando sua sala de aula, tornando o ensino-aprendizagem 
mais prazeroso e mais interessante para quem ensina e para quem aprende. Portanto, 
contribuir para o ensino de história, utilizando a metodologia Freinet, reconhecendo as 
falhas desse ensino é tentar melhorar a didática dessa disciplina. Sendo o principal objetivo 
do conhecimento histórico a criação de condições participativas para o aluno, para que esta 
possa se integrar no processo de fazer e construir a história e que conseqüentemente crie 
sua própria elaboração de conhecimentos. A metodologia utilizada foi através do 
levantamento do material bibliográfico; leitura e fichamento desse material, para que assim 
possa levantar questões para entrevistas de pesquisa de campo na escola Freinet de 
Natal/RN.O resultado obtido, foi a elaboração de um projeto de pesquisa com vistas a uma 
monografia de final de curso.  
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Resumo:  
Este trabalho estuda, no Rio Grande do Norte, as práticas educativas empreendidas pela 
Arquidiocese de Natal/RN no meio rural, e, especificamente, a participação das professoras 
locutoras no programa das escolas radiofônicas. Esta função foi confiada a um profissional 
da educação do sexo feminino, que transformava uma cabine de rádio em sala de aula. A 
metodologia utilizada neste trabalho partiu de levantamento bibliográfico - pesquisa 
histórica e análise de dados coletados nos arquivos da Arquidiocese de Natal, e de 
entrevistas com pessoal envolvido neste movimento. Como resultado desta pesquisa, é 
percebido que na alfabetização do trabalhador rural a participação das professoras foi 
fundamental na formação desse trabalhador que, além de alfabetizá -lo, também ajudou na 
mobilização política dessa categoria, já que os conteúdos trabalhados nas aulas 
contribuíram para uma “conscientização” - como diziam – da exploração capitalista. Este e 
outros aspectos do movimento demonstram a importância das professoras locutoras, que se 
dedicavam a esta causa. Podemos concluir que, ao levar educação através do rádio para as 
populações rurais, as professoras contribuíram para o alcance dos objetivos da Igreja 
Católica, que era oferecer ao trabalhador rural a oportunidade de alfabetização, integrando-
o as necessidades básicas de sobrevivência e de enfrentamento do mundo moderno.  
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Resumo:  
Este trabalho está vinculado à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais e ao projeto 
integrado, por ela desenvolvido, História dos impressos e a formação das leitoras apresenta-
se como um projeto monográfico pré-requisito para a conclusão do Curso de Pedagogia da 
UFRN. Trata-se de uma pesquisa em fase inicial que objetiva analisar a educação destinada 
às mulheres, na década de 1930 em Natal/RN. Pretendemos abordar a sua organização 
curricular, o seu objetivo de formação, a duração do curso, os métodos e a avaliação 
utilizados. Buscamos caracterizar o cotidiano da Escola Normal de Natal, tentando 
contribuir para a historiografia da Educação no Brasil, e mais especificamente, no Rio 
Grande do Norte. Para a realização desta pesquisa adotamos como procedimentos 
metodológicos os seguintes critérios: visitas a arquivos públicos e privados de Natal, 
levantamento e análise de bibliografia pertinente ao tema e entrevistas, se possível, com 
alunas que vivenciaram o cotidiano dessa Escola. Percebemos, na nossa análise que o 
trabalho desenvolvido no magistério fez parte de um movimento maior na educação e na 
sociedade, desafiando os preconceitos do patriarcado e da existência feminina num 
universo predominantemente masculino.  
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Resumo:  
No contexto internacional, o turismo se desenvolve de diversas formas, se relacionando 
com os inúmeros campos do saber e interagindo com os agentes da sociedade. Este fato 
decorre da utilização da pesquisa em sua dimensão macroambiental, que propicia a 
formação do estudo do turismo e sua consolidação como fenômeno multifacetado. O 
objetivo deste trabalho é elaborar uma estratégia de pesquisa para o turismo do RN, 
identificando e ordenando temas específicos neste setor, em função das necessidades e 
prioridades existentes. Foi utilizado metodologia qualitativa e o estudo de caso, sendo 
pesquisado treze empresas, das quais seis são hotéis e sete agências de viagens, 
caracterizando um estudo multicaso; Tal método possibilitou a análise exploratória-
descritiva. Os resultados obtidos mostraram que quatro realizaram algum tipo de pesquisa e 
o motivo principal, foi a existência, na empresa, de dificuldades em solucionar os 
problemas. As áreas mais pesquisadas foram: marketing, gestão e finanças. As empresas 
que não realizaram pesquisa apontaram como barreiras, o fato de não acreditarem ou não 
conhecerem profissionais dessa área, e por não perceberem os benefícios dessa proposta 
para seu negócio. As empresas possuem o interesse em pesquisar: a motivação dos clientes; 
a qualidade e a melhoria da rentabilidade da empresa. Observa-se assim, a existência de um 
déficit na área de pesquisa no turismo, mostrando a necessidade de aprimorar esta 
ferramenta para melhor desenvolver o setor.  
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Resumo:  
Na poesia brasileira moderna e pós -moderna, em meio ao domínio da razão e do 
materialismo tanto na criação literária como nos demais campos de atividades humanas, 
pode-se recuperar uma tradição ali enviezada que toma a "poiésis" como experiência 
metafísica, reabilitando o seu estágio sublime. Tal produção metafísica propõe o enigma 
das linguagens e dos signos na sua função poética. Utilizamos as relações de 
interdisciplinaridade Literatura e Filosofia para recuperar esse veio em autores do porte de 
Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado e Marco Lucchesi. Em 
nossas leituras desses poetas, ressaltam-se o legado metafísico que busca o sentido da 
verdade e do belo, traços transcendentais que continuam presentes na sociedade, no sujeito, 
na existência. Indeterminação, aquilo que há de mais incomunicável, o interesse em indagar 
o próprio discurso, a tendência para o simbólico e o metafórico consistem nas marcas 
fundantes das obras desses autores. Isso é claramente visto em poemas como: 
"Especulações em torno da palavra homem" ( ANDRADE, Carlos Drummond, Antologia 
Poética), "Mar absoluto" (MEIRELES, Cecília, Antologia Poética), e na visão de Adélia 
Prado que concebe a poesia como ato criativo, revelação, dádiva.  
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Resumo:  
O presente trabalho está sendo realizado na escola Josefa Botelho - vila de Ponta Negra 
Natal/RN, a luz do movimento da Ecopedagogia e da Holística.Tem como finalidades a 
apreensão de atitudes comportamentais dos educandos face ao meio ambiente e a 
implantação de ação educativa em função de pesquisa-ação. Está orientado para 
conscientização da comunidade escolar e local em busca da preservação do planeta e da 
resolução de problemas sócio-culturais, econômicos, políticos, científicos, tecnológicos, e 
éticos que caracterizam a educação ambiental. Por meio de uma experiência piloto, para 
avaliar discursos e atitudes, foram aplicados questionários junto aos alunos de uma turma 
de 5ª, 6ª e 7ª séries. Os alunos acreditam que o homem não está cuidando bem do meio 
ambiente e denunciam vários problemas ambientais na sua comunidade principalmente o 
lixo. Em contrapartida, a grande maioria não considera questões como a prostituição, a 
violência, a fome e o desemprego como problemas ambientais. No que se refere à ação 
educativa, esta tem sido implementada por meio de palestras, oficinas e debates; caminhada 
e distribuição de material educativo na praia; vivências de sens ibilização; apresentações 
artístico-teatrais. A ação educativa está permitindo suscitar problematizações sobre a 
educação ambiental, criando novas possibilidades de conhecimento, mudanças e agentes 
multiplicadores na busca humana do exercício da cidadania,harmonização ambiental, da 
saúde e qualidade de vida.  
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Resumo:  
Investiga-se, nesse estudo, como as relações interpessoais estabelecidas na sala de aula, 
contribuem para a constituição dos processos identitários dos alunos. Parte do pressuposto 
que, esse ambiente, constitui-se como locus de experiências, além de proporcionar aos 
alunos a apropriação dos conhecimentos construídos historicamente, que eles manifestem, 
via situações de interação, suas subjetividades e singularidades sobre ser aluno e o que 
implica esse papel social. Atentar para essa dimensão da ação educativa na escola, 
pressupõe repensar esse espaço como um lugar de vida e (re)construção dos alunos 
enquanto sujeitos sociais que deixam indícios desse contínuo processo de constituição das 
identidades. Constitui o referencial empírico uma turma do ciclo de sistematização de uma 
escola pública do Natal/RN. Realizam-se observações sistemáticas pautadas em orientação 
etnográfica na área da educação, em que se privilegia o registro da organização interpessoal 
da sala de aula, da situação de ensino/aprendizagem executada. As análises evidenciam 
como resultados a complexidade das relações na escola, marcadas por conflitos e embates 
não só entre os alunos, mas envolvendo a professora, dificultando, muitas vezes, a 
convivência social, embora sirvam como crescimento para o grupo e reconhecimento dos 
papeis sociais assumidos por professores e alunos.  
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Resumo:  
Investiga-se nesse trabalho o processo de significação dos conhecimentos escolares 
mediado pela imagem fotográfica. Realiza-se em uma escola pública do Natal/RN, em uma 
turma de 32 alunos do 2o ciclo do Ensino Fundamental, matriculado no ano de 2001. Parte-
se da compreensão de que os processos de aprendizagem e, sobretudo, do desenvolvimento 
perceptivo, podem ser ampliados com a mediação fotográfica, a qual proporciona 
experiências sensório-motoras e visuais, contribuindo no processo de elaboração 
conceitual. A abordagem metodológica adotada na pesquisa assume características de uma 
intervenção/pa rticipação, considerando a perspectiva da mudança da prática pedagógica. As 
informações foram coletadas através de observações, sendo essas registradas em diário de 
campo e somadas ao uso de fotografias por parte das crianças e de situações de 
aprendizagem planejadas conjuntamente, considerando as interações que se estabelecem na 
ação educativa, abrangendo o planejamento dàs situações em sala de aula. A análise aponta 
como resultado que a escolha da fotografia como mediadora da formação conceitual e do 
correspondente desenvolvimento perceptivo das crianças, pode proporcionar não apenas 
uma nova modalidade de leitura e apreensão do real, mas, o desencadeamento de 
experiências viso-corporais permitindo que essa apreensão se amplie e se diversifique.  
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Resumo:  
Ao considerar que através do brincar a criança põe em jogo seu amplo mundo de 
experiências motrizes, sua afetividade, suas fantasias, seu mundo simbólico e sua 
personalidade (Marcelino, 1987), objetivou-se neste estudo, investigar como se estabelecem 
culturalmente as práticas lúdico-motoras durante o tempo livre, nos contextos cotidianos de 
110 crianças, pertencentes a colégios da rede particular de ensino da cidade de Natal/RN, 
na faixa etária de 6 a 11 anos, de ambos os sexos. Após a aplicação de um questionário, os 
resultados apontaram que no contexto escolar, a maior parte das crianças aproveita o tempo 
livre brincando (90%), entre amigos (95%) através de brincadeiras de correr entre as 
meninas (41%) e de jogos com bola entre os meninos (46%). No contexto familiar, durante 
a semana, feriados e finais de semana as crianças brincam (28% e 40%) com amigos (50%), 
sendo que as meninas preferem correr (37% e 31%) e os meninos jogar com bolas (21% e 
33%), correr (20% e 32%) e jogar no vídeo game ou computador (20% e 13%). Durante as 
férias muitos viajam (30%), as meninas brincam de bonecas (29%) e os meninos de futebol 
(22%) e no vídeo game e computador (22%). Após a análise dos resultados pode-se 
concluir que, através das brincadeiras as crianças exploram o seu tempo livre, 
possibilitando assim explorar potencialidades, vivenciando relações sócio-culturais 
significativas para o seu desenvolvimento.  
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Resumo:  
A Região Metropolitana de Natal (RMN), vem se desenvolvendo de forma rápida e 
ganhando desta forma espaço nos vários campos de discussões, como também conta com 
várias inovações dentre os municípios que a compõe. Este Trabalho tem como objetivo 
encontrar inovações em Conselhos Gestores Municipais ligados aos municípios que 
integram a RMN. Através de uma coleta e tabulação de dados sobre os Conselhos 
Municipais Gestores de cinco municípios da RMN, Ceará-Mirim, Macaíba, Parnamirim, 
São Gonçalo do Amarante e Natal, foram obtidos os primeiros resultados dentro do projeto 
“Desigualdades Sócio-Espaciais na Região Metropolitana de Natal”. Foi detectado que nos 
municípios estudados existem, em geral, os Conselhos Gestores norteados pela 
Constituição de 1988. Entretanto, constata-se também, a ocorrência de Conselhos em novas 
áreas de atuação.  
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Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo investigar a relevância da presença da música na obra de 
Caio Fernando Abreu (1948-1996) vinculada a temáticas que retratam a homoafetividade. 
No corpus de contos estudados destacamos "Aqueles dois" e "Sargento Garcia". Utilizamos 
como metodologia a leitura de contos de Caio Fernando Abreu, apoiando-se na abordagem 
de textos teóricos sobre gênero e sexualidade na Literatura, destacando a sistematização 
teórica da metáfora do "armário" feita por Eve Kosofski Sedgwick (1990). Redação e 
discussão de material escrito sobre os contos estudados de acordo com o material teórico 
crítico escolhido. Como resultados constatamos que a presença da música na obra de Caio 
Fernando Abreu evoca importantes itens relacionados à questões identitárias e à memórias 
homoafetivas, tornando-se essencial para a constituição da narrativa.Com isso, concluímos 
que na obra de Caio Fernando Abreu diversas manifestações homoafetivas se associam à 
fragmentos musicais presentes na narrativa. Estes constituem-se como elementos 
importantes da formação do espaço homoafetivo, onde detectamos a presença da metáfora 
do "armário".  
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Resumo:  
De acordo com estudos realizados, os profissionais de saúde que atuam nos hospitais, 
vivenciam angústia, tensão e estresse por lidar constantemente com a dor, perda e morte. 
Em contrapartida, os profissionais de saúde que atuam nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) desenvolvem tarefas de natureza diversificada (prevenção e cura no atendimento 
ambulatorial). Os estudos sobre a Síndrome de burnout tem constatado a ocorrência 
endêmica entre esses profissionais. Tal Síndrome consiste em um tipo de reação ao estresse 
crônico que se manifesta sob três fatores: Exaustão emocional, diminuição da realização 
pessoal e despersonalização do outro ou ceticismo. Dessa forma, planejou-se o presente 
estudo para avaliar se a ocorrência da referida Síndrome ocorre com a mesma freqüência 
nos dois ambientes. Aplicou-se o MBI (Maslach Burnout Inventory) em uma amostra de 
249 profissionais, sendo 107 das UBS e 142 dos hospitais. A amostra como um todo 
apresentou média de 2,43 em exaustão emocional, 3,9 em diminuição de realização pessoal 
e 1,69 em despersonalização. Comparando os profissionais dos dois ambientes, através da 
aplicação do Teste t, constatou-se haver diferenças significativas nas médias de exaustão 
emocional (t=3,24 para p=0,001) e despersonalização (t=4,14 para p<0,001). Indaga-se, se 
a distinção na natureza do trabalho dos profissionais de saúde nos dois ambientes explicam 
as diferenças de médias nos fatores da Síndrome.  
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Resumo:  
O espaço rural do Brasil em geral, e do Rio Grande do Norte em particular, vem passando 
por muitas transformações, no que diz respeito à ocupação e renda das famílias rurais, 
sendo significativa a incidência de Ocupações Rurais Não-Agrícolas – ORNAs entre as 
pessoas, que moram no campo. Nesse contexto, constitui-se na nossa problemática o estudo 
do grau de relevância de ORNAs, geradas a partir da presença das agroindústrias no pólo 
fruticultor Açu/Mossoró, bem como medir a relevância da renda daquelas ocupações na 
composição da renda total das famílias rurais. Metodologicamente, utilizamos-nos de 
instrumentos tais como estudos bibliográficos sobre as novas ruralidades, transformações 
no campo; análises de estatísticas do IBGE; além de uma pesquisa de campo onde foram 
realizadas entrevistas com atores representativos nas comunidades rurais e a aplicação de 
60 questionários junto à famílias rurais do município de Ipanguaçu. Como resultados, 
podemos constatar que a presença das agroindústrias do pólo fruticultor vem produzindo 
diversas alterações na realidade rural da região, destacando-se o grande impacto na criação 
de ORNAs que se traduzem em oportunidades de geração de emprego e na garantia de uma 
renda fixa para muitos trabalhadores rurais.  
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Resumo:  
Previdência Social Brasileira: um processo inconcluso de modificação dos direitos de 
seguridade social. Uma faceta do problema a ser investigada é a proteção social do 
trabalhador rural. E um trabalhador que exposto às intempéries do tempo, sem acesso aos 
serviços de saúde e a uma alimentação diversificada, adoece com maior freqüência e 
envelhece mais cedo do que os demais trabalhadores necessitando de uma maior atenção do 
Estado. Para desvendar este problema foi adotada a pesquisa documental de fontes 
primárias (leis, decretos, medidas provisórias, portarias e outros documentos oficiais) e 
secundárias (obras publicadas sobre a temática) conforme o método de pesquisa de 
documentos jurídicos (DUVERGER, 1981). Os resultados obtidos demonstram que essa 
população até a década de 60 não era coberta pelo sistema. O marco instituinte da proteção 
a esse segmento foi o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, que em seu título Dos 
Serviços Sociais criou o Fundo de Assistência a Previdência Do Trabalhador Rural 
custeado por uma contribuição de 1% inicialmente cobrada sobre a venda dos primeiros 
produtos agropecuários. Posteriormente a legislação previdenciária passou a conceder a 
esse trabalhador alguns benefícios e serviços tal como na previdência urbana. A Reforma 
da Previdência Social modificou os direitos do trabalhador rural, mas não trouxe perdas 
significativas no tocante aos direitos adquiridos.  
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Resumo:  
As diferentes concepções que permeiam a educação institucionalizada são frutos da 
trajetória da sociedade no decorrer da história. No tocante ao ato de ensinar, os docentes se 
deparam com inúmeras dificuldades. Algumas se referem ao planejamento: os conteúdos, 
por vezes, não são por eles compreendidos, originando insegurança e má interpretação. 
Apesar da diversidade dos recursos didáticos, eles nem sempre têm acesso e se limitam ao 
quadro-negro e ao livro didático. Predomina a aula expositiva, sem esquecer, que muitos 
não se libertam da avaliação tradicional. Quais as implicações desse comportamento no que 
diz respeito ao ensino de Ciências? O estudo procura analisar o discurso do professor 
polivalente frente ao construtivismo, um dos importantes paradigmas a influenciar o atual 
processo ensino-aprendizagem. Durante as aulas de uma disciplina no curso de Formação 
Continuada aplicou-se um questionário de coleta dos dados a serem analisados. Os 
resultados revelam tendências homogêneas do pensamento do professor na busca de se 
aproximar da visão construtivista ao ensinar Ciências. A forma como o professor age está 
ligada às suas idéias e suas crenças. Realizar mudanças na prática implica em mudar 
primeiro, o pensamento docente, contribuindo com novas alternativas do ensino.  

Palavras chave: Construtivismo, Ensino de Ciências, Formação e Profissionalização 
Docente  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0643  
Título: O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO DOS PROFESSORES 
EM FORMAÇÃO E O ENSINO DE CIÊNCIAS  
Aluno: Ilka Karine Pinheiro da Silva (02669088457)  
Orientador: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)   
 

 
Resumo:  
Os conteúdos constituem-se em peça chave para o processo ensino-aprendizagem. Assim o 
estudo, mesmo em fase inicial, tenta analisar como os professores concebem o Ensino de 
Ciências. Para tal está sendo utilizado, como respaldo teórico, os saberes necessários ao 
ensino, especificamente os disciplinares e curriculares. Os procedimentos seguidos pelo 
estudo foram: revisão bibliográfica, construção do questionário, além da determinação da 
amostra, composta por professores em formação do curso de licenciatura em Pedagogia, 
PROBÁSICA. Em etapa inicial de análise, já foi possível diagnosticar, após a intervenção e 
participação dos professores na pesquisa em sala de aula, que os professores (69%) 
afirmam ter conhecimentos a respeito dos conteúdos do programa da disciplina ciências, 
64% não deixam de mediar conteúdos do programa por não dominá-los. Em relação às 
fontes de consultas, só 9% recorrem aos livros didáticos e 12% além do uso de livros fazem 
buscas em revistas. Com isto foi possível diagnosticar que os professores quando 
submetidos a um processo formativo bem assistido e acompanhados por um professor -
formador atento a esse processo, tornaram-se mais críticos em relação ao domínio de 
conteúdos afastando-se assim, do habitual uso do livro didático, como único recurso do 
processo ensino-aprendizagem.  
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Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso acerca da educação popular 
contido nos Inquéritos Policiais Militares (IPMs), instaurados pós golpe Militar de 1964, no 
Estado do Rio Grande do Norte. Pretende -se identificar acusações feitas a participantes da 
Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler” (Natal, 1961-1964) – experiência 
de educação realizada durante a administração do prefeito Djalma Maranhão – 
empreendendo-se uma análise do discurso ideológico. As acusações revelam dispositivos 
discursivos relacionados à Ideologia de Segurança Nacional, tão difundida nas Forças 
Armadas desde os anos 40 e 50 do século XX e que contribuiu para a implantação de 
regimes autoritários na América Latina, inclusive no Brasil. O estudo adota um referencial 
teórico centrado na Ideologia de Segurança Nacional, regimes autoritários e reflexões 
acerca da educação e o contexto histórico dos anos 60; além da análise dos próprios IPMs, 
contidos no acervo do Arquivo Público do Rio Grande do Norte. Como parte de uma 
pesquisa já em andamento, pode -se inferir que as acusações giram em torno da atuação dos 
acusados na referida Campanha; tidos como inimigos da nação e agentes de subversão, o 
que nos permite identificar a Ideologia de Segurança Nacional, cuja prioridade era a defesa 
da “ordem social” e “política” instituída no país e dos valores da “civilização ocidental e 
cristã”, conforme os interesses expressos pelos EUA e os seus aliados no contexto da 
“Guerra Fria”.  
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Resumo:  
Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa denominado FORMAS 
BRASILEIRAS, que se propõe a estudar aspectos teóricos da crítica literária dialética, 
estabelecendo relações comparativas (em módulos divididos por fases) com base nas 
grandes obras da literatura brasileira, tendo como perspectiva o resultado estético da 
história específica do país. Relendo por esse prisma a nossa literatura, busca-se através da 
leitura crítica das obras analisar as visões e projeções do país, ass im como as expectativas 
ideológicas a partir da relação entre "forma literária" e "processo social". Situado em sua 3ª 
fase, apresenta-se o trabalho RAÍZES DO SECO, que tem como enfoque a estilística 
nordestina de Graciliano Ramos. Percebendo que a produção literária do autor se 
encaminha para uma direção universal e crítica, onde a vontade de ordem, como vontade de 
justiça, organiza sua obra limitando-a às condições e valores das classes sociais (na ficção) 
e à sondagem histórica e psicológica da autoria (na produção memorialística), procura-se 
responder como sua estética descreve e dá sentido à dinâmica dos percursos da história 
brasileira, sem mantê-la estagnada no limite estéril de um formalismo neutro.  
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Resumo:  
No século XX surgem varias inovações técnicas e cientificas que modificam 
significativamente as estruturas que compõe a sociedade. Mas nada foi tão revolucionário 
quanto o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e informação de massa. 
O avanço e a penetração da informatização no cotidiano da sociedade exige uma rápida 
assimilação de uma linguagem nova e específica dos sistemas informatizados. Essa 
determinação assustadora resultou em um fim de século conturbado para os segmentos 
econômicos, políticos e culturais da sociedade. Os meios de comunicação se tornaram um 
gigantesco alto falante. E seu poder é usado através das linhas regionais, étnicas, tribais e 
lingüísticas para padronizar as imagens que fluem para a corrente mental da sociedade. Para 
se adaptar a essa nova linguagem houve um processo de modificação cultural, em que a 
sociedade teve que se “moldar” aos novos meios de acesso à informação. Antes, a 
sociedade era dirigida por uma cultura literária, hoje, na era tecnológica, não basta saber 
ler, pois, o conhecimento é digital. No entanto, a base educacional que sustenta essa 
cultura, ainda, não está pronta para receber as novas tecnologias.  
Diante desse processo de transição da cultura literária para a cultura tecnológica, o papel da 
educação escolar passa a ser cobrado com maior intensidade. Nesse sentido o impacto da 
mídia se tornou avassalador na forma de desconstrução dos padrões que a escola criou.  
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Resumo:  
A literatura tem abordado o tema da Realidade Virtual (RV) com as mais diferentes 
aplicabilidades em diferentes áreas. Na psicologia o tema RV ainda é embrionário, em 
especial no Brasil. RV por ser um instrumento aplicável pode proporcionar aos psicólogos 
elementos terapêuticos adicionais. Encontramos trabalhos com RV sendo aplicados ao 
tratamento de autistas, de fobias etc., porque RV oferece um meio mais natural de interação 
entre usuário e o computador. Natural porque lida com os órgãos do sentido do usuário 
como também os movimentos tridimensionais naturais do corpo, gerando nele vivências 
psicomotoras. Este trabalho objetivou realizar um levantamento nos periódicos indexados 
da psicologia, classificando as principais áreas trabalhadas sobre RV. Identificou-se a 
possibilidade de utilização da RV, elaborando sugestões de temas a serem abordados pela 
psicologia. A metodologia consistiu na busca sistematizada no banco de dados da APA. 
Esta busca ocorreu através de palavras-chave tais como Realidade Virtual e Ambientes 
Virtuais. Os artigos encontrados foram agrupados por semelhança temática e se criou 
categorias que proporcionaram uma taxonomia do material. Todo o processo foi realizado 
por pesquisadores distintamente, de forma a chegar a uma saturação de dados. Foram 
identificados possíveis temas a serem abordados em estudos de psicologia que tratem sobre 
RV. Estando o projeto em andamento, pretende-se trabalhar ainda o tema "fobia" como um 
estudo de caso ilustrativo.  
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Resumo:  
A fruticultura irrigada no Projeto Baixo-Açu vem desempenhando papel de suma 
importância para a região do Rio Grande do Norte, muitas são as variedades produzidas, e 
suas eficiências são bastante distintas. Em detrimento desta variedade de produção foram 
analisados os escores de eficiência de 22 produtores de banana, que se encontram 
distribuídos nos setores I, II, V, X e XI. Estimaram-se os modelos utilizando valores anuais, 
onde a quantidade produzida (Q) corresponde a variável explicada, e as variáveis 
explicativas utilizadas foram: área irrigada com banana (A), o gasto total com insumos (G) 
e homens/dias por hectare(H). Dois métodos de análise de eficiência foram utilizados: o 
modelo determinístico de fronteira de produção, que foi estimado por mínimos quadrados 
corrigidos e o modelo de análise de envelopamento de dados, com retornos variáveis de 
escala (DEA-V). Comparando os resultados dos dois modelos e analisando os fatores, 
observou-se que 45% dos produtores foram ineficientes nos dois modelos, destes, 90% 
utilizam mais insumos do que o necessário e 40% poderiam produzir mais com a 
quantidade de insumos que utilizaram. Constatou-se que os três produtores mais eficientes 
foram treinados para utilizar o sistema de irrigação e apenas um deles não utilizava 
assistência técnica. Os três produtores mais ineficientes declararam não utilizar serviços de 
assistência técnica e não receberam treinamento sobre o sistema de irrigação utilizado.  
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Resumo:  
A crescente popularidade do uso do computador para a educação à distância tem motivado 
uma série de questões sobre a organização dessa modalidade de interação. É reconhecido, 
por exemplo, que a organização do turnos difere drasticamente da interação em aula 
presencial, já que os participantes têm o mesmo direito de iniciar, continuar ou encerrar os 
turnos conversacionais. Tendo em vista que o par pergunta/resposta é uma das estratégias 
mais produtivas de organização dos turnos em aulas pela internet, este estudo se propõe a 
analisá-lo, buscando compreender o seu funcionamento na organização e no 
desenvolvimento do tópico. O par adjacente analisado foi retirado de uma amostra que se 
constitui de cinco aulas realizadas em cursos oferecidos por sites específicos da internet. Os 
resultados indicam que os interactantes procuram manter-se na discussão dos tópicos 
previamente agendados, utilizando-se do par pergunta/resposta. Fica evidente que os 
participantes se apoiam em dois gêneros comunicativos já consolidados, por eles 
conhecidos: a aula e o chat. Com base nos resultados obtidos, verificou-se que os pares 
adjacentes, principalmente o par pergunta/resposta, contribuem de forma crucial na 
organização da aula como um todo. A pergunta, sendo uma primeira parte de um par 
adjacente, é uma forma de controle eficaz na interação à distância. Através dela, o grupo 
consegue avançar na discussão do tópico acadêmico, tornando as aulas mais produtivas.  
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Resumo:  
Realidade Virtual (RV) tem sido pesquisada em diferentes áreas. Na psicologia o tema RV 
ainda é incipiente, em especial no Brasil. RV por ser um instrumento aplicável pode 
proporcionar aos psicólogos elementos terapêuticos adicionais. Encontramos trabalhos com 
RV sendo aplicado em diversos setores, porque RV oferece um meio mais natural de 
interação entre usuário e o computador. Natural porque lida com os órgãos do sentido do 
usuário como também os movimentos tridimensionais naturais do corpo, gerando nele 
vivências psicomotoras. Este trabalho objetivou realizar um levantamento nos periódicos 
indexados da psicologia, classificando as principais áreas trabalhadas sobre RV. 
Identificou-se a possibilidade de utilização da RV, elaborando sugestões de temas a serem 
abordados pela psicologia. A metodologia consistiu na busca sistematizada no banco de 
dados da APA. Esta busca ocorreu através de palavras-chave tais como "Realidade Virtual" 
e "Ambientes Virtuais". Os artigos encontrados foram agrupados por semelhança temática e 
se criou categorias que proporcionaram uma taxonomia do material. Todo o processo foi 
realizado por pesquisadores distintamente, de forma a chegar a uma saturação de dados. 
Estando o projeto em andamento, são apresentados alguns procedimentos para se trabalhar 
RV, unindo psicologia e trânsito.  
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Resumo:  
Diante do crescente número de meninos e meninas em situação de rua no Brasil, ocupamo-
nos, aqui, desta questão, apresentando um recorte da pesquisa Caracterização Psicossocial 
de Meninos e Meninas em Situação de Rua em Natal, realizada pelo Núcleo de Estudos 
Sócio Culturais da Infância e Adolescência da UFRN, junto a 1ª Vara da Infância e 
Juventude. Tal recorte objetivou investigar os fatores que influenciaram o abandono da 
escola pelos sujeitos estudados, problematizando a idéia de que a escola é a solução para 
evitar a inserção de jovens nas ruas e para retirar os que se encontram nessa condição. Da 
amostra de 253 indivíduos - de 4 a 18 anos de ambos sexos - delimitamos 58, que 
revelaram não freqüentar escola. Do questionário, utilizou-se: dados de identificação, 
família, escolarização, atividades executadas na rua e destino da renda. Os resultados 
indicaram que 32% atribuíram à própria escola o motivo - brigas e desmotivação - por não 
freqüentá-la; 10% atribuíram a questões familiares: perda de laços permanentes de 
parentesco. E 16% alegaram a necessidade de trabalhar para ajudar aos pais. Outro dado é 
que 44,8% têm por motivo de estar na rua a necessidade de trabalhar. Da análise, pôde-se 
inferir que a escola sozinha não se coloca como saída para essa realidade, pois está 
desvinculada do universo sócio-cultural dos alunos, que trabalham para sobrevivência 
própria e da família. Apontamos que a reflexão em torno dessa questão ultrapassa os limites 
da instituição Escola.  

Palavras chave: Meninos em situação de rua, Escola, Trabalho  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: HS0717  
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Aluno: GERLANDO AUGUSTO SAMPAIO FRANCO DE LIMA (02938091435)  
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Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada nos 
hotéis de médio e grande porte do Rio Grande do Norte, sobre a utilização de informações 
de custos no processo gerencial. Para isso, comenta a importância das informações sobre 
custos, demonstra os resultados obtidos em relação à utilização de métodos de custeios, 
centro de custos e conhecimento da margem de contribuição, comparando-os ao resultado 
de uma pesquisa realizada no nordeste. Após analisar o resultado da pesquisa, percebe-se 
que os hotéis existentes no Rio Grande do Norte, principalmente os independentes, assim 
como os do nordeste, embora reconheçam a importância das informações sobre os custos, 
precisam inserir no seu gerenciamento ferramentas capazes de fornecer essas informações, 
o que pode tornar os hotéis mais competitivos.  

Palavras chave: Sistemas de Custeamento, Margem de Contribuição, Hotelaria  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Código: HS0722  
Título: Concepções de saúde e doença entre meninos e meninas de rua  
Aluno: Ana Karina de Freitas Vasconcelos (02835474480)  
Orientador: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
 

 
Resumo:  
O trabalho aqui exposto é um recorte da pesquisa: Caracterização Psicossocial de Meninos 
e Meninas em Situação de Rua de Natal, realizada pelo Núcleo de Estudos Sócio-Culturais 
da Infância e da Adolescência, Departamento de Psicologia /UFRN. Compreende ainda o 
subprojeto: risco, sofrimento e prazer: Estudo sobre saúde mental e condições de vida de 
crianças e adolescentes em situação de rua. Apresentaremos a concepção de saúde-doença 
que foi investigada, através de um questionário semi-estruturado (identificação; 
escolarização; vida nas ruas; saúde; ECA; condição de “menino de rua”), em 253 sujeitos, 
de 4 a 18 anos, sendo 88% do sexo masculino e 12%, feminino. 8% da amostra definiu 
doença como algo ruim por impossibilitar sair para trabalhar. Isso pode estar relacionado ao 
fato de que a maioria desses indivíduos está na rua para exercer alguma atividade 
(vendedor, engraxate, flanelinha, etc) que reverta em obtenção de dinheiro. 14% das 
respostas associam doença à sintomatologia como dor, febre, tosse. Por outro lado, a saúde 
é vista como ausência de doenças, não sendo percebida como um processo influenciado por 
determinantes sociais, políticos e econômicos. Daí a dificuldade dos sujeitos em conceituar 
estar com saúde, o que é refletido na resposta de 58%, categorizados nos itens “sem 
resposta” e “não sabe”. Coloca -se, portanto, a necessidade de se discutir tais conceitos de 
modo a desenvolver políticas adequadas e efetivas que atendam esta população.  
 
 
 
 
 
 

Palavras chave: concepção de saúde, concepção de doença, trabalho  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0728  
Título: Turismo e Saneamento Básico em Baía Formosa  
Aluno: Edan Bezerra de oliveira Filho (00947627405)  
Orientador: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  

  
 
Resumo:  
A provisão de infra-estrutura no núcleo urbano do município de Baía Formosa tem se 
mostrado ineficaz e insuficiente. Isso contrasta com as necessidades impostas pela trajetória 
do crescimento do município. A falta de comprometimento dos administradores públicos, 
aliada, em certa medida, ao assistencialismo político local, impede que haja conscientização 
da população no tocante à insalubridade de suas condições de vida e de moradia. É urgente 
um modelo de gestão municipal onde os verdadeiros pilares do bem-estar comunitário 
sejam prioridades. Isto requer, investimentos nos setores para qualidade de vida. Medidas 
políticas paliativas, contribuem apenas para enfatizar o atraso destes cidades já frente às 
suas potencialidades. Aqui, o turismo pode ser uma opção, se considerarmos, por exemplo, 
as belezas naturais do litoral norte-rio-grandense. No município de Baía Formosa, o atraso 
econômico e social se contrapõe, assim, às suas potencialidades turísticas, que são 
abordadas ainda de forma incipiente pelos gestores locais. A população, por sua vez, 
também contribui na mudança da paisagem natural, artificializando-a, ou seja, urbanizando-
a, muitas vezes de forma irregular. Diante deste quadro, constata-se o descaso do poder 
público e a acomodação da sociedade em geral no contexto da preservação do meio natural. 
Na exploração do espaço (modificado e natural), para preservar os seus “atrativos” 
(potencial turístico), é necessário uma ação consistente visando o progresso social e a 
preservação ambiental.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: HS0742  
Título: A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA: UM OUTRO OLHAR SOBRE A 
ALFABETIZAÇÃO  
Aluno: Maria Josinalva Felipe de Carvalho (77861167453)  
Orientador: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  

  
 
Resumo:  
Emília Ferreiro e colaboradores explicam o processo ativo de construção e apropriação da 
língua escrita por alfabetizandos que, nesse processo, apresentam diferentes níveis de 
conceptualização da escrita. Tais estudos foram basicamente desenvolvidos com crianças, 
motivando-nos a investigar se o adulto também manifesta, no seu processo de 
alfabetização, as “estranhas escritas” encontradas nas crianças e que têm subjacentes 
diferentes hipóteses cognitivas. Dessa forma, realizamos um estudo preliminar comparativo 
entre escritas de uma criança e um adulto, de escolas particular e pública. Nosso trabalho 
fundamentou-se nos estudos psicogenéticos de Ferreiro e no Método de Indagação – 
adaptação do método clínico de Piaget – que inclui tarefas de interação entre o sujeito e o 
objeto de conhecimento (Azenha, 1993). Assim, convidamos os alfabetizandos a 
escreverem – sete palavras e uma frase – tal “como pensavam que deveriam escrever”. 
Apesar de preliminar, o estudo apontou semelhanças entre as conceptualizações da escrita 
da criança e do adulto. O conhecimento da construção da escrita é fundamental para que os 
alfabetizadores exerçam mediações efetivas e pertinentes junto aos seus alunos. O estudo 
psicogenético de construção da escrita ainda permite um outro olhar sobre as produções dos 
alfabetizandos ao atribuir importância também às escritas não convencionais e, 
principalmente à totalidade do seu processo construtivo, sejam eles – criança ou adulto.  

Palavras chave: Alfabetização, Sucesso escolar, Psicogênese  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: HS0762  
Título: IMAGENS DO SERTÃO DO RN: A casa do sertão rural do Rio Grande do Norte  
Aluno: Pedro Isaac Ximenes Lopes (01204784477)  
Orientador: ALIPIO SOUZA FILHO (24289701434)  

  
 
Resumo:  
Constituiu nosso objetivo fazer um estudo de caráter etnosociológico do sertão rural do RN, 
numa perspectiva que uniu a descrição etnográfica/etnológica à análise sociológica. 
Detivemo-nos sobretudo nos aspectos que compõe a moradia do homem sertanejo, tais 
como: a casa, a mobília, os apetrechos, o cotidiano, etc., observando o que se modificou e o 
que se conservou com as transformações trazidas pela tecnologia. Chamamos de "sertão 
rural" as áreas do campo distintas das áreas urbanas do sertão formadas pelas pequenas 
cidades. Como nos centramos no RN, consideramos para o trabalho de campo, apenas as 
regiões Oeste, Central e Seridó. Para documentar as imagens dos aspectos da moradia do 
habitante dessa região, utilizamos a observação direta, com a técnica da fotografia e das 
entrevistas; e a fortuna de textos históricos lidos. Constatamos que os costumes 
“tradicionais” e os “modernos” se mesclam no dia a dia, constituindo um politeísmo de 
valores. A panela de barro se mistura com a de alumínio, o fogão a lenha com o fogão a 
gás, o radio com a TV, etc. Todos esses artigos estão registrados em um acervo de 
fotografias. Concluímos que, apesar das mudanças causadas pelo advento da tecnologia e a 
crescente influência dos meios de comunicação na vida cotidiana, a casa do sertão ainda 
conserva costumes e hábitos do sertanejo de décadas passadas, configurando um “homem” 
e um “mundo” bem particulares.  

Palavras chave: Etnosociologia, Imaginário, Sertão do RN  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Com os avanços da tecnologia nos últimos anos, vem-se percebendo, cada vez mais, a 
integração da informática em várias áreas de conhecimento, nas quais nunca se cogitou a 
importância, ou até dependência, de determinados aplicativos computacionais. Em função 
da necessidade de manipulação de uma variada e extensa gama de informações vinculadas 
a regiões do espaço, a geografia tem adotado o auxilio deste tipo de ferramenta. O projeto 
em questão consiste na implementação de um sistema de geoprocessamento (SIG) 
destinado ao processamento de dados referenciados geograficamente, desde sua coleta até a 
geração de saídas na forma de relatórios, gráficos e arquivos digitais, devendo prover de 
recursos para seu armazenamento, gerenciamento, manipulação e análise. O funcionamento 
do software se dá através de associações de determinadas características de elementos 
(inicialmente indústrias) colhidos através de um questionário elaborado por uma equipe do 
departamento de geografia, tornando possível a realização de uma minuciosa estatística dos 
elementos contidos em uma área de um certo mapa. O projeto encontra-se em constante 
evolução e espera-se que a primeira parte esteja prontamente concluída no término do mês 
de Agosto de 2002. Na conclusão dessa parte, o sistema estará apto a inserir elementos no 
mapa com suas propriedades armazenadas em um banco de dados; representar os elementos 
inseridos em forma de figura no mapa; fazer consultas diversificadas, através de gráficos e 
relatórios, das propriedades dos elementos.  

Palavras chave: GIS, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0777  
Título: ANÁLISE DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM MOTORA NO VOLEIBOL 
COM BASE NA ABORDAGEM ECOLÓGICA  
Aluno: Alison Pereira Batista (03378868490)  

  
 
Resumo:  
As teorias que explicam o processo de aprendizagem motora acumulam um acervo de 
conhecimentos significativos para auxiliar os profissionais de educação física. Várias 
teorias surgiram para se contrapor a idéia do estímulo/resposta, dentre elas a abordagem 
ecológica. O presente estudo teve como objetivo analisar o processo de aprendizagem 
motora no voleibol, destacando-se o fundamento saque, com base na abordagem ecológica, 
tendo-se a seguinte questão de estudo: quais as implicações pedagógicas do uso dessa 
abordagem no processo de aprendizagem motora no ensino do voleibol, numa relação 
direta entre aprendiz e meio ambiente? O objeto de estudo investigado foi contextualizado 
na abordagem qualitativa de pesquisa, na qual utilizamos a hermenêutica visual como 
método de análise, analisando imagens coletadas através da filmagem de alunas iniciantes 
na prática do voleibol, as quais vivenciaram o processo de aprendizagem do sacar, 
constituindo uma amostra intencional. Para análise das imagens consideramos as seguintes 
categorias: a percepção dos alunos, o affordance, o padrão motor do sacar, a interação das 
alunas com o cenário da aprendizagem, como preconiza a abordagem ecológica. 
Concluímos que a aprendizagem do saque mostrou-se eficiente nas diferentes situações 
criadas no ambiente, tendo-se os alunos a oportunidade de vivenciar situações de 
aprendizagem que promovem desafios e desvincula -se do modelo linear no ensino do 
movimento.  

Palavras chave: aprendizagem motora, Abordagem ecológica, voleibol  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O aumento do número de flats no mercado turístico está trazendo à tona discussões acerca 
de seu comportamento. Com uma nova modalidade, os flats estão cada vez mais atuando 
como hotéis. Isto despertou a atenção do mercado hoteleiro, já que, para ele, os flats 
tornaram-se concorrentes desleais. Utilizando revisão bibliográfica, observou-se que uma 
das vantagens que os flats têm em relação aos hotéis é poder cobrar uma tarifa mais barata 
por pagarem menos impostos, tendo custos mais reduzidos, o que contribui para uma 
rentabilidade econômica atrativa para os investidores. Este trabalho objetiva demonstrar o 
novo papel dos flats no ambiente da hospedagem e sua relação com o mercado hoteleiro.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0791  
Título: SIGNIFICADOS DA EUTANÁSIA PARA MÉDICOS COM ATUAÇÃO NO 
PRONTO-SOCORRO DE UM HOSPITAL GERAL EM NATAL/RN  
Aluno: ANA KARINA SILVA AZEVEDO (87805715491)  
Orientador: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  

  
 
Resumo:  
A partir da constatação de que a eutanásia é uma prática ilegal e que, muitas vezes, os 
médicos têm de decidir se devem exercê-la ou não, surgiu a necessidade de se investigar 
sobre os significados que médicos atuantes num serviço de urgência  
atribuem a esta prática. Este trabalho pretende apresentar e discutir os resultados de  
pesquisa realizada com médicos do Pronto-Socorro Dr. Clóvis Sarinho, do Hospital 
Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal/RN, que objetivou conhecer os significados 
vivenciais da eutanásia para esses profissionais. Foram utilizados depoimentos, em forma 
de narrativas, de quatro médicos entrevistados no Pronto-Socorro,visando apreender a sua 
experiência em relação aos significados por eles vivenciados acerca da eutanásia.  
Os entrevistados têm idades entre 37 e 56 anos, todos são casados , com tempo de profissão 
entre 10 e 30 anos. Apenas um deles expressou opinião favorável à realização da eutanásia, 
enquanto que os outros o eram em casos específicos. Suas crenças, valores e experiências 
pessoais caracterizam mais os seus depoimentos do que os princípios científicos ou o 
juramento médico. A partir deste estudo, constata-se que a eutanásia é um tema polêmico 
no meio médico, merecendo, portanto, estudos mais aprofundados e esclarecedores, que 
possam contribuir para direcionamentos mais realistas e éticos da postura médica no que 
concerne à questão abordada.  

Palavras chave: Eutanásia, Morte, Profissionais de Saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0795  
Título: Os impactos das mudanças nas relações de trabalho no campo nos municípios do 
Vale do Açu-RN: o caso da FRUNORTE em 2000.  
Aluno: Daline Maria de Souza (01075059402)  
Orientador: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  

  
 
Resumo:  
O assalariamento rural, a partir da década de 80, com a construção da Barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves e a instalação de diversas empresas agroindustriais, vem se constituindo 
como forma de ocupação para centenas de trabalhadore(a)s rurais do vale do Açu-RN. No 
ano de 2000, a maior das empresas agroindustriais desta região, a FRUNORTE, entrou num 
processo de falência implicando no desemprego de centenas de trabalhadore(a)s. A análise 
deste trabalho se detém aos impactos das mudanças nas relações de trabalho, que 
acompanharam a consolidação e a crise desta empresa, tendo em vista a desarticulação das 
antigas formas de subsistência. Para tanto, a pesquisa utilizou-se de métodos quantitativos e 
qualitativos das Ciências Sociais: revisão bibliográfica; pesquisa documental; aplicação de 
questionários com trabalhadore(a)s e entrevistas semi-estruturadas com agentes sócio-
políticos da sociedade local. Os resultados da pesquisa apontam para o fato de que a 
falência da FRUNORTE, causou uma redefinição na articulação de novas formas de 
subsistência, que se diferenciaram de acordo com a categoria de trabalhadore(a)s 
demitido(a)s, tendo em vista que o assalariamento atuou na desarticulação das antigas 
formas de subsistência, enfatizou a criação de empregos temporários ou em atividades 
facilmente substituídas por inovações tecnológicas e novos padrões de gestão, priorizando a 
meta da produtividade e competitividade em detrimento das atividades produtivas internas.  

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

   

   

 

 

 

 

 

 



Código: HS0801  
Título: A POETICIDADE DO ESPAÇO EM NARRATIVAS ESCRITAS: A BUSCA DE 
"NOVAS LEITURAS" A PARTIR DA ABORDAGEM BACHELARDIANA.  
Aluno: Líllyan Pereira de Lima (02901791492)  
Orientador: ANA LAUDELINA FERREIRA GOMES (51939509904)  

  
 
Resumo:  
Com base na abordagem de Gaston Bachelard sobre o devaneio poético e suas implicações 
no estudo da poética do espaço, a pesquisa, em fase inicial, objetiva proceder a leituras de 
imagens poéticas ligadas aos espaços da intimidade. Imagens estas suscitadas por narrativas 
escritas - que expressem a poeticidade do espaço da casa, como algumas observadas na 
obra "Viajando o Sertão" de Luís da Câmara Cascudo, entre outras de autores potiguares. 
Através de imagens literárias, buscaremos apreender a poeticidade de casas oníricas, casas 
de lembrança-sonho, que, segundo essa abordagem, são casas tão experienciadas quanto 
sonhadas, enfim, casas reinventadas imaginariamente como produto e produtoras de sonhos 
de abrigo e segurança. No aspecto metodológico, faremos confronto entre pressupostos 
teóricos relativos à leitura de imagens pelas imagens (ritmanálise) e as imagens literárias 
observadas nas narrativas em foco. Desse trabalho, prevemos resultados tanto práticos 
como teóricos. Quanto ao primeiro, esperamos contribuir ao desenvolvimento de novas 
leituras de obras de autores locais. Já no campo teórico, ao trabalhar com o método de 
leitura de imagens poéticas, proposto por essa abordagem, esperamos ser possível mostrar 
algumas de suas potencialidades para a leitura das casas na sua dimensão poética.  

Palavras chave: Leitura de imagens poéticas, Poética dos espaços de intimidade, Poética 
do espaço na casa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A pesquisa tem como objeto o Serviço Social na assistência sócio-jurídica na área da 
criança e do adolescente. Objetiva pesquisar os diversos níveis do fazer profissional do 
Assistente Social, destacando sua especificidade nesta área. São analisadas as atividades e 
funções que este profissional desenvolve, as relações profissionais existentes. sua 
legitimidade, bem como os princípios que norteiam os intrumentos utilizados e a mediação 
destes com o projeto ético-político da profissão. As etapas da pesquisa consistem: a) 
levantamento bibliográfico e documental sobre o objeto em questão, compreendendo 
estudo do campo da pesquisa e caracterização das instituições implementadoras da Política 
de Assistência à Criança e Adolescente, na cidade do Natal-RN que absorvem profissionais 
de Serviço Social; b) trabalho de campo propriamente dito e a realização de um seminário 
sobre a temática; c) análise do material; e d) fundamentação e aprofundamento teórico das 
inferências formuladas e a redação final do relatório. Enquanto resultados preliminares, 
destaca-se a realização do seminário com a participação de pesquisadores, Assistentes 
Sociais e alunos do curso de graduação e de pós-graduação de Serviço Social, o qual versou 
sobre a temática proposta neste projeto e teve como objetivo abrir o debate. Destaca-se, 
ainda, a identificação das instituições com base nas inscrições do seminário acima referido, 
o qual totalizou 20 e a conclusão do trabalho de campo.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: HS0813  
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Resumo:  
Quando se insere os cenários locais do Rio Grande do Norte no debate contemporâneo 
sobre o poder local, o que chama atenção são os limites, e mesmo a ausência de experiência 
de gestões fomentadoras da participação cidadã. No período 1982/1992, o município de 
Janduís-RN vivenciou duas experiências de gestão local participativas. A pesquisa propõe-
se a avaliar em que medida estas exper iências de gestão que tinham como proposição a 
democratização do poder local, a implementação de políticas públicas de inclusão social e a 
participação cidadã, conseguiram implementar estas proposições. Para a realização da 
pesquisa utilizou-se os seguintes procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica dos 
temas poder local, políticas públicas e participação cidadã para a construção do quadro 
teórico-analítico; pesquisa documental e entrevistas com os principais atores sociais e 
políticos envolvidos. A avaliação parcial dos dados obtidos sinaliza para o fato de que no 
cenário político administrativo do estado Janduís constituiu-se em um novo padrão de 
gestão pública e de implementação de políticas públicas sociais. A pesquisa encontra-se em 
fase de classificação e análise dos dados. Os resultados parciais têm indicado que as duas 
experiências de gestão municipal inserem-se num conjunto de gestões públicas 
democráticas no Brasil que sinalizam para um processo de ressignificação do poder local 
no Brasil contemporâneo.  
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Resumo:  
A pesquisa tem como objeto o Serviço Social na assistência sócio-jurídica na área da 
criança e do adolescente. Objetiva pesquisar os diversos níveis do fazer profissional do 
Assistente Social, destacando sua especificidade nesta área. São analisadas as atividades e 
funções que este profissional desenvolve, as relações profissionais existentes. sua 
legitimidade, bem como os princípios que norteiam os intrumentos utilizados e a mediação 
destes com o projeto ético-político da profissão. As etapas da pesquisa consistem: a) 
levantamento bibliográfico e documental sobre o objeto em questão, compreendendo 
estudo do campo da pesquisa e caracterização das instituições implementadoras da Política 
de Assistência à Criança e Adolescente, na cidade do Natal-RN que absorvem profissionais 
de Serviço Social; b) trabalho de campo propriamente dito e a realização de um seminário 
sobre a temática; c) análise do material; e d) fundamentação e aprofundamento teórico das 
inferências formuladas e a redação final do relatório. Enquanto resultados preliminares, 
destaca-se a realização do seminário com a participação de pesquisadores, Assistentes 
Sociais e alunos do curso de graduação e de pós-graduação de Serviço Social, o qual versou 
sobre a temática proposta neste projeto e teve como objetivo abrir o debate. Destaca-se, 
ainda, a identificação das instituições com base nas inscrições do seminário acima  referido, 
o qual totalizou 20 e a conclusão do trabalho de campo.  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho, resultado parcial de investigações da Pesquisa Trabalhadores e 
Novas Práticas Sindicais, é refletir sobre o impacto das mudanças em curso no mundo do 
trabalho sobre o sindicalismo. A partir dos anos 90 novas questões relativas ao trabalho, 
tais como as mudanças no plano produtivo e organizacional vêm sendo intensamente 
discutidas pelos estudiosos, dado o impacto direto nos sindicatos e na vida dos 
trabalhadores. Entre as alterações identificadas na agenda sindical discutiremos neste texto 
a priorização da formação profissional pelo movimento sindical brasileiro. Na realização da 
pesquisa privilegiamos a utilização de métodos qualitativos de análise e demais 
procedimentos correlatos: levantamento de documentos, coleta de informações na grande 
imprensa e imprensa sindical e, especialmente, a realização de entrevistas com os dirigentes 
sindicais das categorias Têxteis, Comerciários, Bancários, Petroleiros e Rurais, e 
trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados dessas categorias. Como resultado da 
pesquisa, podemos destacar que a Formação Profissional tem ganhado destaque no discurso 
e na prática das categorias pesquisadas. Frente às novas exigências de qualificação do 
mercado de trabalho, põe-se também em discussão a precariedade do quadro educacional 
brasileiro e a necessidade de um projeto de educação formal e profissional que seja capaz 
de atuar na perspectiva de sua “inserção” no mercado de trabalho e na sociedade.  
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Resumo:  
As interações natureza, lazer e esporte de aventura trazem à luz a problemática ambiental 
no campo das relações sociedade-natureza que requerem produção de novos 
conhecimentos. Esse estudo insere-se nessa problemática e objetiva interpretar a partir da 
História de Vida dos praticantes dos esportes de aventura na natureza, princípios para uma 
educação ambiental alicerçada em vivências solidárias, tendo a corporeidade como 
pressuposto fundamental. Formulamos as seguintes questões de estudo: a) Que fatores 
contribuíram para a descoberta da natureza como tempo livre para o lazer? b) Como se 
revela nas histórias de vida dos participantes de esportes de aventura na natureza, a 
solidariedade nas suas relações com os outros e com o meio ambiente? c) Como se revela o 
fenômeno solidariedade nas relações grupais de lazer no contexto dos desafios dos esportes 
de aventura na natureza? Nesse estudo, o grupo investigado foi constituído por dez pessoas 
de diferentes grupos de esportes de aventura na natureza. A História de Vida foi constituída 
através das narrativas dos participantes registrados através da aplicação de uma entrevista 
temática (Haguette, 1997). Apontamos a vivência na Natureza como um espaço de 
construção de uma sensibilidade solidária, que modifica estilos de vida podendo trazer 
comprometimento com a causa ecológica. O ambientalismo aponta, portanto, para um novo 
projeto civilizatório que exige uma racionalidade e cultura centradas em uma antropoética.  
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Resumo:  
Este trabalho é resultado da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelos cursos de 
graduação e pós-graduação em serviço social da UFRN e da UFPB. O objetivo da pesquisa 
é analisar como se estabelece o processo de exclusão social e as precárias condições de vida 
e de trabalho entre os catadores do Aterro sanitário de Cidade Nova em Natal - RN. São 
homens e mulheres, meninos e meninas trabalhando diariamente. Os últimos trabalham na 
clandestinidade, uma vez que, a cata do lixo é considerada uma atividade danosa para a 
formação física e psicológica. Existem programas voltados para a retirada das crianças e 
adolescentes do Aterro, dentre eles, o (PETI), atendendo em torno de 500 crianças 
envolvidas nesta problemática. Estão sendo utilizadas as abordagens quantitativa e 
qualitativa dentro de uma visão não excludente, junto às famílias que trabalham no lixão. 
Os dados censitários subsidiarão as análises qualitativas respectivas. Fica evidente que as 
ações desenvolvidas reafirmam o caráter compensatório dos programas destinados a 
minimizar a pobreza. São desenvolvidas ações paliativas, como a distribuição da bolsa 
escola e de cesta básica que só vem a comprovar a permanência das crianças, adolescentes 
e suas famílias no mundo da exclusão e da precariedade. Após a fase de mapeamento, a 
pesquisa encontra-se em andamento, previsto o Relatório Final para dezembro de 2002.  
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Resumo:  
Em um dado momento a aprendizagem motora viu-se em meio à transmissão de saberes 
com a formação da sociedade da informação e a partir de então buscou difundir as várias 
teorias da aprendizagem motora com finalidade de democratizar os conhecimentos e se 
fazer entender como área de conhecimento. Conscientes da importância do paradigma 
Sociedade da Informação para toda a sociedade nos deteremos a fazer neste trabalho uma 
relação entre a sociedade da informação ou sociedade aprendente, na concepção de Hugo 
Assman, com a aprendizagem motora, acessando questões relacionadas à aprendizagem. 
Para argumentarmos a atual situação da aprendizagem motora na sociedade de informação 
foi feita uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo no meio da sociedade aprendente 
mais crescente, a Internet. Para a coleta de dados foram selecionados buscados 
aleatoriamente, a saber: www.todobr.com.br , www.cade.com.br e www.achei.com.br. 
Registramos o total de 357 páginas consultadas na Internet, os quais buscamos pontuar 
tópicos pertinentes para a compreensão da difusão da aprendizagem motora na sociedade 
aprendente, como: forma de publicação, abordagens utilizadas e tema abordado. As 
informações sobre a aprendizagem motora estão presentes e disponíveis a população que 
faz uso da sociedade aprendente. A sociedade da informação vem dentre outras 
contribuições mostrar à população que a Educação Física produz conhecimento sobre todas 
as suas áreas de interesse e em especial na aprendizagem motora.  
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Resumo:  
A cidade de Natal a cada dia torna-se mais fragmentada. Em um extremo dessa 
fragmentação, uma população de renda muitas vezes inexistente, habita áreas de condição 
totalmente insalubres, enquanto no outro extremo uma população com alto padrão 
econômico busca áreas de melhores condições sócio-espaciais em condomínios privados. 
Essa dinâmica urbana é conhecida como segregação sócio-espacial. Partindo-se do 
pressuposto de que as favelas caracterizam o extremo mais pobre da segregação, buscou-se, 
a partir de seu estudo, entender como se dá sua dinâmica no contexto urbano de Natal/RN. 
A presente pesquisa baseia-se na observação por intermédio de entrevistas e registros 
fotográficos seguida da interpretação dos dados coletados através de um referencial teórico 
previamente construído. Alguns fatos que se vem constatando no decorrer da pesquisa são: 
há uma negligência por parte do poder público em ações que visem a resolução desse 
problema; a segregação sócio-espacial é um processo que se manifesta diferentemente em 
cada área da cidade. Ta l dinâmica, por vezes, contraditoriamente, gera favelas com 
condições sócio-espaciais superiores às de determinados bairros. Portanto, apesar da favela 
comumente ser tida como o extremo pobre do espaço urbano, tal fato nem sempre se 
verifica na realidade.  
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Resumo:  
Este trabalho relata um levantamento da situação profissional da Psicologia no estado do 
RN, visando atualizar dados anteriores sobre a formação e atuação dos psicólogos, além de 
servir para avaliarmos a situação atual e planejar possíveis rumos para a profissão. Enviou-
se um questionário padronizado por via postal a todos os profissionais inscritos no 
Conselho Regional de Psicologia, 13ª Região (um total de 674), resultando em uma amostra 
final de 192 psicólogos, contendo três grandes blocos de informações: Dados Gerais, 
Formação Acadêmica e Atividades Profissionais. Os principais resultados apontam para o 
seguinte perfil profissional: maioria dos psicólogos é do sexo feminino (89%), com 
graduação concluída na UFRN (71%) e realizou estágio na área Clínica (55%) em Clínicas-
escola (43%). Com relação às atividades profissionais, a maioria exerce a profissão na área 
clínica, seguidas das áreas: Organizacional (18%) e Escolar (11%) em Clínicas privadas 
(26%), Organizações Públicas (16%) e Instituições Escolares Públicas (14%). 
Desenvolvem atividades clínicas, como a Psicoterapia (23%), Orientação/Aconselhamento 
(18%) e Atendimento Clínico (12%). Concluímos que as atividades desenvolvidas por 
esses profissionais são as tradicionalmente exercidas, o que nos remete ao fato de que não 
ocorreram inovações significativas no fazer psicológico. Assim, coloca-se em questão a 
adequação da formação acadêmica em relação à nova realidade que se apresenta para a 
profissão  
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Resumo:  
Esta pesquisa tem como objetivo analisar e compreender a corporeidade e a ludicidade, na 
vida de pesquisadores da área de saúde da UFRN, observando-se o processo de construção 
do conhecimento. Para tanto formulamos as seguintes questões: Como os pesquisadores 
organizam suas vidas em função do processo de construção do conhecimento? Que 
experiências significativas foram relevantes na vida dos pesquisadores para o atual projeto 
de vida pessoa l e profissional? Utilizamos o método biográfico através de historia de vida 
como metodologia básica e alguns procedimentos da etnometodologia como suportes ao 
processo. A entrevista biográfica foi o principal instrumento de coleta de dados. A partir 
das análises e interpretações iniciadas podemos adiantar como conclusões: a) No processo 
de construção de conhecimento dos investigados a ludicidade se apresenta como reflexo de 
um jogo dialético que engloba alegria/tristeza e prazer/sofrimento, compartilhado com 
aqueles do campo e o domínio do conhecimento; b) Na vida dos investigados, as 
experiências significativas relevantes para atual projeto de vida pessoal e profissional, 
remetem-se para uma corporeidade sensível que envolve momentos vividos com amigos e 
professores, com a família e sobretudo voltada para a temática de investigação que abraçou; 
c) Observamos que apesar da prioridade dada ao processo de construção do conhecimento, 
os investigados trabalham as relações interpessoais e intrapessoais, como forma de ser e do 
conviver.  
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Resumo:  
Até que ponto o uso das novas tecnologias gerou mudanças efetivas na organização do 
trabalho, na estrutura organizacional e no perfil dos recursos humanos. O universo incluiu 
10 indústrias locais, dentre as de maior destaque na região, segundo dados fornecidos pelo 
Balcão SEBRAE e CDL. Foram entrevistados 24 trabalhadores, no grau de escolaridade 
médio ou superior a este nível. Os dados qualitativos foram analisados mediante análise do 
conteúdo e aos dados quantitativos foram aplicadas técnicas de estatística 
descritiva..Constatou-se que as empresas utilizam inovações tecnológicas, porém, os 
investimentos em inovações sócio-organizacionais são restritos. O nível de participação dos 
colaboradores nas decisões da empresa é tímido, sendo que 42% dos trabalhadores não 
participam das decisões da empresa, e 50% participam de forma restrita. Percebeu-se que 
os trabalhadores têm consciência do novo perfil profissional exigido pelo mercado e 
apontaram características que podem ser encontradas na literatura, indispensáveis ao 
“profissional do futuro”, como habilidades interpessoais e conhecimento de línguas 
estrangeiras. Eles sentem a necessidade de participar de treinamentos, palestras, entre 
outros mecanismos de aperfeiçoamento profissional.  
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Resumo:  
O jogo é uma manifestação do fenômeno lúdico, compreendido como uma forma do 
homem estar no mundo em sua plenitude. Através de um diálogo entre Huizinga e 
Duvignaud, o presente estudo objetiva interpretar as vivências lúdicas retratadas por 
Hieronymus Bosch no painel central da obra “O Jardim das Delícias”, bem como servir de 
provocação para que pesquisadores do lazer contribuam com novas interpretações sobre o 
fenômeno da ludicidade, possibilitando assim um avanço epistemológico da área. Utilizou-
se como ferramenta metodológica a hermenêutica, por permitir analisar e interpretar e 
analisar as manifestações lúdicas na obra de arte. Evidencia-se, num primeiro momento, 
que os seres do “Jardim” buscam o prazer, mostrando-se plenamente em sua vivências. 
Apresentam especialmente elementos dos fluxos libertino e barroco do jogo, na medida em 
que fazem de sua existência um jogo hedonístico, de júbilo intenso, sem preocupações 
quanto ao por vir. O próprio “Jardim” apresenta-se como metáfora do jogo, lugar 
imaginário que tenta capturar e cristalizar uma realidade fugidia, marcada de 
voluptuosidade em seus nichos lúdicos.  
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Resumo:  
O fenômeno da ludicidade está presente em todo processo de humanização do homem. O 
lúdico é vivenciado pelo jogo e nele o homem sente o movimento, a forma, a vida. Esta 
forma viva que é o impulso lúdico serve para designar todas as qualidades estéticas do 
fenômeno. Realizou-se uma análise do fenômeno da ludicidade nas categorias da estética: o 
belo, o sublime, o trágico e o cômico no painel central da obra “O Jardim das Delícias” de 
Bosch. Para tal utilizou-se um diálogo entre Huizinga e Schiller. As vivencias do painel 
central também foram apresentadas ao grupo de pesquisadores da Base de Pesquisa 
Corporeidade e Educação para uma reinterpretação das cenas. No presente estudo foi 
utilizada a metodologia da hermenêutica que trabalha com o recurso interpretativo. A 
beleza do lúdico se manifesta no jogo. Para Huizinga, a beleza do corpo humano em 
movimento atinge seu apogeu no jogo. Para Schiller, o homem deve somente jogar com a 
beleza e somente com a beleza ele deve jogar. Na obra de Bosch, através de várias 
representações, observa -se a beleza do corpo em movimento, principalmente nas categorias 
estéticas do sublime e do cômico, onde o artista desperta no observador momentos de 
admiração – com imagens que evocam sentimentos e pensamentos internos do homem – e 
momentos de riso através de exageros e com formas inesperadas.  
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Resumo:  
Que representações sociais constroem os usuários e usuárias dos serviços públicos de saúde 
mental da cidade do Natal a respeito do seu próprio sofrimento? É este o problema que 
orienta a pesquisa da qual estamos aqui apresentando os resultados de sua primeira etapa. 
Com base na teoria das representações sociais, do psicólogo social Serge Moscovici, 
procurou-se apreender as primeiras evidências da organização dos conteúdos 
representacionais através dos pedidos de ajuda (queixa/demanda) explicitados junto ao 
atendimento psicológico do Centro de Referência da Zona Norte. A categorização e análise 
dos dados, colhidos por meio de um questionário específico para esse fim, permitiu-nos 
identificar que o sofrimento mental: a) é causado por um membro da família, marido/esposa 
ou filho; b) está no próprio sujeito e se manifesta via diferentes formas de somatização; c) é 
provocado por um agente externo ao meio familiar: álcool ou outras drogas; d) é atribuído a 
causas biológicas. Percebeu-se, também, que os conteúdos discursivos estão repletos de 
alusões a elementos do imaginário popular, tais como crenças, tabus e visões simplificadas 
dos eventos do cotidiano, características do senso comum.  
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Resumo: 
 
 
A pesquisa Teletrabalho nova relação de trabalho e modo de vida em Natal-RN consiste em 
diagnosticar como se processa a atividade do Teletrabalho. Esta categoria, objeto de 
análise, passa por variações que o distingue do teletrabalhador clássico. Assim posto, a 
presente pesquisa tenta apreender e analisar essa variação que recobre esse teletrabalhador 
na cidade de Natal. A metodologia baseia-se em pesquisa bibliográfica e entrevistas semi-
elaboradas que permitiu identificar que o teletrabalhador não se reconhece como tal, 
embora utilizem das novas tecnologias como: computador, telefone, fax, entre outros. Em 
Natal a categoria em análise está ligada ao setor de televendas que compreendendo as 
empresas de farmácias, agências de turismo e tele -mensagens.  
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Resumo:  
O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o ensino de geometria, numa 
turma de alunos do 2º ciclo do Ensino Fundamental de uma Escola Pública de Natal. 
Objetiva a classificação de polígonos convexos, a medição de grandezas linear, de área do 
retângulo e volume do bloco retangular. A metodologia compreende uma intervenção direta 
em sala de aula e se baseia em referencial construtivista, predicadas nos conceitos de 
abstração empírica e reflexiva de Piaget, considerando-se a base cognitiva do aluno sobre o 
assunto a ser aprendido. Também são levadas em conta as interações sociais como 
motivação no ambiente de estudo e també m pelo aspecto de reflexão a que leva o aluno. A 
intervenção metodológica compreende a aplicação de um módulo de ensino — com 
atividades feias pelo pesquisador para serem desenvolvidas por estudo em grupo — com 
fases de avaliação. Inicialmente uma avaliação diagnóstica sobre polígonos, perímetro e 
área do retângulo e volume de um bloco retangular. A avaliação mostrou que o nível de 
conhecimento demonstrado pelos alunos não ultrapassava o do senso comum. A aplicação 
do módulo de ensino desta pesquisa contemplou a classificação de polígonos convexos, os 
conceitos de paralelismo e de perpendicularidade e medição de grandezas lineares 
(perímetro do retângulo). Os objetivos da pesquisa foram alcançados parcialmente. 
Entretanto uma análise qualitativa do trabalho mostra que a metodologia usada teve efeito 
positivo junto aos alunos pesquisados.  

Palavras chave: Geometria, Ensino, 2º ciclo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho é a relevância da representação fílmica presente na obra de Caio 
Fernando Abreu (1948-1996) associada à importância do autor nos estudos de gênero 
aplicados à literatura brasileira contemporânea enfocando temáticas que retratam a 
metáfora do "armário". Leituras críticas da obra de Caio Fernando Abreu, princ ipalmente 
dos contos "Depois de Agosto", "Aqueles Dois", "Linda, uma história horrível", "Creme de 
alface" e "De várias cores, retalhos" com o apoio teórico da teoria de gênero e 
especificamente estudos sobre a metáfora do "armário" sistematizados por Eve Kosofski 
Sedgwick (1990) e estudos sobre sexualidade e literatura, enfoques de teoria fílmica 
organizados por Richard Dyer (1986) priorizam a relevância do significado de citações 
cinematográficas. Na obra de Caio Fernando Abreu, descobrimos um potencial acentuado 
para o estudo de gênero na literatura brasileira contemporânea. Explorando a metáfora do 
"armário" em seus contos, nos deparamos com a relevância da temática da homoafetividade 
projetada em citações cinematográficas. "Depois de Agosto" e "Aqueles dois" ilustram de 
modo claro este tópico. A presença de citações fílmicas na obra de Caio Fernando Abreu 
está associada à emoção e à memórias homoeróticas. Estas proporcionam reflexões 
importantes às quais vinculamos a metáfora do "armário" e que apontam para novos 
parâmetros, quanto à abordagem da representação da homossexualidade masculina nos 
estudos literários.  

Palavras chave: CAIO FERNANDO ABREU, representação fílmica, MEMÓRIAS 
HOMOAFETIVAS  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Nossa pesquisa desenvolve um estudo comparativista, entre o Auto da Barca do Inferno, do 
dramaturgo medieval português Gil Vicente e o Auto da Barca do Motor Fora da Borda, de 
Sttau Monteiro, dramaturgo português contemporâneo. Nosso objetivo é mostrar 
semelhanças e eventuais diferenças entre as duas peças, bem como definir o 
posicionamento ideológico dos autores e, por extensão, o posicionamento crítico de cada 
um deles em relação aos “desconcertos” verificados na sociedade em que viveram.  

Palavras chave: Teatro, ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Aluno: Olga Maria do Nascimento (56618824400)  
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Resumo:  
O objetivo principal do nosso trabalho resume-se no estudo da situação da mulher na 
sociedade medieval, a partir de duas peças do dramaturgo português Gil Vicente. Com base 
na análise da Farsa de Inês Pereira e do Auto de Morfina Mendes, procuramos traçar o 
perfil de cada personagem feminina, analisando o seu comportamento e o seu significado 
no contexto das peças e da época.  

Palavras chave: mulher, Inês Pereira, personagem feminina  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Nosso trabalho propõe a realização de um estudo comparativista entre O Auto da 
Compadecida do autor brasileiro contemporâneo Ariano Suassuna com o Auto da Barca do 
Inferno do dramaturgo medieval português Gil Vicente. É objetivo da pesquisa desocultar o 
processo intertextual que aproxima as duas peças, bem como precisar o posicionamento 
ideológico e crítico de ambos os autores em relação à época em que produziam os seus 
textos.  

Palavras chave: dramaturgo, brasileiro, português  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O trabalho de pesquisa visa a explanação da obra de João Cabral de Melo Neto e sua 
influência na literatura brasileira destacando os aspectos concretos de sua  
poesia. Estabelece -se uma fusão com a visão artística contemporânea objetivando a 
releitura de suas obras iniciais e finais de modo a contextualizá-la nas situações cotidianas 
vivenciadas pelo homem de hoje. Busca-se uma linguagem atual, dirigida ao leitor 
pensante, desprovida de esteticismos arbitrários e alheios a evolução da arte e da literatura. 
Descentraliza-se a poesia primária e conceitual atribui-  
se valor a palavra escrita, vê-se desta forma a possibilidade da construção cênica 
objetivando uma nova interpretação da intenção do autor ao longo de sua vida. A pesquisa 
no seu decorrer resultou na produção investigativa oral, onde me utilizei da poética 
cabralina que denunciou a realidade do povo brasileiro, principalmente a população 
nordestina retratado uma realidade presente aos dias de hoje como  
elemento motivador a criação artística, especificamente à dança. Esta propõe mecanismos 
evolutivos e de infinitas formas a serem trabalhadas, o elemento poético acrescentou ainda 
mais sentido real às concepções da coreografia inspirada neste escritor.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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