
CÓDIGO: HS1128 
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NA ALTA-ASSISTIDA: PENSANDO EM UMA 
NOVA ESTRATÉGIA DE REINSERÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL 
ALUNO: CINTIA GUEDES BEZERRA (5194735405) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353) 

 
CÓDIGO: HS1130 
TÍTULO: O INSTITUTO DO PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO DE 
BENS POR INTERESSE SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL 
DA PROPRIEDADE E A REFORMA AGRÁRIA 
ALUNO: ANDRE BECKMAN PEREIRA (6311448467) 
ORIENTADOR: ITALO MITRE ALVES DE LIMA (1172172471) 

 
CÓDIGO: HS1131 
TÍTULO: PERFIL DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE ALTA ASSISTIDA NO 
HJM 
ALUNO: FERNANDA PINHEIRO REBOUÇAS (7281955421) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353) 

 
CÓDIGO: HS1135 
TÍTULO: A CONSOLIDAÇÃO DA LINGUAGEM DIGITAL NAS "HARD NEWS" DOS PORTAIS 
NORDESTINOS VINCULADOS A EMPRESAS DE JORNALISMO IMPRESSO. 
ALUNO: RAQUEL SOUZA DA SILVA (5337110454) 
ORIENTADOR: GERSON LUIZ MARTINS (37409018968) 

 
CÓDIGO: HS1136 
TÍTULO: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO PARA O LAZER. A SEGUNDA RESIDÊNCIA NO 
LITORAL POTIGUAR 
ALUNO: KELSON DE OLIVEIRA SILVA (82834768404) 
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA PONTES DA FONSECA (5878354861) 

 
CÓDIGO: HS1137 
TÍTULO: IDEAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA DO 
RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: JESSICA MAGALHAES DOS SANTOS (5294208482) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404) 
CO-AUTOR: TABITA AIJA SILVA MOREIRA (5657688406) 

 
CÓDIGO: HS1138 
TÍTULO: TRABALHANDO A PEDAGOGIA FREINET NA SALA DE AULA 
ALUNO: DENISE DE LUCENA ROSA (7319734451) 
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (15627462434) 
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CÓDIGO: HS1149 
TÍTULO: HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DA FÍSICA: AVALIANDO 
INTERVENÇÕES 
ALUNO: JONHKAT LEITE DOS SANTOS (6122616460) 
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS (14391819856) 
CO-AUTOR: ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS (5184563407) 

 
CÓDIGO: HS1151 
TÍTULO: INOCÊNCIA, UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE LITERÁRIA. 
ALUNO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GREGORIO (5095579456) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (8164286893) 

 
CÓDIGO: HS1155 
TÍTULO: A ARQUEOLOGIA DO IMAGINÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS III 
ALUNO: ROBERTO FRANKSON DA CRUZ MARTINS (4958213490) 
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472) 

 
CÓDIGO: HS1161 
TÍTULO: A ECONOMIA CHINESA CONTEMPORÂNEA 
ALUNO: PAULO EMILIO EURICH MAITO (4949436457) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (3897001853) 

 
CÓDIGO: HS1162 
TÍTULO: ESTRUTURA EMPRESARIAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: PETERSON AFONSO CRAVID FERNANDES (1500596477) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (3897001853) 

 
CÓDIGO: HS1166 
TÍTULO: QUALIDADE EM SERVIÇOS 
ALUNO: JULIANA CRISTINA DE MOURA SOARES (5626941452) 
ORIENTADOR: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (1238166458) 

 
CÓDIGO: HS1167 
TÍTULO: DECISÕES DE INVESTIMENTO EM CONDIÇÕES DE RISCO: UMA AVALIAÇÃO 
EXPLORATÓRIA PARA DECISÕES DE TECNOLOGIA 
ALUNO: LUCIANA LAIS SILVA MELO (6016171425) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (3040553607) 

 
CÓDIGO: HS1169 
TÍTULO: VISÕES DO CINEMA BRASILEIRO NA PÓS-MODERNIDADE 
ALUNO: ANTONIO LAZARO VIEIRA BARBOSA JUNIOR (6271850456) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453) 
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CÓDIGO: HS1170 
TÍTULO: MASCULINIDADES LÉSBICAS: SIGNIFICADOS, ESTEREÓTIPOS, EXPRESSÃO DA 
MULTIPLICIDADE DOS GÊNEROS EM NATAL (RN). 
ALUNO: FABIOLA TAISE DA SILVA ARAUJO (5358989404) 
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (79446132720) 

 
CÓDIGO: HS1172 
TÍTULO: A SOCIOECONOMIA DAS PEQUENAS CIDADES DO SERIDÓ ORIENTAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 
ALUNO: MARKELLY FONSECA DE ARAUJO (5815025402) 
ORIENTADOR: ANIERES BARBOSA DA SILVA (30278937420) 

 
CÓDIGO: HS1173 
TÍTULO: MCP E A CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO/RN: UMA CARTOGRAFIA SIMBÓLICA DA 
EMANCIPAÇÃO SOCIAL 
ALUNO: JOICY SUELY GALVAO DA COSTA (6887533456) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (5676169400) 
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA (6301984463) 
CO-AUTOR: JOSE GLLAUCO SMITH AVELINO DE LIMA (4699755470) 

 
CÓDIGO: HS1177 
TÍTULO: A DESCONSTRUÇÃO DO PROGRESSO, CONSTRUÇÃO DE UM SUJEITO: UMA 
INVESTIGAÇÃO DO PENSAMENTO CONSERVADOR NA OBRA DE LUÍS DA CÂMARA 
CASCUDO 
ALUNO: FELIPE SOUZA LEAO DE OLIVEIRA (916202445) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453) 

 
CÓDIGO: HS1178 
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO CIDADÃ DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JÉSSICA BARROS DA SILVA ROCHA (8260403498) 
ORIENTADOR: LUCIANO FERREIRA OSEAS (2165215480) 
CO-AUTOR: INGRID DANTAS FREIRE (6615526409) 

 
CÓDIGO: HS1180 
TÍTULO: ARTETERAPIA: FUNDAMENTOS, PERCURSO HISTÓRICO E TEÓRICO, 
APLICAÇÕES SÓCIO-EDUCACIONAIS NO TRABALHO COM JOVENS EM CONFLITO COM A 
LEI 
ALUNO: SEBASTIÃO JACINTO DOS SANTOS (81400578434) 
ORIENTADOR: NISIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA (83084924791) 
CO-AUTOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

 
CÓDIGO: HS1183 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE CONCEITOS E MODELOS DE GESTÃO ECONÔMICA EM 
HOSPITAIS 
ALUNO: FRANCISCO IRANYLSON GOMES DE BRITO (6053043435) 
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515) 
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CÓDIGO: HS1186 
TÍTULO: A CÂMARA DE NATAL E O ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO INTERNO. 
ALUNO: THIAGO ALVES DIAS (1241253447) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR POSSAMAI (42508134015) 

 
CÓDIGO: HS1187 
TÍTULO: A COERÊNCIA SEMÂNTICA ENTRE O TÍTULO E O CONTEÚDO DAS SEÇÕES DE 
RELATÓRIOS DE OBSERVAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
ALUNO: MAYARA COSTA PINHEIRO (6549704405) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468) 

 
CÓDIGO: HS1188 
TÍTULO: CINEMA, ESPAÇO URBANO E QUESTÕES DE GÊNERO 
ALUNO: ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA (6049475423) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453) 

 
CÓDIGO: HS1195 
TÍTULO: A MULHER E O CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 
ALUNO: VANESSA KALINDRA LABRE DE OLIVEIRA (7631849420) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453) 

 
CÓDIGO: HS1197 
TÍTULO: JOSEFA BOTELHO E SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS GRUPOS ESCOLARES DO 
RIO GRANDE DO NORTE (1908 -1930). 
ALUNO: INGRID KATIUCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (6528840407) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (4398394400) 

 
CÓDIGO: HS1198 
TÍTULO: PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO E A INSTRUÇÃO PÚBLICA NORTE-
RIO-GRANDENSE (1911-1946) 
ALUNO: JANECLECIA FERREIRA DA SILVA (5573307428) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (4398394400) 

 
CÓDIGO: HS1200 
TÍTULO: CONECTORES COORDENATIVOS NA CONVERSAÇÃO COTIDIANA: UMA 
QUESTÃO DE MARCAÇÃO LINGÜÍSTICA? 
ALUNO: FLAVIA ANGELICA DE AMORIM ANDRADE (3144346403) 
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (74692402091) 

 
CÓDIGO: HS1201 
TÍTULO: “IDENTIDADE E GRUPO DE AJUDA-MÚTUA: COMPARTILHANDO A 
EXPERIÊNCIA DE SER DIABÉTICO". 
ALUNO: VIRGINIA KATIA DE ARAUJO SOUZA (6814585421) 
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (79446132720) 
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CÓDIGO: HS1202 
TÍTULO: MANUAL ILUSTRADO DE CLIMATOLOGIA URBANA 
ALUNO: MARCELA VIEIRA CUNHA (6922729412) 
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415) 

 
CÓDIGO: HS1203 
TÍTULO: PEQUENAS CIDADES, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESIGUALDADES 
SOCIOESPACIAIS NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (7138366442) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (9811516472) 

 
CÓDIGO: HS1204 
TÍTULO: DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS: TRABALHO E RENDA NAS PEQUENAS 
CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: SANDRA PRISCILA ALVES (6368292431) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (9811516472) 

 
CÓDIGO: HS1205 
TÍTULO: SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA: UMA ANÁLISE SOCIOESPACIAL DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
ALUNO: EUGENIO RIBEIRO SILVA (5854146452) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 

 
CÓDIGO: HS1212 
TÍTULO: ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA REGIÃO DO SEMI ÁRIDO 
ALUNO: THIAGO AUGUSTO MEDEIROS DE MELO (1375816454) 
ORIENTADOR: ARTHUR MATTOS (7431937849) 
CO-AUTOR: JAIRO DOS SANTOS FERREIRA (6046930448) 

 
CÓDIGO: HS1214 
TÍTULO: PROGRAMA DE ÍNDIO? 
ALUNO: JANAINA ALVES DA SILVEIRA HALLAIS (6432802431) 
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (78883520491) 

 
CÓDIGO: HS1216 
TÍTULO: PRESSUPOSTOS HIGIENISTAS NA EDUCAÇÃO POTIGUAR: REGIMENTOS 
ESCOLARES E LEGISLAÇÃO NA DÉCADA DE 1920. 
ALUNO: JULIANA DA ROCHA E SILVA (5296417470) 
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES (555011763) 

 
CÓDIGO: HS1218 
TÍTULO: DRAMATURGÊNCIAS: POR UM ESTUDO COMPARATIVO DA 
PERFORMATIVIDADE EM TEXTOS TEATRAIS CONTEMPORÂNEOS 
ALUNO: CAMILA MARIA GRAZIELLE FREITAS (6497117423) 
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE (88475190472) 
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CÓDIGO: HS1221 
TÍTULO: O REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS: IMPACTO 
DAS ÚLTIMAS REFORMAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE E SEUS SERVIDORES 
ALUNO: ANNA LUIZA LOPES LIBERATO (5093361402) 
ORIENTADOR: ODILIA SOUSA DE ARAUJO (19966636404) 

 
CÓDIGO: HS1222 
TÍTULO: SABERES TRADICIONAIS E EDUCAÇÃO. 
ALUNO: BRUNO SOUSA DA SILVA (6048713410) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868) 

 
CÓDIGO: HS1223 
TÍTULO: EDUCAÇÃO E SABERES TRADICIONAIS. 
ALUNO: RAQUEL DA SILVA SALES (989725456) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868) 

 
CÓDIGO: HS1225 
TÍTULO: RESILIÊNCIA E DIABETES MELLITUS TIPO 1: O CONTROLE DA DOENÇA E OS 
FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO EM ADOLESCENTES. 
ALUNO: CAROLINE ARAUJO LEMOS (6095785456) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (1195711450) 
CO-AUTOR: ÁDALA NAYANA DE SOUZA MATA (851238467) 
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (5503445430) 

 
CÓDIGO: HS1227 
TÍTULO: CONTORNOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO: CONTRASTES E SIMILARIEDADES 
ENTRE PONTA NEGRA E GRAMORÉ 
ALUNO: MAGNUS RONNIE DE SOUSA SATURNO (5705591462) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 

 
CÓDIGO: HS1228 
TÍTULO: FINANÇAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL: ESTUDOS DE CASO NOS 
MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: FELIPE CAMPOS VIANA (6500409450) 
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO (5001650410) 

 
CÓDIGO: HS1229 
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS E TRABALHO DE PUBLICAÇÃO DA PESQUISA 
CASAS DE CÂMARA E CADEIA DO RN 
ALUNO: ADRIANE TEIXEIRA DA SILVA (6232793471) 
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA (52290980404) 
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CÓDIGO: HS1231 
TÍTULO: NOS CAMINHOS DA LEITURA 
ALUNO: KAROLINE LOUISE SILVA DA COSTA (6314153433) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (4398394400) 

 
CÓDIGO: HS1235 
TÍTULO: A MÍDIA IMPRESSA E AS ELEIÇÕES PARA O GOVERNO DO RIO GRANDE DO 
NORTE EM 2006 
ALUNO: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (1051314402) 
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (7427859472) 

 
CÓDIGO: HS1240 
TÍTULO: RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL NO TURISMO: ESTUDO DE CASO 
NA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. 
ALUNO: MARCELLY LESSA DE SOUZA (5129246438) 
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420) 
CO-AUTOR: FABIANNA GONCALVES BARROSO (5722975486) 

 
CÓDIGO: HS1246 
TÍTULO: OURO SOBRE AZUL, UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE LITERÁRIA 
ALUNO: CAMYLLA LIMA DE MEDEIROS (6062544476) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (8164286893) 

 
CÓDIGO: HS1258 
TÍTULO: DIREITO À IGUALDADE: FATORES E CRITÉRIOS DO DESRESPEITO À ISONOMIA 
ALUNO: PEDRO AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA (6827312429) 
ORIENTADOR: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (4530827429) 
CO-AUTOR: ANGELICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS (6895233431) 

 
CÓDIGO: HS1259 
TÍTULO: UMA ANÁLISE ARQUITETÔNICA E SÓCIO-ESPACIAL DA PRODUÇÃO DO IAPC 
EM NATAL (1945-1964) 
ALUNO: MARIANA FERNANDES DE MOURA (6483888406) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

 
CÓDIGO: HS1262 
TÍTULO: CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS ACERCA DO USUÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE 
DA FAMÍLIA (PSF) 
ALUNO: ANA SILVIA DE MORAIS (27861699846) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (870893432) 
CO-AUTOR: MARIANA CELA (7395575482) 
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CÓDIGO: HS1273 
TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DO ESPAÇO BRINQUEDOTECA NO IMAGINÁRIO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 
ALUNO: ANDRESSA MOREIRA HAZBOUN (6877537408) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (87597586434) 
CO-AUTOR: JULIANA MEDEIROS FREIRE DA COSTA MAFRA (4912620432) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (5460651476) 

 
CÓDIGO: HS1275 
TÍTULO: ANÁLISE DA SAÚDE PSÍQUICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO HOSPITAL 
DE PEDIATRIA. 
ALUNO: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (5460651476) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (87597586434) 
CO-AUTOR: TABITA AIJA SILVA MOREIRA (5657688406) 

 
CÓDIGO: HS1278 
TÍTULO: “ASCENSÃO E DECLÍNIO DAS AGROINDÚSTRIAS NO VALE DO ASSÚ – RN: O 
CASO DAS EMPRESAS FINOBRASA E A DEL MONTE” 
ALUNO: RAIMUNDO RODRIGUES DE FRANCA JUNIOR (5586479443) 
ORIENTADOR: FERNANDO BASTOS COSTA (2082330400) 

 
CÓDIGO: HS1279 
TÍTULO: HAVIA UM ATHENEU NORTE-RIO-GRANDENSE FEMININO 
ALUNO: ELISANGELA GURGEL ROCHA LIMA (1199299456) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (4398394400) 

 
CÓDIGO: HS1282 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONTEXTO DE CODIFICAÇÃO E DA EMOÇÃO SOBRE A 
MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO 
ALUNO: RAPHAEL BENDER CHAGAS LEITE (4780726433) 
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468) 

 
CÓDIGO: HS1283 
TÍTULO: A VEGETAÇÃO ENQUANTO ELEMENTO DE HUMANIZAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 
ARQUITETÔNICA 
ALUNO: CARLOS EDUARDO LINS ONOFRE (6544926469) 
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI (30804884404) 

 
CÓDIGO: HS1284 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DE FRUTICULTURA IRRIGADA NO MERCADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE. 
ALUNO: LEONARDO HENRIQUE SOUSA XAVIER (5658115418) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (6311709449) 
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CÓDIGO: HS1285 
TÍTULO: A SOCIALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DOS SERVIDORES DA UFRN, ALGUNS 
FATORES QUE INFLUENCIAM NA SOCIALIZAÇÃO 
ALUNO: MARIA CRISTINA VIEIRA DE CRISTO E SILVA (819717452) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472) 
CO-AUTOR: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (6886016423) 

 
CÓDIGO: HS1286 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE TEXTO INFANTIL E DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO 
ALUNO: ADRIANA GABRIEL FERREIRA SOARES (5900609456) 
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487) 

 
CÓDIGO: HS1287 
TÍTULO: IMPACTOS DA OPERAÇÃO DO ESTADO COMO EMPREGADOR DE ÚLTIMA 
INSTÂNCIA SOBRE A ECONOMIAS BRASILEIRA, NORDESTINA E POTIGUAR. 
ALUNO: JANAIZE REVOREDO LEITE DA FONSECA (4439057462) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO (15842948842) 

 
CÓDIGO: HS1293 
TÍTULO: AÇUDES, CANAIS DE IRRIGAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO SEMI-
ÁRIDO NO RN NO IDEÁRIO DA “ELITE” (1850-1935). 
ALUNO: ADRIANO WAGNER DA SILVA (4644561428) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

 
CÓDIGO: HS1301 
TÍTULO: POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR: A EXPANSÃO E A 
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA NO RIO GRANDE DO NORTE (1996-2006). 
ALUNO: LARISSA MARIA DA COSTA FERNANDES (7196754484) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (18930689515) 

 
CÓDIGO: HS1307 
TÍTULO: A DITADURA MILITAR NO SERIDÓ DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: KELLY CRISTINA ARAUJO (5561621459) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 
(56557094491) 

 
CÓDIGO: HS1308 
TÍTULO: PESSOAS COM DEFICIENCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE: PERFIL, NECESSIDADES EDUCACIONAIS E ACESSIBILIDADE 
ALUNO: EDJA RENATA MARQUES DE OLIVFIRA (1059889447) 
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (55435610400) 
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CÓDIGO: HS1309 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
ALUNO: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (6886016423) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472) 
CO-AUTOR: JIVAGO BARBALHO DE MACEDO (6083001447) 

 
CÓDIGO: HS1312 
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA FOME ZERO - O CASO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO DO POTENGI - RN. 
ALUNO: EMERSON HENRIQUE DA SILVA (5763485467) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (6311709449) 

 
CÓDIGO: HS1314 
TÍTULO: A PRODUÇÃO INTELECTUAL DOS NOVOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 
ALUNO: JIVAGO BARBALHO DE MACEDO (6083001447) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472) 
CO-AUTOR: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (6886016423) 

 
CÓDIGO: HS1315 
TÍTULO: POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR: A EXPANSÃO E A 
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA NO RIO GRANDE DO NORTE (1996-2006). 
ALUNO: RAPHAEL LACERDA DE ALENCAR PEREIRA (6915006494) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (18930689515) 

 
CÓDIGO: HS1317 
TÍTULO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO: UM ESTUDO SOBRE AS MULHERES NA CIDADE DO 
NATAL/RN, 2007-2009 
ALUNO: ANA HORTENCIA DE AZEVEDO MEDEIROS (5776680484) 
ORIENTADOR: JOAO DANTAS PEREIRA (20176163468) 
CO-AUTOR: LARA SOARES DANTAS (5731762481) 

 
CÓDIGO: HS1318 
TÍTULO: OS COSPLAYERS EM NATAL/RN: A PROJEÇÃO DO HERÓI 
ALUNO: REBECA ROSEANE NASCIMENTO BRITO (6617043430) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (5640075449) 

 
CÓDIGO: HS1319 
TÍTULO: A INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DE 
BLOCOS SUPRANACIONAIS. 
ALUNO: PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES (7263548488) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
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CÓDIGO: HS1323 
TÍTULO: A EMPRESA ELETRÔNICA: ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA AOS MERCADOS 
COMPETITIVOS MUNDIAIS 
ALUNO: CAMILA TEIXEIRA RIBEIRO (6578356410) 
ORIENTADOR: PAULO NEY SILVA BULHOES (7196300459) 
CO-AUTOR: GABRIELA ESTEFANIA RAMOS NEVES FELIPE (1403042403) 
CO-AUTOR: GRACE KELLY HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA (0) 

 
CÓDIGO: HS1324 
TÍTULO: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PLANO SUPRANACIONAL: O CASO 
EUROPEU. 
ALUNO: VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (6131613435) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: MAYARA DE CARVALHO ARAUJO (6536102460) 
CO-AUTOR: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (5510373423) 
CO-AUTOR: GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO (5146426457) 

 
CÓDIGO: HS1325 
TÍTULO: RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE 
1870 A 1996. 
ALUNO: LUCIARA PATRICIA DE OLIVEIRA CALDAS SOUSA (2743286407) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (7108842491) 

 
CÓDIGO: HS1327 
TÍTULO: TRADIÇÃO E MODERNIDADE NA OBRA POÉTICA DE FLORBELA ESPANCA 
ALUNO: MARIA HELISSA DE MEDEIROS (5165927423) 
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (65158598487) 

 
CÓDIGO: HS1329 
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E EQUIPE: CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE PSÍQUICA DO 
CUIDADOR. 
ALUNO: TABITA AIJA SILVA MOREIRA (5657688406) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (87597586434) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (5460651476) 

 
CÓDIGO: HS1337 
TÍTULO: JUVENTUDE E EDUCAÇÃO: A NECESSIDADE DE NOVOS CAMINHOS DE 
DIÁLOGOS 
ALUNO: MARIA ROSANGELA GOMES (5391825407) 
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (20103611487) 
CO-AUTOR: DULCINEIDE DA SILVA GOMES FEITOSA (0) 

 
CÓDIGO: HS1338 
TÍTULO: O JOGO DA EMANCIPAÇÃO DA INFÂNCIA EM LYGIA BOJUNGA NUNES 
ALUNO: ANA CECILIA DO NASCIMENTO (6053960438) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (2123137464) 
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CÓDIGO: HS1341 
TÍTULO: AS MUITAS VOZES DO INTELECTUAL TRISTÃO BARROS NA CONFIGURAÇÃO 
DE UM IDEAL DE MODERNIDADE EM CURRAIS NOVOS (1920-1930) 
ALUNO: JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA (6457653413) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (6474462434) 

 
CÓDIGO: HS1343 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ONG'S E EMPRESAS PRIVADAS 
ALUNO: ELANE DE OLIVEIRA (6210299474) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 
CO-AUTOR: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (5707402403) 

 
CÓDIGO: HS1346 
TÍTULO: BALANÇO DE RADIAÇÃO EM REGIÃO DE CAATINGA NATIVA, COMO 
FERRAMENTA PARTA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO 
ALUNO: RODRIGO DE FREITAS AMORIM (5435894476) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

 
CÓDIGO: HS1355 
TÍTULO: ESTUDO DAS CRENÇAS E COMPORTAMENTOS RELACIONADOS AO USO DE 
ÁLCOOL EM PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA 
ALCOÓLICA. 
ALUNO: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (1359577459) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (6177094406) 
CO-AUTOR: EUDES ARAUJO ROCHA (5306597432) 
CO-AUTOR: RAFAEL LUIZ MARQUES ARY (1046650416) 

 
CÓDIGO: HS1356 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DE CRENÇAS EM RELAÇÃO AO ÁLCOOL EM PACIENTES DE 
UM GRUPO DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCÓOLICA 
ALUNO: EUDES ARAUJO ROCHA (5306597432) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (5460651476) 
CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (1359577459) 
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 

 
CÓDIGO: HS1358 
TÍTULO: RESILIÊNCIA E VELHICE: UM ESTUDO SOBRE OS ELEMENTOS DE RISCO E DE 
PROTEÇÃO NESSA ETAPA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. 
ALUNO: ADALA NAYANA DE SOUSA MATA (851238467) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (1195711450) 
CO-AUTOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
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CÓDIGO: HS1361 
TÍTULO: AGRICULTURA FAMILIAR E SOBERANIA ALIMENTAR: UM RECORTE DE 
GÊNERO. 
ALUNO: MARIA JOSEANE DA SILVA (5130936485) 
ORIENTADOR: SEVERINA GARCIA DE ARAUJO (6740626472) 

 
CÓDIGO: HS1362 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA DE FRAGMENTOS E DE EXTENSÕES DA 
LÓGICA CLÁSSICA EM *ISABELLE* A PARTIR DE SUA CONTRAPARTE SEMÂNTICA 
MULTIVALORADA 
ALUNO: DALMO VINICIUS GOMES MENDONCA (6133777451) 
ORIENTADOR: JOAO MARCOS DE ALMEIDA (87897695620) 

 
CÓDIGO: HS1364 
TÍTULO: QUALIDADE DO ENSINO: A GESTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA 
DA GUIA (PARNAMIRIM/RN) 
ALUNO: PRISCILA ARIANA COSTA DA SILVA (6666894405) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149) 

 
CÓDIGO: HS1365 
TÍTULO: O ENSINO DE QUALIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EMÍLIA 
RAMOS – NATAL/RN. 
ALUNO: FADYLA KESSIA ROCHA DE ARAUJO (5655559447) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149) 

 
CÓDIGO: HS1369 
TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: UMA NECESSIDADE PARA UMA 
ESCOLA INCLUSIVA 
ALUNO: PRISCILA LOPES DA SILVA (5440845437) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (8588287404) 

 
CÓDIGO: HS1370 
TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES: EVIDÊNCIAS DE UMA PESQUISA 
NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN 
ALUNO: SILVIA GILMARA SILVA RAMOS (2377733417) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (8588287404) 

 
CÓDIGO: HS1374 
TÍTULO: ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE: UM ESTUDO DE SUA DIMENSÃO 
PSICOLÓGICA ATRAVÉS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. 
ALUNO: CAROLINA CHAVES GOMES (1204443483) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (26926520291) 

 
  

 

 

 

13 de 64



CÓDIGO: HS1376 
TÍTULO: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA TRIGONOMETRIA 
ALUNO: ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA (6129106440) 
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834) 

 
CÓDIGO: HS1377 
TÍTULO: IGREJA E ESTADO NOVO: A RE-ELABORAÇÃO DA IDENTIDADE 
CONSERVADORA ATRAVÉS DO PENSAMENTO CATÓLICO NO RN 1937-1945 
ALUNO: GUSTAVO HIROSHI KITAYAMA (51252015100) 
ORIENTADOR: RENATO AMADO PEIXOTO (80772846715) 

 
CÓDIGO: HS1378 
TÍTULO: MEMÓRIA, HISTÓRIA E UTOPIA NA FICÇÃO DE MIA COUTO 
ALUNO: LAYZE DANYELLE GOMES PEREIRA (6757401428) 
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (65158598487) 

 
CÓDIGO: HS1381 
TÍTULO: TOMÁS DE AQUINO ENTRE ARISTÓTELES E KANT: ELEMENTOS DE UMA 
AUTONOMIA TEÔNOMA 
ALUNO: JAILSON SILVA LOPES (3396604490) 
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (40030270006) 

 
CÓDIGO: HS1382 
TÍTULO: A LITERATURA CIENTÍFICA DE PSICOLOGIA SOBRE REAÇÕES AO 
AQUECIMENTO GLOBAL: INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE 
PESQUISA. 
ALUNO: HELLEN CHRYSTIANNE LUCIO BARROS (6454928411) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 

 
CÓDIGO: HS1384 
TÍTULO: SÍNDROME DE DOWN E MÚSICA: UM PANORAMA ATUAL DAS ESCOLAS 
PRIVADAS EM NATAL/RN 
ALUNO: ISAAC SAMIR CORTEZ DE MELO (1249195454) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (1204443483) 
CO-AUTOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434) 
CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (26926520291) 

 
CÓDIGO: HS1385 
TÍTULO: LAZER NA TERCEIRA IDADE: AS ATIVIDADES DE LAZER COLABORADORAS E 
MANTENEDORAS DE UMA BOA QUALIDADE DE VIDA. 
ALUNO: RAFAELA DE FATIMA SANTOS DE MELO (5525227401) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
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CÓDIGO: HS1389 
TÍTULO: A VIAGEM DE ADOLPHE D‟ASSIER PELO IMPÉRIO BRASILEIRO: UMA 
PROPOSTA DE TRADUÇÃO. 
ALUNO: ELISABET FERNANDES (1471291413) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (8164286893) 

 
CÓDIGO: HS1393 
TÍTULO: UM NOVO OLHAR SOBRA AS MULHERES RICAS NA NATAL SETECENTISTA 
ALUNO: MYRIANNE CARLA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE (5285427452) 
ORIENTADOR: FATIMA MARTINS LOPES (60093870787) 

 
CÓDIGO: HS1403 
TÍTULO: A ESPACIALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO-TURÍSTICOS NO 
ESPAÇO METROPOLITANO DE NATAL. 
ALUNO: BARBARA LAIS FELIPE DE OLIVEIRA (4777901432) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

 
CÓDIGO: HS1409 
TÍTULO: EDUCAÇÃO, CULTURA POPULAR E DEMOCRACIA: UMA CARTOGRAFIA 
SIMBÓLICA DO CPC/UNE E DO MEB/CNBB 
ALUNO: JOSE GLLAUCO SMITH AVELINO DE LIMA (4699755470) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (5676169400) 
CO-AUTOR: THALITA COSTA DA SILVA (5511558419) 
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA (6301984463) 
CO-AUTOR: JOICY SUELY GALVAO DA COSTA (6887533456) 

 
CÓDIGO: HS1411 
TÍTULO: FINANCIAMENTO DO TURISMO NO BRASIL E NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: EUDESIO EDUIM DA SILVA (1483394417) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (37858750453) 

 
CÓDIGO: HS1413 
TÍTULO: LINGUAGEM E ONTOLOGIA NO DIÁLOGO COM O JAPONÊS DE M.HEIDEGGER 
ALUNO: AMANDA VIANA DE SOUSA (4832912429) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768) 

 
CÓDIGO: HS1418 
TÍTULO: A FUNÇÃO DA LITERATURA INFANTIL SEGUNDO CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS 
EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALUNO: SIMONE LEITE DA SILVA (6520789402) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 
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CÓDIGO: HS1421 
TÍTULO: CORPOREIDADE E TRANSCENDÊNCIA: EDUCAR PARA O ENCONTRO COM O 
OUTRO 
ALUNO: JANNY KELLY MONTEIRO FREIRE (931492475) 
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

 
CÓDIGO: HS1424 
TÍTULO: GEOPROCESSAMENTO DE DADOS MORFOLÓGICOS SOBRE A ARQUITETURA 
DE BAIRROS EM NATAL: ALECRIM, LAGOA NOVA E BARRO VERMELHO 
ALUNO: ALANA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (6897590452) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404) 

 
CÓDIGO: HS1426 
TÍTULO: MEMÓRIA DOS ANISTIADOS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (1440183490) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (29698324453) 
CO-AUTOR: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (5208176483) 
CO-AUTOR: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (6701737463) 

 
CÓDIGO: HS1429 
TÍTULO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A PROFISSÃO DO PSICÓLOGO NO BRASIL 
ALUNO: JOYCE PEREIRA DA COSTA (6744232401) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (1074668480) 
CO-AUTOR: FELLIPE COELHO LIMA (1407860402) 

 
CÓDIGO: HS1430 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE ESCOLARES E FAMILIARES DO 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (NEI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE. 
ALUNO: LUIZA ANDRADE DE FRANCA (5520026408) 
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300) 

 
CÓDIGO: HS1432 
TÍTULO: A PRÁTICA DE CUIDADO AMBIENTAL SEGUNDO A AUTO-PERCEPÇÃO DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DAS DEFINIÇÕES APRESENTADAS E DAS 
INFLUÊNCIAS PERCEBIDAS 
ALUNO: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA (6969530485) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 

 
CÓDIGO: HS1436 
TÍTULO: LINGUAGEM E ONTOLOGIA EM HEIDEGGER 
ALUNO: HELISSA MARCAL DE MACEDO (5916953402) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768) 
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CÓDIGO: HS1443 
TÍTULO: RESGATE HISTÓRICO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA HISTÓRIA DO SERVIÇO 
SOCIAL NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1956-74 
ALUNO: JEANE MEDEIROS DE SOUTO (1160906424) 
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (30716489449) 

 
CÓDIGO: HS1444 
TÍTULO: OS BANCÁRIOS E SUAS HABITAÇÕES: A PRODUÇÃO DO IAPB NA 
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM NATAL. 
ALUNO: FABIANO FECHINE TORRES CLEMENTE (3247339418) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

 
CÓDIGO: HS1446 
TÍTULO: O PAPEL DAS MULHERES NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL ENTRE 
1975-1994 
ALUNO: ANNAMARIA DA SILVA ARAUJO (6419093490) 
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (30716489449) 

 
CÓDIGO: HS1449 
TÍTULO: AS INTERAÇÕES EM SALA DE AULA NA GRADUAÇÃO: CARCACTERÍSTICAS 
MICROETNOGRÁFICAS 
ALUNO: MILLA GABRIELLA OLIVEIRA DA SILVA (4998403486) 
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (7443846487) 

 
CÓDIGO: HS1457 
TÍTULO: COMPREENDENDO A FOBIA SOCIAL:UMA PERSPECTIVA EVOLUCIONISTA 
THIAGO PATRICIO DA SILVA*, ANA CAROLINA MORAIS SALES*,DIEGO MACÊDO 
GONÇALVES**, ÁLVARO DA COSTA BATISTA GUEDES**, MARIA EMILIA YAMAMOTO 
ALUNO: THIAGO PATRICIO DA SILVA (8552108429) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 

 
CÓDIGO: HS1458 
TÍTULO: GESTAÃO PÚBLICA GERENCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANDERSON LUIZ SIMOES DOS SANTOS (4862725406) 
ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO (10344365549) 

 
CÓDIGO: HS1459 
TÍTULO: ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO 
LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL - LABCON/UFRN 
ALUNO: DEBORA NOGUEIRA PINTO (5659130429) 
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415) 

 
CÓDIGO: HS1468 
TÍTULO: AS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA - UFRN. 
ALUNO: LALYANA CRISTINA DA SILVA (1849261490) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449) 
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CÓDIGO: HS1472 
TÍTULO: ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES DE CAMARÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1996-
2007 
ALUNO: ANA RAQUEL MATIAS DANTAS (6120600477) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415) 

 
CÓDIGO: HS1478 
TÍTULO: O RESGATE E A PRESERVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO SERVIÇO 
SOCIAL EM NATAL/RN 
ALUNO: ANDERSON DANTAS DA SILVA BRITO (1248506421) 
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (20103611487) 

 
CÓDIGO: HS1480 
TÍTULO: ANÁLISE LÓGICA DE SISTEMAS FORMAIS 
ALUNO: PATRICK CESAR ALVES TERREMATTE (1333009437) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803) 

 
CÓDIGO: HS1484 
TÍTULO: AS INTERPRETAÇÕES DO POEMA DE PARMÊNIDES 
ALUNO: HUGO DE MELO ALBUQUERQUE (1394280467) 
ORIENTADOR: ANASTACIO BORGES DE ARAUJO JUNIOR (38216752415) 

 
CÓDIGO: HS1487 
TÍTULO: CONSUMO SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: UM ESTUDO DE 
CASO COM ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: GRACE KELLY HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA (1244005401) 
ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE (23761210434) 
CO-AUTOR: GEISA MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS (6131715432) 
CO-AUTOR: TIAGO CESAR DE PAIVA MEDEIROS (0) 

 
CÓDIGO: HS1490 
TÍTULO: IMAGENS DE PRESENÇA E DE AUSÊNCIA: SENTIDOS MIDIÁTICOS DA 
SUBJETIVIDADE JUVENIL 
ALUNO: THIAGO TAVARES DAS NEVES (5416181486) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (29703107400) 

 
CÓDIGO: HS1495 
TÍTULO: DESVALORIZAÇÃO DO DÓLAR: UMA AMEAÇA ÀS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS 
ALUNO: BEATRIZ FIGUEIREDO CAMPOS DA NOBREGA (1276005407) 
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (49830180425) 

 
CÓDIGO: HS1496 
TÍTULO: PROFESSORA NEGRA NO SERIDÓ: MEMÓRIA E HISTÓRIA 
ALUNO: EDJA KELLY DA SILVA LIMA (5652393416) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415) 
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CÓDIGO: HS1499 
TÍTULO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E PROCESSOS ESPACIAIS EM NATAL: O 
CONJUNTO PONTA NEGRA EM FOCO 
ALUNO: FELIPE FERNANDES DE ARAUJO (6123472496) 
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (21501122487) 

 
CÓDIGO: HS1500 
TÍTULO: AS FOTOGRAFIAS DO LUGAR: A CIDADE DE CRUZETA-RN NO INICIO DO 
SÉCULO XX. 
ALUNO: JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA (8218494413) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434) 

 
CÓDIGO: HS1506 
TÍTULO: HETERO-AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO PRÓ-AMBIENTAL DE COLEGAS 
DE TURMA DO CURSO DE CONTROLE AMBIENTAL DO CEFET/RN E SUA RELAÇÃO COM 
GRAU DE ENVOLVIMENTO EM PRÁTICAS PRÓ-AMBIENTAIS 
ALUNO: PRISCILLA KIMIE URUSHIMA DE AZEVEDO (6885027413) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 

 
CÓDIGO: HS1508 
TÍTULO: O CONSUMO CULTURAL E SUAS IMAGENS CONSTRUTORAS DA 
SUBJETIVIDADE JUVENIL EM NATAL 
ALUNO: ANA CARMEM DO NASCIMENTO SILVA (7272182474) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (29703107400) 

 
CÓDIGO: HS1511 
TÍTULO: PELO BRASIL, EM SERVIÇO DA HUMANIDADE! O MOVIMENTO FOLCLÓRICO E 
A POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO NOVO (1940- 1945). 
ALUNO: KALIANA CALIXTO FERNANDES (2748836430) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453) 

 
CÓDIGO: HS1514 
TÍTULO: SELEÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS E ARTIGOS 
RELEVANTES SOBRE AS RELAÇÕES DE TRABALHO E DINÂMICA DE HUMANIZAÇÃO NO 
SUS 
ALUNO: MARIANA CELA (7395575482) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (870893432) 

 
CÓDIGO: HS1516 
TÍTULO: POPULAÇÃO NEGRA E SAUDE 
ALUNO: TATIANE VIEIRA BARROS (5445379477) 
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (31193048400) 
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CÓDIGO: HS1518 
TÍTULO: O SISTEMA FISCAL BRASILEIRO VIGENTE NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL 
ALUNO: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (5707402403) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA (6210299474) 
CO-AUTOR: SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (3379627402) 

 
CÓDIGO: HS1519 
TÍTULO: TERRITORIALIDADE E MEMÓRIA ÉTNICA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 
DO LITORAL SUL (RN) 
ALUNO: LOUISE CAROLINE GOMES BRANCO (82196753220) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (764037420) 

 
CÓDIGO: HS1520 
TÍTULO: SABERES FUNDANTES DO TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
ESCOLAR 
ALUNO: EZEQUIEL SANTOS MONTEIRO (7239691403) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415) 

 
CÓDIGO: HS1521 
TÍTULO: ANÁLISE DA METODOLOGIA PROJETUAL UTILIZADA NOS TRABALHOS 
ACADÊMICOS DE ARQUITETURA. 
ALUNO: MISS LENE PEREIRA DA SILVA (5382073457) 
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468) 

 
CÓDIGO: HS1529 
TÍTULO: FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: A CONSTRUÇÃO 
DE MODELOS DE SER PROFESSOR A PARTIR DA FORMAÇÃO INICIAL 
ALUNO: MARIANA ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA JOVELLANOS (5066284427) 
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE (34252819504) 

 
CÓDIGO: HS1531 
TÍTULO: A CIDADE DE CAICÓ REVELADA NAS FOTOGRAFIAS DE BRUNO BOUGARD. 
ALUNO: DENIZE SANTOS DE MEDEIROS (4798561410) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434) 

 
CÓDIGO: HS1537 
TÍTULO: UMA VIAGEM, MUITOS CAMINHOS, DUAS IMAGENS: AS ILUSTRAÇÕES EM 
BEM DO SEU TAMANHO 
ALUNO: MARIA ALIANI DOS SANTOS (1082734403) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (2123137464) 

 
CÓDIGO: HS1539 
TÍTULO: ESPAÇOS LITERÁRIOS DE MORTE E DISCURSIVIDADE EM NEWTON NAVARRO 
ALUNO: STEFANNYA SILVEIRA DE MACEDO (5977725418) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (2123137464) 
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CÓDIGO: HS1541 
TÍTULO: LUDICIDADE E SENSIBILIDADE NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 
CORPOREIDADE 
ALUNO: RAFAEL GUIMARAES ALVES E SOUZA (5158978417) 
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (8599572415) 

 
CÓDIGO: HS1544 
TÍTULO: PSICÓLOGOS NO PROCESSO DE REFORMA PSIQUIÁTRICAS: PRÁTICAS EM 
DESCONSTRUÇÃO? 
ALUNO: ANDRE LUIS LEITE DE FIGUEIREDO SALES (1004144350) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353) 

 
CÓDIGO: HS1545 
TÍTULO: ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: MÍDIA, MEMÓRIA E 
MEMORIZAÇÃO 
ALUNO: ANA MARIA DO NASCIMENTO MOURA (4522993498) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (28214218420) 

 
CÓDIGO: HS1549 
TÍTULO: ASPECTOS DA LÓGICA DEÔNTICA EM DISCURSOS NORMATIVOS 
ALUNO: LIS HELENA ASCHERMANN KEUCHEGERIAN (30380354837) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (7459696404) 

 
CÓDIGO: HS1551 
TÍTULO: SISTEMAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA: UM ENFOQUE NA ENGORDA DENTRO 
DA CADEIA PRODUTIVA DO CAMARÃO MARINHO 
ALUNO: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
CO-AUTOR: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
CO-AUTOR: ANAMÉLIA DANTAS HENRIQUE (6119307494) 

 
CÓDIGO: HS1556 
TÍTULO: ACESSO À JUSTIÇA: A EFETIVIDADE DO DIREITO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA 
ALUNO: HELENE SIMONETTI BULLIO (70608407) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: SIMONE MAGALHAES BRAGA (0) 
CO-AUTOR: PABLO GEORGES CICERO FRAGA LEURQUIN (0) 

 
CÓDIGO: HS1558 
TÍTULO: A REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE GÁS NATURAL: O GASBOL 
ALUNO: LUIZ FELIPE MONTEIRO SEIXAS (7050392421) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
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CÓDIGO: HS1563 
TÍTULO: A HISTÓRIA ENSINADA E AS AULAS RÉGIAS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE 
(1808 – 1821) 
ALUNO: PAULA LORENA CAVALCANTE ALBANO (6067993465) 
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072) 

 
CÓDIGO: HS1569 
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO 
ALUNO: LAYANA DE FATIMA BRASIL DE FREITAS CUNHA (67107800400) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720) 

 
CÓDIGO: HS1573 
TÍTULO: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CARICATURA 
ALUNO: DAMIANA LAIZE DA SILVA NASCIMENTO (6682783400) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA 
(56557094491) 

 
CÓDIGO: HS1575 
TÍTULO: A PESCA COMO ARTE, ATIVIDADE SOCIOECONÔMICA (EM DESCOMPASSO) E 
SIGNIFICADO CULTURAL: O CASO POTIGUAR 
ALUNO: ALEXSANDRO PEREIRA PATRICIO (5483780450) 
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (5224934400) 

 
CÓDIGO: HS1576 
TÍTULO: TEMA: CONCEPÇÕES E AÇÕES DOCENTES FRENTE ÀS MANIFESTAÇÕES DA 
SEXUALIDADE DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
ALUNO: WANESSA RAFAELA DO NASCIMENTO DA COSTA (1471851494) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 

 
CÓDIGO: HS1577 
TÍTULO: ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: A EXPANSÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS E 
DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS (1996-2006). 
ALUNO: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (6886018477) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (18930689515) 

 
CÓDIGO: HS1578 
TÍTULO: TITULARIDADE E MONOPÓLIO DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL 
ALUNO: GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO (5146426457) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (6131613435) 
CO-AUTOR: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (5510373423) 

 
CÓDIGO: HS1579 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO RURAL NO CONTEXTO DAS NOVAS RURALIDADES 
ALUNO: NAIARA MEDEIROS OLIVEIRA (6915849408) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (6311709449) 
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CÓDIGO: HS1586 
TÍTULO: INDISCIPLINA ESCOLAR: O CULPADO POR ESSE PROBLEMA É APENAS O 
ALUNO? 
ALUNO: SUERDA DEUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (1236858425) 
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949) 

 
CÓDIGO: HS1590 
TÍTULO: CONECTORES NA FALA E NA ESCRITA: COMO SÃO TRATADOS NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º A 5° ANO 
ALUNO: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA (5189398471) 
ORIENTADOR: CAMILO ROSA DA SILVA (35176733404) 

 
CÓDIGO: HS1591 
TÍTULO: A CIDADE MODERNA E A NATUREZA: NATAL, 1920-1940 
ALUNO: DIEGO FIRMINO CHACON (6497193448) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172) 

 
CÓDIGO: HS1592 
TÍTULO: A REATUALIZAÇÃO DA IDENTIDADE NORDESTINA POR MEIO DO EXAME DO 
MOVIMENTO ARMORIAL 
ALUNO: ANDERSON BISPO DE FARIAS (5762410404) 
ORIENTADOR: RENATO AMADO PEIXOTO (80772846715) 

 
CÓDIGO: HS1594 
TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS CANDIDATOS A GOVERNADOR DO RIO 
GRANDE DO NORTE NO HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELEITORAL NAS 
ELEIÇÕES DE 2006 
ALUNO: PAULO LENNON COSTA FRANCA SILVA (1212986474) 
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA (20027214400) 

 
CÓDIGO: HS1605 
TÍTULO: IMAGENS DE PRESENÇA E DE AUSÊNCIA: SENTIDOS MIDIÁTICOS DA 
SUBJETIVIDADE JUVENIL 
ALUNO: PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTES (1359833471) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (29703107400) 

 
CÓDIGO: HS1606 
TÍTULO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DAS CRIANÇAS NAS INSTITUIÇÕES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALUNO: ESTHEPHANIA OLIVEIRA MAIA BATALHA (7425402432) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 

 
CÓDIGO: HS1609 
TÍTULO: METAFÍSICA E NIHILISMO NA ANÁLISE DE M. HEIDEGGER 
ALUNO: MARCELLO HENRIQUE MEDEIROS DE PAIVA (5860403402) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768) 
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CÓDIGO: HS1621 
TÍTULO: OFICINA DA METÁFORA 
ALUNO: LOUIZE GABRIELA SILVA DE SOUZA (6870978433) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415) 

 
CÓDIGO: HS1622 
TÍTULO: O PENSAMENTO DA ARTE EM MARTIN HEIDEGGER 
ALUNO: ALFREDO HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES (5480751409) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768) 

 
CÓDIGO: HS1624 
TÍTULO: APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO EMPRESARIAL NO ENSINO DA GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO 
ALUNO: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 

 
CÓDIGO: HS1628 
TÍTULO: GUIMARÃES ROSA E MIGUEL DE UNAMUNO: HETEROTOPIAS NO SERTÃO 
ALUNO: ANA PAULA SILVA SOUZA (5492619403) 
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759) 

 
CÓDIGO: HS1630 
TÍTULO: BILBLIOTECAS VIRTUAIS TEMÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO 
ALUNO: RAFAELA SANTANA BALBI (6049358460) 
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (41385039434) 

 
CÓDIGO: HS1640 
TÍTULO: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE. 
ALUNO: ANA RAQUEL SEVERIANO SILVA (7439953410) 
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN NUNEZ (767399455) 

 
CÓDIGO: HS1643 
TÍTULO: GENTIOS DO BRASIL, APRENDAM A ESTUDAR! 
ALUNO: ISAAC TERCIANO MENDONCA FERREIRA (6939986448) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (5748895404) 

 
CÓDIGO: HS1646 
TÍTULO: MEMORIAL: UM DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO 
ALUNO: HEMILIANNE URBANO DA FONSECA (6617095405) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI 
(4097947320) 
CO-AUTOR: MARIA PAULA DE MELO PEREIRA (3768184412) 
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CÓDIGO: HS1657 
TÍTULO: O OLHAR DA SOCIEDADE PARA COM AS IGREJAS 
ALUNO: BRUNO CESAR FERREIRA DE BARROS CORREIA (6892245404) 
ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (94678766804) 

 
CÓDIGO: HS1660 
TÍTULO: MÍDIA, MEMÓRIA E MEMORIZAÇÃO: ANÁLISE DA REVISTA NOVA ESCOLA E 
SUA RELAÇÃO COM O CONSTRUTIVISMO (1992-1999) 
ALUNO: MONICA FAGUNDES DE SOUSA E SILVA (77800109453) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (28214218420) 

 
CÓDIGO: HS1662 
TÍTULO: A ESPACIALIDADE TURÍSTICA NO CONTEXTO ECONÔMICO DO RN 
ALUNO: THAYANNA BELINHA BANDEIRA NEVES (7392182471) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (7478500463) 

 
CÓDIGO: HS1664 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL A REPÚBLICA 
ALUNO: LARISSA MARINHO DE OLIVEIRA (6352586414) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (29406250420) 

 
CÓDIGO: HS1671 
TÍTULO: O CURSO DE PEDAGOGIA DO CERES: PERSPECTIVAS DOS INGRESSOS 2008.1 
ALUNO: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (4398984470) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (29497280491) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS MEDEIROS FERNANDES (3460573457) 

 
CÓDIGO: HS1673 
TÍTULO: DO CONFLITO DO LEITOR À MEDIAÇÃO DO PROFESSOR: O ENSINO DA FICÇÃO 
COM CONTOS DE FADAS E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
ALUNO: RENATA KARLA LINS BEZERRA (5827999458) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 

 
CÓDIGO: HS1674 
TÍTULO: UMA HISTÓRIA DA ILUMINAÇÃO CÊNICA NO RN 
ALUNO: TUIZA KARLA DE ASSIS BARRETO RAMOS (6129096461) 
ORIENTADOR: JOSE SAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO (24525057572) 

 
CÓDIGO: HS1675 
TÍTULO: A CAMPANHA ELEITORAL PARA A PREFEITURA DE NATAL EM 2004: 
REGISTROS DE UMA DISPUTA PELA HEGEMONIA POLÍTICA. 
ALUNO: JOSEMAR DA SILVA DAMASCENO (5731833419) 
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (7427859472) 
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CÓDIGO: HS1678 
TÍTULO: ACIDENTES NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TECNICO-CIENTÍFICOS: A 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA PETROBRÁS PELA PESQUISA QUE PATROCINA 
ALUNO: JULIANNE HOLDER DA CAMARA SILVA (5241158421) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 
CÓDIGO: HS1679 
TÍTULO: LITERATURA BRASILEIRA EM LÍNGUA FRANCESA: A PRODUÇÃO DE NÍSIA 
FLORESTA. 
ALUNO: DAYANA MONALIZE BERNARDO PEREIRA (6434631430) 
ORIENTADOR: MARCIO VENICIO BARBOSA (52327159687) 

 
CÓDIGO: HS1684 
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA E VIDA SAUDÁVEL: SENTIDOS DAS PRÁTICAS CORPORAIS 
NA CIDADE 
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (5510206446) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449) 

 
CÓDIGO: HS1685 
TÍTULO: DIREITOS E SERVIÇO SOCIAL: TENDÊNCIAS TEÓRICO-POLÍTICAS 
ALUNO: LEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA (5709408425) 
ORIENTADOR: SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS (38208059315) 

 
CÓDIGO: HS1689 
TÍTULO: A INFRA-ESTRUTURA LINGUISTICA DE RELATORIOS DE OBSERVAÇÃO DE 
SALA DE AULA DE LINGUA PORTUGUESA -OPERAÇÕES DE REFERENCIAÇÃO. 
ALUNO: MARIA KÉRYCA FREITAS DOS SANTOS (7893669403) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468) 
CO-AUTOR: ELIS BETANIA GUEDES DA COSTA (4611751422) 

 
CÓDIGO: HS1690 
TÍTULO: FLORES NEGRAS NO SERTÃO: RAZÃO DE MASCULINIDADE ENTRE OS 
ESCRAVOS DA RIBEIRA DO SERIDÓ (1822 / 1832) 
ALUNO: JEFERSON CANDIDO ALVES (8282141402) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404) 

 
CÓDIGO: HS1692 
TÍTULO: FORMAÇÃO LEITORA: A INTERFACE PALAVRA E IMAGEM NA LEITURA DE 
FICÇÃO 
ALUNO: MARYCLEIBE PEREIRA DE OLIVEIRA (1099598419) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 

 
CÓDIGO: HS1702 
TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DA LINGUAGEM REFERENCIAL NA LEITURA DE FICÇÃO 
ALUNO: ISMENIA DO NASCIMENTO GUEDES (6152206499) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 
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CÓDIGO: HS1703 
TÍTULO: OS CONSELHOS ESCOLARES COMO MECANISMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA 
GESTÃO ESCOLAR: UM ESTUDO EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE NATAL/RN 
ALUNO: ELIZANGELA ALECRIM LEITE (1252891466) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (5754372434) 

 
CÓDIGO: HS1705 
TÍTULO: JUVENTUDE, MATERNIDADE E PATERNIDADE EM ASSENTAMENTOS DE 
TRABALHADORES RURAIS: REFLEXÕES A PARTIR DO GÊNERO 
ALUNO: JANAINA HENRIQUE DOS SANTOS (1277940428) 
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (50180720910) 

 
CÓDIGO: HS1708 
TÍTULO: O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO COMERCIAL DA REGIÃO NORDESTE: 
O CASO DO RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ E PERNAMBUCO. 
ALUNO: LEILANY LOPES DA SILVA (5071347458) 
ORIENTADOR: MARIA LUSSIEU DA SILVA (67182933420) 

 
CÓDIGO: HS1710 
TÍTULO: RELAÇÕES DE TRABALHO E DESIGUALDADES SOCIAIS NO MEIO RURAL 
ALUNO: ELAINE MAYARA CORDEIRO DE SANTANA (6159114476) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (6311709449) 

 
CÓDIGO: HS1714 
TÍTULO: ORIENTAÇÕES SEXUAIS: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 
ALUNO: MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA MARQUES (2531469419) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404) 

 
CÓDIGO: HS1715 
TÍTULO: PROJETOS DE TRABALHO: UMA ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
CONCEITOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO BÁSICO. 
ALUNO: MARIA LUISA DA COSTA BEZERRA (6903128492) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404) 

 
CÓDIGO: HS1717 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE 
ALUNO: ANDRIELLE CRISTINA MOURA MENDES (7224603414) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (29406250420) 

 
CÓDIGO: HS1720 
TÍTULO: A DINÂMICA DA ESTRUTURA DA TERRA NO SERIDÓ POTIGUAR PÓS A MORTE 
DA AGROPECUÁRIA TRADICIONAL. 
ALUNO: MARISTELA PEREIRA DE ARAUJO (5015968442) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (18848516491) 
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CÓDIGO: HS1721 
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO POLÍTICA E TÉCNICA DOS PROGRAMAS 
HABITACIONAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES DOS 
ASSENTAMENTOS COORDENADOS PELO MST NO RN. 
ALUNO: CECILIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (5304718410) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491) 

 
CÓDIGO: HS1727 
TÍTULO: OPORTUNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) NA 
CADEIA PRODUTIVA DE CULTIVO DE CAMARÕES: MODELO SISTÊMICO DA GESTÃO DE 
EFLUENTES. 
ALUNO: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 

 
CÓDIGO: HS1728 
TÍTULO: PAPO CABEÇA – EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO IMAGINÁRIO DO JOVEM 
POTIGUAR 
ALUNO: PATRICIA RAKEL DE CASTRO SENA (5051399444) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO (13679465491) 

 
CÓDIGO: HS1735 
TÍTULO: GEOGRAFIA ESCOLAR E MEMÓRIA: REFLEXÕES SOBRE AS NARRATIVAS DE 
PROFESSORES 
ALUNO: MAYARA CINTHYA COSTA EVANGELISTA (6912394442) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (40660796449) 

 
CÓDIGO: HS1743 
TÍTULO: O PRÉ-SAL E O MARCO REGULATÓRIO DA E&P DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA 
NACIONAL. 
ALUNO: HENRIQUE BATISTA DE ARAUJO NETO (5069439413) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 
CÓDIGO: HS1749 
TÍTULO: CRITÉRIOS DE ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO 
ALUNO: PRISCILLA QUEIROGA CAMARA (6538573495) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

 
CÓDIGO: HS1753 
TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A APLICABILIDADE DIRETA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 
ALUNO: LAMINE SISSE (1464668450) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
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CÓDIGO: HS1755 
TÍTULO: UMA PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA AS DIVERGÊNCIAS ACERCA DA MELHOR 
FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES E DAS PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS: A 
EXISTÊNCIA DE UM TETO LIMITATIVO PARA O RECEBIMENTO DAS COMPENSAÇÕES. 
ALUNO: RICARDO GALVAO DE SOUSA LINS (5922105450) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 
CÓDIGO: HS1760 
TÍTULO: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: 
CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E CRIANÇAS 
ALUNO: LEDA DE CASSIA GARCAO MOURA (4618063475) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 

 
CÓDIGO: HS1761 
TÍTULO: ENTÃO, E AÍ? CONECTORES COORDENATIVOS TRANSFORMANDO O ENSINO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS DE TEXTOS ORAIS. 
ALUNO: SIMONE DE QUEIROZ MENDONCA (1204427445) 
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (74692402091) 

 
CÓDIGO: HS1764 
TÍTULO: EFETIVIDADE E ISONOMIA: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O MANDADO DE 
INJUNÇÃO 
ALUNO: MAYARA DE CARVALHO ARAUJO (6536102460) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
CO-AUTOR: VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (6131613435) 

 
CÓDIGO: HS1765 
TÍTULO: A DEFESA DO CONSUMIDOR FRENTE À ORIGEM E REVENDA DOS 
COMBUSTÍVEIS POR POSTOS DE BANDEIRA BRANCA 
ALUNO: HELLEN PRISCILLA MARINHO CAVALCANTE (5351604450) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: MARIANNA PERANTONI PEREIRA (6133685417) 

 
CÓDIGO: HS1767 
TÍTULO: OS IMPACTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO ÂMBITO EMPRESARIAL 
ALUNO: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (5381298404) 
ORIENTADOR: MAURO LEMUEL DE OLIVEIRA ALEXANDRE (15590534453) 
CO-AUTOR: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (0) 
CO-AUTOR: MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ARAUJO (6504187436) 

 
CÓDIGO: HS1771 
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM MATÉRIA DE 
GÁS NATURAL 
ALUNO: LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ (6869471428) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: MULLER EDUARDO DANTAS DE MEDEIROS (6932780488) 
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CÓDIGO: HS1774 
TÍTULO: O PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS E 
GÁS NATURAL, NO QUE DIZ RESPEITO À LEI Nº 9.478/97 (LEI DO PETRÓLEO). 
ALUNO: FLAVIANA MARQUES DE AZEVEDO (6169852402) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 
CÓDIGO: HS1775 
TÍTULO: INFORMATIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 5ª REGIÃO: 
TECNOLOGIA E JUSTIÇA, POSSIBILIDADES PARA A DEMOCRACIA? 
ALUNO: JOSE DUARTE BARBOSA JUNIOR (5516993458) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (5640075449) 

 
CÓDIGO: HS1777 
TÍTULO: UMA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO E A INTER-RELAÇÃO COM A 
SAÚDE EM GUAMARÉ-RN 
ALUNO: ADRIANA CRISTINA SOARES DA ROCHA (76097439415) 
ORIENTADOR: IRACEMA MIRANDA DA SILVEIRA (8346658400) 

 
CÓDIGO: HS1779 
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
NATUREZA CONCORRENCIAL 
ALUNO: ANA CARLA DIAS FERREIRA (1350545406) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

 
CÓDIGO: HS1780 
TÍTULO: ADOÇÃO DE SOFTWARE LIVRE: PROPOSTA DE UM INSTRUMENTO DE 
PESQUISA BASEADO NO MODELO DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA 
ALUNO: BRUNA MIYUKI KASUYA DE OLIVEIRA (6476703480) 
ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304) 

 
CÓDIGO: HS1787 
TÍTULO: A LEI DE ANISTIA E OS MOVIMENTOS SOCIAIS (1970-1979) 
ALUNO: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (5208176483) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (29698324453) 
CO-AUTOR: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (6701737463) 
CO-AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (1440183490) 

 
CÓDIGO: HS1791 
TÍTULO: DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO ANP Nº 07/2007: LEGALIDADE E 
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 
ALUNO: MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MATOS (6884370440) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
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CÓDIGO: HS1797 
TÍTULO: PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ENERGIA 
ALUNO: DANIEL SILVA PAIVA (6554445480) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: FILIPE CAMARA DE OLIVEIRA (5582170448) 

 
CÓDIGO: HS1802 
TÍTULO: O CARÁTER SOCIAL E SOCIALIZADOR DO PROCESSO FORMATIVO DE 
PROFESSORES EM FORMAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO. 
ALUNO: ALANE LIVIA ROCHA DAS CHAGAS (6867102409) 
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS FREIRE VILLA FLOR (45276285420) 
CO-AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEICAO (900472499) 
CO-AUTOR: JAQUILENE FERNANDES VIEIRA (76175235487) 

 
CÓDIGO: HS1803 
TÍTULO: NOVAS TENDÊNCIAS DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
ALUNO: NATALIA BASTOS BONAVIDES (5352897400) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

 
CÓDIGO: HS1805 
TÍTULO: O ARTIGO 11,§6º DA LEI 11.419/06 E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 
ALUNO: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (5845865409) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (6891959403) 
CO-AUTOR: ANA FLAVIA COSTA BRANDAO (6926013411) 

 
CÓDIGO: HS1807 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA PROFISSÃO DE PSICÓLOGO NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANDRESSA MAIA DE OLIVEIRA (1376994410) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 

 
CÓDIGO: HS1813 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL DE HOJE. 
ALUNO: WILLIANE ELAYNE RICARDO DA SILVA (6619472460) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (29406250420) 

 
CÓDIGO: HS1815 
TÍTULO: ELITES DIRIGENTES E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: CONSELHOS MUNICIPAIS EM 
CAPITAIS METROPOLITANAS 
ALUNO: TIAGO CESAR DE PAIVA MEDEIROS (7343208411) 
ORIENTADOR: ANTONIO SERGIO ARAUJO FERNANDES (50918125553) 
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CÓDIGO: HS1816 
TÍTULO: LEITURAS DE UMA CASA DE MEMÓRIA: ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS 
HISTORIOGRÁFICAS DO IHGRN 
ALUNO: ARIANE LILIAM DA SILVA RODRIGUES (6046036496) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791) 

 
CÓDIGO: HS1819 
TÍTULO: A REGULAÇÃO DA EXPLORAÇÃO/PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DA CAMADA PRÉ-
SAL 
ALUNO: GUILHERME CARVALHO ROCHA (5815395404) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: LUCIANO NOGUEIRA DE ALMEIDA VIEIRA (4683939436) 

 
CÓDIGO: HS1822 
TÍTULO: O PAPEL CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
ALUNO: ALEXANDRE CESAR DINIZ MORAIS LIMA (5719688480) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 

 
CÓDIGO: HS1823 
TÍTULO: LEGALIDADE TRIBUTÁRIA COMO LIMITE À MEDIDA PROVISÓRIA NO SISTEMA 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 
ALUNO: ARIANNE CASTRO DE ARAUJO (6128924417) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
CO-AUTOR: SOPHIA NOBREGA CAMARA (6013138443) 

 
CÓDIGO: HS1824 
TÍTULO: DE PIRILAMPOS E OUTRAS LUMINOSIDADES: A POESIA DE ANTÍDIO DE 
AZEVEDO 
ALUNO: FABRICIO GUTO MACEDO DE SOUZA (5660187480) 
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO DIAS (34172157491) 

 
CÓDIGO: HS1825 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL NA ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
AUTOMOTIVOS 
ALUNO: BRENO VINICIUS DE GOIS (6666131410) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: CARLOS ANTONIO DE FRANCA JUNIOR (5332286465) 

 
CÓDIGO: HS1826 
TÍTULO: RELAÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
ALUNO: REGIVALDO SENA DA ROCHA (3253042464) 
ORIENTADOR: LORE FORTES (18500188987) 
CO-AUTOR: JALMARA DE SA DUARTE (6060483402) 
CO-AUTOR: KIARA CARDOSO DA SILVA (6515296460) 
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CÓDIGO: HS1830 
TÍTULO: CULTURA, MÍDIA E DIFERENÇAS: SUBJETIVIDADES DE NEGROS EM 
DISCURSOS PUBLICITÁRIOS 
ALUNO: FRANCISCO FRED LUCAS LINHARES (1359526463) 
ORIENTADOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (13250809420) 

 
CÓDIGO: HS1831 
TÍTULO: AÇÃO E LINGUAGEM FRENTE A CAMERA: UM OLHAR ESTRANHO 
ALUNO: JUSTINO BATISTA PEREIRA NETO (5361019496) 
ORIENTADOR: ANDREA COPELIOVITCH (17895549855) 

 
CÓDIGO: HS1832 
TÍTULO: ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DOS ALUNOS ISENTOS DA TAXA DE 
VESTIBULAR. 
ALUNO: THAISE GOMES DE CARVALHO (5463761426) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404) 

 
CÓDIGO: HS1834 
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO E DE PROCESSO 
ALUNO: LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA LIMA (82837040444) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720) 

 
CÓDIGO: HS1835 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PELA 
CONTAMINAÇÃO POR NITRATO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICÍPIO DE NATAL. 
ALUNO: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (6339738400) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (1104603403) 

 
CÓDIGO: HS1836 
TÍTULO: PORTO DE NATAL: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SIM; SOCIAL E 
AMBIENTAL, NEM TANTO. 
ALUNO: IZABELLE EMANUELE SANTOS MEDEIROS (7381332485) 
ORIENTADOR: GIL CELIO DE CASTRO CARDOSO (22037454287) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS (6584499405) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA (91598567420) 

 
CÓDIGO: HS1842 
TÍTULO: EVASÃO E PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA: COMO EVITAR A PRIMEIRA 
E GARANTIR A SEGUNDA 
ALUNO: MILENA GOMES DOS SANTOS (5797975467) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD (28259823004) 
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CÓDIGO: HS1843 
TÍTULO: FRAGMENTOS DA HISTÓRIA INDÍGENA NA LAGOA DO PIATÓ: NARRATIVAS DE 
UM PARADIGMA INDICIÁRIO 
ALUNO: JOAO PAULO ARAUJO (6627442418) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400) 

 
CÓDIGO: HS1846 
TÍTULO: O DIREITO DE GREVE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 
ALUNO: PABLO GEORGES CICERO FRAGA LEURQUIN (7389513403) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 

 
CÓDIGO: HS1847 
TÍTULO: DUNAS DO ROSADO/RN – CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL E ANÁLISE DA 
EXPANSÃO TURÍSTICA 
ALUNO: LUIS FELIPE FERNANDES BARROS (5396610409) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 

 
CÓDIGO: HS1848 
TÍTULO: PATRONOS ESCOLARES DE CAICÓ: (BIO) GRAFIAS QUE DESCORTINAM 
FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO SERIDOENSE 
ALUNO: GEANNE ESTEVAM SILVANO (1065049404) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (29497280491) 
CO-AUTOR: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (4398984470) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS MEDEIROS FERNANDES (3460573457) 

 
CÓDIGO: HS1849 
TÍTULO: O CENÁRIO DAS PRISÕES POLÍTICAS EM NATAL DURANTE A INSTALAÇÃO DO 
REGIME MILITAR – 1964. 
ALUNO: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (6701737463) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (29698324453) 
CO-AUTOR: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (5208176483) 
CO-AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (1440183490) 

 
CÓDIGO: HS1850 
TÍTULO: MEMÓRIA E HISTÓRIA INSTITUCIONAL: AS VIVÊNCIAS DOS PROMOTORES E O 
MINISTÉRIO PÚBLICO POTIGUAR 
ALUNO: THAISA MARA SILVA DE MENDONCA (5543297432) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (28214218420) 
CO-AUTOR: ISA PAULA ZACARIAS RIBEIRO (836892496) 

 
CÓDIGO: HS1852 
TÍTULO: ASSESSORIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO SOCIAL E LUTAS PELO DIREITO À 
MORADIA: EXPERIÊNCIAS DA ÁREA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL DE MÃE NA 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE NATAL – LEI N. 082/ 07 
ALUNO: PAMELA RAFAELLY DE MELO REINALDO (1412840481) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA (26135965468) 
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CÓDIGO: HS1853 
TÍTULO: OS EFEITOS DAS SENTENÇAS PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL EM SEDE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: ASPECTOS 
TEÓRICOS E NOVAS PERSPECTIVAS. 
ALUNO: EDUARDO SOUSA DANTAS (4885718473) 
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (5677963453) 

 
CÓDIGO: HS1859 
TÍTULO: SANT'ANA DE CAICÓ: FESTA, TURISMO RELIGIOSO E TRADIÇÃO DO SERIDÓ 
ALUNO: ADRIANNA PAULA DE MEDEIROS ARAUJO (6972818419) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (72132337420) 

 
CÓDIGO: HS1861 
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS 
ALUNO: JACQUELINE MACIEL DE SANTANA (88540340291) 
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (4543973488) 
CO-AUTOR: CINTIA MARIA DA COSTA DANTAS (6554935495) 

 
CÓDIGO: HS1862 
TÍTULO: “A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 
CONCEPÇÃO DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DOS CRAS DE NATAL/RN: 
RESULTADOS PRELIMINARES” 
ALUNO: EUNICE NEVES DE ASSIS (1295460386) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 

 
CÓDIGO: HS1863 
TÍTULO: AS OPERAÇÕES HORIZONTAIS EM CAMPOS PETROLÍFEROS E O DIREITO DE 
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DA LAVRA PERTENCENTE AO PROPIETÁRIO DO 
SOLO 
ALUNO: EDNALDO PATRICIO DA SILVA (6383516426) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 
CÓDIGO: HS1864 
TÍTULO: A REMIÇÃO E O DIREITO PENAL MÍNIMO NO BRASIL 
ALUNO: ANGELICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS (6895233431) 
ORIENTADOR: CLARISSA GURGEL AQUINO (4475975409) 
CO-AUTOR: PEDRO AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA (6827312429) 

 
CÓDIGO: HS1865 
TÍTULO: A NOVA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E A RELEVÂNCIA DA TÉCNICA 
DE PONDERAÇÃO DE VALORES NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
ALUNO: SIMONE MAGALHAES BRAGA (6270338492) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (7828149484) 
CO-AUTOR: SAYONARA DE ARAUJO SILVA (6152186447) 
CO-AUTOR: YURI VINICIUS FERREIRA PINHEIRO BARROS (7592756455) 
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CÓDIGO: HS1866 
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, COM ENFOQUE NA 
PUBLICIDADE, EM CONTRAPARTIDA COM OS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 
ALUNO: MARCELA JACOME LOPES (5862630473) 
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (49830180425) 
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (1104603403) 

 
CÓDIGO: HS1878 
TÍTULO: ASPECTOS PRELIMINARES SOBRE A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO BRASIL 
ALUNO: FERNANDO VARELA DE ALBUQUERQUE MOSCA (6662563498) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 

 
CÓDIGO: HS1879 
TÍTULO: A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: UMA SOLUÇÃO? 
ALUNO: ISABELI BRANDAO RODRIGUES (6929077429) 
ORIENTADOR: MIRIAM DE OLIVEIRA INACIO (94128251453) 
CO-AUTOR: LARISSE KATARINE PINHEIRO (5916641435) 

 
CÓDIGO: HS1880 
TÍTULO: A NORMA FUNDAMENTAL DO UNIVERSO JURÍDICO: UMA DISCUSSÃO À LUZ 
DA TEORIA PURA DO DIREITO 
ALUNO: LUCAS CAVALCANTE DE LIMA (6261483400) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415) 

 
CÓDIGO: HS1884 
TÍTULO: A EXTRAFISCALIDADE COMO MECANISMO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
ALUNO: JAILHA MARINHO BEZERRA DE OLIVEIRA (5719324445) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 

 
CÓDIGO: HS1885 
TÍTULO: O PLANEJAMENTO URBANO NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 
ALUNO: IVANA CARLA SANTIN POLETTO (5797338408) 
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (21501122487) 

 
CÓDIGO: HS1887 
TÍTULO: ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
ALUNO: THALYNE MEDEIROS DA COSTA (7406731493) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404) 

 
CÓDIGO: HS1892 
TÍTULO: CIDADE NOVA: A PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS E A VIDA NO BAIRRO. 
ALUNO: OZAIAS ANTONIO BATISTA (6301984463) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (1448154430) 
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CÓDIGO: HS1893 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OBJETIVA DA INDÚSTRIA 
DO PETRÓLEO EM FACE DO NOVO CÓDIGO CIVIL 
ALUNO: SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (3379627402) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (1051314402) 
CO-AUTOR: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (5707402403) 

 
CÓDIGO: HS1895 
TÍTULO: O DIREITO À MEIA-ENTRADA E A VIOLAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº. 6.503/93. 
ALUNO: THAISSA LAUAR LEITE (4875196474) 
ORIENTADOR: ITALO MITRE ALVES DE LIMA (1172172471) 

 
CÓDIGO: HS1900 
TÍTULO: AÇÕES SOCIAIS DA UFRN, PARTICIPAÇÃO E APRENDIZADO 
ALUNO: EVELYN SANTOS DE SOUSA (6426571490) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO (64273989891) 

 
CÓDIGO: HS1903 
TÍTULO: A TRAJETÓRIA DA CRIANÇA COM AUTISMO DE ACORDO COM AS 
PERSPECTIVAS DA FAMÍLIA. 
ALUNO: JANIELLE GOMES FREIRE (10428878709) 
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES (2487157712) 
CO-AUTOR: MARIANA NASCIMENTO DE LIMA (6892614470) 
CO-AUTOR: MARIA DAYANE DE ANDRADE (6568568406) 
CO-AUTOR: MARIANA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO (4819242482) 

 
CÓDIGO: HS1907 
TÍTULO: SIGNIFICADOS DA ESPERA POR UMA ADOÇÃO 
ALUNO: LARISSA MEDEIROS DE SOUZA (8102969423) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 
CO-AUTOR: EMMANUELLE DE OLIVEIRA FERREIRA (83753923400) 
CO-AUTOR: MARIA CAMILLA SOUZA TRINDADE (6746517403) 

 
CÓDIGO: HS1910 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL NO ESPAÇO URBANO DE 
NATAL/RN 
ALUNO: ADERSON STANRLEY PEIXOTO SANTOS (4863854420) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

 
CÓDIGO: HS1912 
TÍTULO: O TRIBUTO AMBIENTAL COMO MECANISMO DE VIABILIDADE DO PRINCÍPIO 
DO POLUIDOR-PAGADOR: REFLEXOS NA IPGN. 
ALUNO: CAMILA GOMES CAMARA (4865799486) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
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CÓDIGO: HS1914 
TÍTULO: BLOCO DE ÍNDIOS EM NATAL: ETNICIDADE E IDENTIDADE NA FESTA 
CARNAVALESCA 
ALUNO: MARGARETH BEZERRA FIGUEIREDO (3411847484) 
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (78883520491) 

 
CÓDIGO: HS1920 
TÍTULO: VISÃO SISTÊMICA NO USO MAIS LIMPO DA ENERGIA ELÉTRICA NA 
PRODUÇÃO DO CAMARÃO MARINHO 
ALUNO: ISAIAS ROCHA DA SILVA (16416713494) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: HIGO RICARDO MACEDO DOS SANTOS (6451132470) 

 
CÓDIGO: HS1923 
TÍTULO: COMENTÁRIOS AO ESTÁGIO PROBATÓRIO E À ESTABILIDADE 
ALUNO: BRUNO GURGEL BEZERRA (1141369478) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (94196834434) 

 
CÓDIGO: HS1924 
TÍTULO: ANÁLISE SISTÊMICA DO CONSUMO DE ÁGUA NA PRODUÇÃO MAIS LIMPA DO 
CAMARÃO MARINHO 
ALUNO: MANOEL VENANCIO RODRIGUES FILHO (6070705440) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: EDUARDA PAULINA DE OLIVEIRA PEREIRA (7439787498) 
CO-AUTOR: LUANA CLAUDINO COELHO FERREIRA (5796153404) 

 
CÓDIGO: HS1926 
TÍTULO: ABORDAGEM SISTÊMICA DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA NO PÓS-DESPESCA DO 
CAMARÃO MARINHO 
ALUNO: FLAVIA LUCIANO DE AZEVEDO ALMEIDA (6891572401) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: SIMONE CAMILO DE FREITAS (6878022452) 
CO-AUTOR: EVERTON HENRIQUE MACHADO DA SILVA (1078300437) 

 
CÓDIGO: HS1929 
TÍTULO: “É FALANDO QUE SE APRENDE...”: UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS 
CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO NATURALÍSTICO NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E 
LINGÜÍSTICO DE UMA CRIANÇA COM AUTISMO 
ALUNO: MARIANA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO (4819242482) 
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES (2487157712) 
CO-AUTOR: MARIA DAYANE DE ANDRADE (6568568406) 
CO-AUTOR: MARIANA NASCIMENTO DE LIMA (6892614470) 
CO-AUTOR: JANIELLE GOMES FREIRE (10428878709) 
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CÓDIGO: HS1930 
TÍTULO: VISÃO SISTÊMICA DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA NA PESCA DO CAMARÃO 
MARINHO 
ALUNO: JOSE DERIK DE ARAUJO BEZERRA (6452738488) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
CO-AUTOR: SIMONE CAMILO DE FREITAS (6878022452) 

 
CÓDIGO: HS1931 
TÍTULO: A RETEXTUALIZAÇÃO EM GÊNEROS ACADÊMICOS DO CURSO DE LETRAS 
ALUNO: ANGÉLICA FERREIRA DA FONSÊCA (1384673407) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468) 

 
CÓDIGO: HS1932 
TÍTULO: MANDADO DE INJUNÇÃO E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE POR 
OMISSÃO: ANÁLISE COMPARATIVA DOS INSTITUTOS 
ALUNO: MARIA KAROLLINA GOMES DE MEDEIROS (6070208498) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

 
CÓDIGO: HS1933 
TÍTULO: A DECADÊNCIA DAS ELITES AGRÁRIAS E O CRESCIMENTO DAS ELITES 
URBANAS: LUIS DA CÂMARA CASCUDO E O MOMENTO DE TRANSIÇÃO RURAL-URBANO 
NO RIO GRANDE DO NORTE (1889-1945) 
ALUNO: THYAGO RUZEMBERG GONZAGA DE SOUZA (6697503440) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453) 

 
CÓDIGO: HS1937 
TÍTULO: O CONSENSO FUNCIONAL NA PESQUISA DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
ALUNO: MARIJARA BANDEIRA RIBEIRO (97118788449) 
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (2560801353) 

 
CÓDIGO: HS1944 
TÍTULO: A NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
DEVIDO ÀS DESCOBERTA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NA CAMADA DO 
PRÉ-SAL. 
ALUNO: MULLER EDUARDO DANTAS DE MEDEIROS (6932780488) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ (6869471428) 

 
CÓDIGO: HS1946 
TÍTULO: ANÁLISE DO CONCEITO DE REGULAÇÃO E DAS FUNÇÕES REGULATÓRIAS DA 
ANP À LUZ DA LEI 9478/97. 
ALUNO: FERNANDO HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO SILVA (5960214458) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
CO-AUTOR: FELIPE ARAUJO CASTRO (6422362404) 
CO-AUTOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
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CÓDIGO: HS1948 
TÍTULO: SOBERANIA, AGÊNCIAS REGULADORAS INDEPENDENTES E O SETOR DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL. 
ALUNO: FELIPE ARAUJO CASTRO (6422362404) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 

 
CÓDIGO: HS1949 
TÍTULO: SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO 
ALUNO: CLEMENTINO RAFAEL DE FARIA E SILVA (4531274440) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: MARCIA REGINA MIRANDA CLEMENTINO (5584394467) 

 
CÓDIGO: HS1950 
TÍTULO: UMA ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS DISCIPLINADAS NA 
LEI DO PETRÓLEO 
ALUNO: CARLOS ANTONIO DE FRANCA JUNIOR (5332286465) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: BRENO VINICIUS DE GOIS (6666131410) 

 
CÓDIGO: HS1952 
TÍTULO: ASPECTOS FORMAIS E MATÉRIAS ACERCA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 
ALUNO: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (5215039496) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (94196834434) 
CO-AUTOR: JAIR CABRAL DE ALBUQUERQUE (6915648410) 

 
CÓDIGO: HS1953 
TÍTULO: DA NATUREZA DO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
NO TOCANTE AO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO 
ALUNO: TIAGO BATISTA DOS SANTOS (736525475) 
ORIENTADOR: CLARISSA GURGEL AQUINO (4475975409) 

 
CÓDIGO: HS1955 
TÍTULO: A VISÃO DE OLIVEIRA VIANNA A RESPEITO DO IDEALISMO NA 
CONSTITUIÇÃO: A IMPORTÂNCIA DE NORMAS CONCERNENTES COM A REALIDADE 
BRASILEIRA. 
ALUNO: SUZANA REGIA FONTES DE SOUZA (6061967497) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

 
CÓDIGO: HS1957 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL DIÁRIO DE NATAL 
ALUNO: KAMILO MARINHO DA COSTA DANTAS (4874457401) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (29406250420) 

 
CÓDIGO: HS1958 
TÍTULO: PERFIL SÓCIO-ESPACIAL DAS PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: FRANCISCO RAFAEL DE MORAIS FERNANDES (5271856470) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
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CÓDIGO: HS1959 
TÍTULO: ANÁLISE DO CLIMA E DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM UNIDADE 
CORPORATIVA FRANQUEADA – ESTUDO DO COMPORTAMENTO E DAS REAÇÕES 
HUMANAS ÀS ADVERSIDADES AMBIENTAIS 
ALUNO: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (5155524458) 
ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE (23761210434) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (5381298404) 
CO-AUTOR: MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ARAUJO (6504187436) 
CO-AUTOR: MARCOS ADLLER DE ALMEIDA NASCIMENTO (5226907427) 

 
CÓDIGO: HS1960 
TÍTULO: DIVERGÊNCIA HERMENÊUTICA QUANTO À ARBITRAGEM NOS CASOS DE 
INDIVIDUALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO 
ALUNO: SAMUEL MAX GABBAY (5600993471) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DUQUE (1620771810) 

 
CÓDIGO: HS1963 
TÍTULO: A ARBORIZAÇÃO NO ESPAÇO URBANO: O LUGAR DA NATUREZA NA 
PAISAGEM DE CAICÓ-RN 
ALUNO: FRANCIVAN DANTAS DA SILVA (6736799422) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434) 
CO-AUTOR: ANIELLE MEDEIROS DA COSTA (4421857408) 
CO-AUTOR: DENIZE SANTOS DE MEDEIROS (4798561410) 
CO-AUTOR: ROSEMARY MONTEIRO DA SILVA (4190162442) 

 
CÓDIGO: HS1965 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO 
NORTE (RN) 
ALUNO: JUCELIR AZEVEDO DE ARAUJO (4773963484) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: DJANNI MARTINHO DOS SANTOS SOBRINHO (1261123476) 

 
CÓDIGO: HS1970 
TÍTULO: SIGNIFICADOS DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS ABRIGADAS 
ALUNO: ANTONIELLI JATOBA BEZERRA TINOCO (1195852436) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 
CO-AUTOR: KARINE CARDOZO RODRIGUES MACHADO (643337006320) 

 
CÓDIGO: HS1971 
TÍTULO: ANÁLISE DA AUTO-EFICÁCIA PERCEBIDA PELOS PROFESSORES DE ESCOLAS 
PÚBLICAS E PRIVADAS DE NATAL 
ALUNO: JOHEDYR ADJYAN CARTAXO DE FREITAS (5046746417) 
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (4971728449) 
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CÓDIGO: HS1975 
TÍTULO: A REVISÃO DA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTITUTO DA 
REELEIÇÃO E O BENEPLÁCITO ÀS ELEIÇÕES COINCIDENTES. 
ALUNO: ANA CLAUDIA DA COSTA AGUIAR (6368380489) 
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (4543973488) 

 
CÓDIGO: HS1979 
TÍTULO: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O PAPEL DA CASA 
RENASCER NA REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ALUNO: LIVIA CRUZ VILELA CID (6993322498) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 
CO-AUTOR: ANTONIELLI JATOBA BEZERRA TINOCO (1195852436) 
CO-AUTOR: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA (8416643407) 

 
CÓDIGO: HS1987 
TÍTULO: UM ACERVO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR GRADUADA DO RIO GRANDE DO 
NORTE (1907-1930) 
ALUNO: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (6556171409) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (5748895404) 

 
CÓDIGO: HS1996 
TÍTULO: PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA A PRODUÇÃO SAUDÁVEL E SOLIDÁRIA DE ALIMENTOS 
ALUNO: LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA (6009739489) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: MARIA JOSEANE DA SILVA (5130936485) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 

 
CÓDIGO: HS1998 
TÍTULO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 
ALUNO: JAIR CABRAL DE ALBUQUERQUE (6915648410) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (94196834434) 

 
CÓDIGO: HS1999 
TÍTULO: DOS DOIS LADOS DO ATLÂNTICO: SUBSÍDIOS PARA O ESTUDO DAS CIDADES 
DO NATAL E DAKAR NUMA PERSPECTIVA COMPARADA 
ALUNO: FLAVIO AMERICO DANTAS DE CARVALHO (5858949495) 
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA (52290980404) 

 
CÓDIGO: HS2008 
TÍTULO: EDUCAÇÃO DE SURDOS: OUVINDO A VOZ DO SILÊNCIO SOBRE SUA 
ALFABETIZAÇÃO 
ALUNO: CAMILLA TATIANNE DE SA CARNEIRO ALVES (5609943469) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487) 
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CÓDIGO: HS2010 
TÍTULO: LEITURA, FOTOGRAFIA E DEFICIÊNCIA VISUAL 
ALUNO: MANUELLE DE OLIVEIRA INACIO (1166547400) 
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES (40692345434) 

 
CÓDIGO: HS2011 
TÍTULO: AS DIVERSAS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE E SUAS IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS. 
ALUNO: ANDERSON PENHA DA SILVA (5146616400) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEICAO DA PAZ SILVA (5500145436) 

 
CÓDIGO: HS2012 
TÍTULO: “MESCLAGEM” DAS CONCEPÇÕES MECANICISTA E PSICOGENÉTICA DE 

AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA: UM EQUÍVOCO A DESFAZER 
ALUNO: ELIZANE SILVA DO NASCIMENTO (5048169425) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487) 

 
CÓDIGO: HS2014 
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE O POSITIVISMO ANÁLITICO DE NORBERTO BOBBIO 
ALUNO: CASSANDRA HAGATA DANTAS (5256195425) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
CO-AUTOR: ROBSON NEIVAM DANTAS (0) 

 
CÓDIGO: HS2017 
TÍTULO: “DO OUTRO LADO DO RIO”: AS TENDÊNCIAS DE OCUPAÇÃO DAS PRAIAS DE 

REDINHA, REDINHA NOVA E SANTA RITA E A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. 
ALUNO: TACIANE FERNANDES TARGINO DE ALMEIDA (6123454404) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 
CO-AUTOR: SANDRA ALBINO RIBEIRO (5201505465) 

 
CÓDIGO: HS2019 
TÍTULO: A NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOS 
EFLUENTES E RESÍDUOS SANITÁRIOS ANTE A POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS NO MUNICÍPIO DE NATAL. 
ALUNO: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (1104603403) 
ORIENTADOR: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (4530827429) 
CO-AUTOR: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (6339738400) 

 
CÓDIGO: HS2020 
TÍTULO: ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES DA COMUNICAÇÃO NOS PROJETOS DE 
EXTENSÃO 
ALUNO: FRANCISCO GILBERTO SILVA DE OLIVEIRA (6079441454) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 
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CÓDIGO: HS2021 
TÍTULO: PLANO DE MANEJO: UM INSTRUMENTO DE GESTÃO DO PARQUE ESTADUAL 
DAS DUNAS DO NATAL 
ALUNO: DANILO DA SILVA CANDIDO (6109053414) 
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820) 
CO-AUTOR: MARIA PATRICIA DE ARAUJO (4288415462) 

 
CÓDIGO: HS2023 
TÍTULO: AÇÃO CIVIL PUBLICA E ATUAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO NO RN 
ALUNO: THIAGO JOSE DE ARAUJO PROCOPIO (7425974401) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RAQUEL ARAUJO LIMA (5140262436) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO (7265110480) 

 
CÓDIGO: HS2025 
TÍTULO: REGULARIDADE NAS FEIRAS AGROECOLÓGICAS: UM ESCLARECIMENTO 
ACERCA DA FIDELIDADE DOS CONSUMIDORES ÀS MESMAS. 
ALUNO: SARA SALSA PAPALEO (7406923481) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 

 
CÓDIGO: HS2026 
TÍTULO: À CAMINHO DA MATURIDADE: A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E O SERVIÇO DE 
SAÚDE PÚBLICA NO BAIRRO DAS QUINTAS,EM NATAL/RN 
ALUNO: VITOR HUGO CAMPELO PEREIRA (6922489438) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504) 

 
CÓDIGO: HS2028 
TÍTULO: METODOLOGIA DO PROJETO CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA DO RN NA 
PERSPECTIVA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 
ALUNO: RAONI GUILHERMO MEDEIROS COSTA (4982726485) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 
CO-AUTOR: GISLLAYNE CRISTINA DE ARAUJO BRANDAO (7378672483) 

 
CÓDIGO: HS2034 
TÍTULO: OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE USO COMUM DO POVO X PRINCÍPIO 
DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
ALUNO: CLARICE SILVA ALENCAR (5347249498) 
ORIENTADOR: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (4530827429) 
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (6934239431) 
CO-AUTOR: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (888401400) 
CO-AUTOR: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (6711654455) 
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CÓDIGO: HS2045 
TÍTULO: A DEFESA DO DIREITO À MORADIA EM NATAL/RN 
ALUNO: HELIO MIGUEL SANTOS BEZERRA (6606754470) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 

 
CÓDIGO: HS2046 
TÍTULO: O DIREITO SOCIAL AO TRABALHO COMO VIA DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 
LIBERDADE 
ALUNO: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (6891959403) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (5845865409) 

 
CÓDIGO: HS2047 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DE 
FLORÂNIA, SÃO VICENTE E JUCURUTU/RN 
ALUNO: HENRIQUE ROQUE DANTAS (5095369486) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: ANTONIO VIRGINIO MARTINS NETO (1202843409) 
CO-AUTOR: FRANCIVAN DANTAS DA SILVA (0) 

 
CÓDIGO: HS2048 
TÍTULO: A QUESTÃO DO RECONHECIMENTO DA BELIGERÂNCIA DE GRUPOS ARMADOS 
ALUNO: CORINA FURTADO BRAUNA BRAGA (5023245462) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: PABLO GEORGES CICERO FRAGA LEURQUIN (0) 

 
CÓDIGO: HS2052 
TÍTULO: A OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A 
TUTELA JURÍDICA DO DIREITO À SAÚDE: UMA ANÁLISE DA INTERVENÇÃO DO 
JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ALUNO: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ (7642682441) 
ORIENTADOR: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR (10752005472) 
CO-AUTOR: NATHALIA GURGEL DE CASTRO (7379581465) 
CO-AUTOR: LUIZA MORAIS RODRIGUES MENDES (7385415407) 
CO-AUTOR: MARJORY PILAR MELO DE AZEVEDO (5917405409) 

 
CÓDIGO: HS2053 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. 
ALUNO: RAYANA LINS ALVES (7367895451) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

 
CÓDIGO: HS2058 
TÍTULO: AÇÕES SOCIAIS DA UFRN, PARTICIPAÇÃO E APRENDIZADO 
ALUNO: JEREMIAS ALVES DE ARAUJO E SILVA (3825145484) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO (64273989891) 
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CÓDIGO: HS2061 
TÍTULO: OS DIREITOS DAS MULHERES DEFENDIDOS NA ZONA URBANA ATRAVÉS DA 
EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR 
ALUNO: FABRIZIA PESSOA SERAFIM (5220418416) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 

 
CÓDIGO: HS2063 
TÍTULO: A ANP E A RELEVÂNCIA DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ALUNO: VICTOR RAFAEL FERNANDES ALVES (5254338482) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 
CÓDIGO: HS2066 
TÍTULO: O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 
ALUNO: MARJORY PILAR MELO DE AZEVEDO (5917405409) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: NATHALIA GURGEL DE CASTRO (7379581465) 
CO-AUTOR: LUIZA MORAIS RODRIGUES MENDES (7385415407) 
CO-AUTOR: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ (7642682441) 

 
CÓDIGO: HS2069 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DOS AGENTES FINANCIADORES E A 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
ALUNO: LUCAS VALE DE ARAUJO (5347925450) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: RAPHAEL FABIO CAVALCANTI DOS ANJOS (6174913481) 

 
CÓDIGO: HS2070 
TÍTULO: ESBOÇO ACERCA DA NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO AO ACESSO À 
ENERGIA 
ALUNO: YURI VINICIUS FERREIRA PINHEIRO BARROS (7592756455) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: SAYONARA DE ARAUJO SILVA (6152186447) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (7828149484) 
CO-AUTOR: SIMONE MAGALHAES BRAGA (0) 

 
CÓDIGO: HS2072 
TÍTULO: EQUILÍBRIO ENTRE A SATISFAÇÃO DO CREDOR E PRINCÍPIO DA MENOR 
ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR NO PROCESSO EXECUTÓRIO. 
ALUNO: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (888401400) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO NUNES (4726909495) 
CO-AUTOR: CLARICE SILVA ALENCAR (5347249498) 
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (6934239431) 
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CÓDIGO: HS2074 
TÍTULO: LEITURA NO CAMPUS: CENÁRIOS E PRÁTICAS DO LEITOR ACADÊMICO 
ALUNO: JULIANNY DE LIMA DANTAS (5478426431) 
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA CASADO ALVES (24162906491) 

 
CÓDIGO: HS2075 
TÍTULO: A PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E A POSSIBILIDADE 
DE SUA SUSPENSÃO. 
ALUNO: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (6934239431) 
ORIENTADOR: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (4530827429) 
CO-AUTOR: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (888401400) 
CO-AUTOR: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (6711654455) 
CO-AUTOR: CLARICE SILVA ALENCAR (5347249498) 

 
CÓDIGO: HS2078 
TÍTULO: MEMÓRIAS DE LEITURA DE MULHERES 
ALUNO: JANAINA MORENO MATIAS (85261343453) 
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA CASADO ALVES (24162906491) 

 
CÓDIGO: HS2079 
TÍTULO: DIGNIDADE HUMANA X TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL: INTERVENÇÃO 
JUDICIAL NA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
ALUNO: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA (7203856445) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: VITOR CHAGAS PACHECO (6902895457) 
CO-AUTOR: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (6578252479) 

 
CÓDIGO: HS2085 
TÍTULO: FEIRAS AGROECOLÓGICAS E PRODUTOS APÍCOLAS: ESPAÇOS DE ENCONTROS 
E ORGANIZAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES FAMILIARES E CONSUMIDORES NA 
PERSPECTIVA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO RN. 
ALUNO: GISLLAYNE CRISTINA DE ARAUJO BRANDAO (7378672483) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: MARIA ROSANGELA GOMES (5391825407) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 

 
CÓDIGO: HS2088 
TÍTULO: AS NOVAS PERSPECTIVAS DE ENTIDADES FAMILIARES 
ALUNO: NATHALIA GURGEL DE CASTRO (7379581465) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ (7642682441) 
CO-AUTOR: MARJORY PILAR MELO DE AZEVEDO (5917405409) 
CO-AUTOR: LUIZA MORAIS RODRIGUES MENDES (7385415407) 
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CÓDIGO: HS2089 
TÍTULO: A SUBSTANCIALIZAÇÃO HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA "SEPARAÇÃO DOS 
PODERES" 
ALUNO: VITOR CHAGAS PACHECO (6902895457) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA (7203856445) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (6578252479) 

 
CÓDIGO: HS2092 
TÍTULO: POBREZA E POPULAÇÃO DE RUA NO CONTEXTO DA SOCIABILIDADE 
CAPITALISTA. 
ALUNO: MARCEANE DE AZEVEDO SILVA (6529417451) 
ORIENTADOR: ELIANA COSTA GUERRA (26509750325) 
CO-AUTOR: HELENA RANGEL ALVES DE SOUSA (5953466420) 

 
CÓDIGO: HS2098 
TÍTULO: VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA 
ALUNO: TATIANA MINCHONI (5395296484) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 

 
CÓDIGO: HS2102 
TÍTULO: E. M. HERMANN GMEINER: OBSERVAÇÕES SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA 
ALUNO: EVANUEL MARQUES DA SILVEIRA (7231220401) 
ORIENTADOR: PAULA SONIA DE BRITO (7118619434) 

 
CÓDIGO: HS2104 
TÍTULO: CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA NO BAIRRO DE MORRO BRANCO, DA CIDADE DE 
NATAL, POR NITRATO: SOBRE A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. 
ALUNO: ARON ABRAÃO MOREIRA (34810256880) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA (8695335410) 
CO-AUTOR: DAVI COSTA FEITOSA ALVES (8540547406) 

 
CÓDIGO: HS2106 
TÍTULO: O ENSINO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA ALUNOS DE 
ESCOLAS PÚBLICAS COMO FORMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
ALUNO: NASTIA VASSILI NUNES (52471071287) 
ORIENTADOR: ZOROASTRO RAMOS CARDOSO (7184425472) 

 
CÓDIGO: HS2110 
TÍTULO: PERDA DEMOGRÁFICA: UMA ANÁLISE DAS CAUSAS E EFEITOS DA REDUÇÃO 
POPULACIONAL NO MINICÍPIO DE SÃO PEDRO-RN 
ALUNO: CAMILO JOSE BEZERRA (7447395439) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 
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CÓDIGO: HS2112 
TÍTULO: LEI 11. 689/08 GARANTE MAIOR CELERIDADE PROCESSUAL NOS CASOS 
JULGADOS POR TRIBUNAL DE JÚRI. 
ALUNO: LUANA MARIA LYRA CARRERAS (4482903400) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: ISAQUE ASAFE COSTA DA SILVA (3043714407) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA BARROS DE ANDRADE (6496897476) 

 
CÓDIGO: HS2114 
TÍTULO: ESTUDO EXPLORATÓRIO DOS CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES SOBRE O 
AQUECIMENTO GLOBAL 
ALUNO: LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS (6109929450) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 
CO-AUTOR: MARIA CRISTINA VIEIRA DE CRISTO E SILVA (819717452) 

 
CÓDIGO: HS2116 
TÍTULO: AS PRISÕES POR DÍVIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
ALUNO: HILDEBERTO JUNIOR ROCHA SILVESTRE (6743702447) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE CESAR DINIZ MORAIS LIMA (5719688480) 

 
CÓDIGO: HS2120 
TÍTULO: BIODIESEL NO BRASIL E SEUS ASPECTOS REGULATÓRIOS 
ALUNO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DUQUE (1620771810) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 
CO-AUTOR: SAMUEL MAX GABBAY (5600993471) 

 
CÓDIGO: HS2121 
TÍTULO: “UM OLHAR SOBRE AS MUDANÇAS OCORRIDAS NO COMÉRCIO DE LAGOA 

SALGADA /RN, A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE „TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA‟ DO GOVERNO FEDERAL” 
ALUNO: FRANCISCO ARACILDO DE MOURA (1235883400) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (9811516472) 
CO-AUTOR: LUCIA ROSA DOS SANTOS (7773752818) 

 
CÓDIGO: HS2122 
TÍTULO: VETORES DA GLOBALIZAÇÃO NA METRÓPOLE: VERTICALIDADES E 
HORIZONTALIDADES 
ALUNO: DIEGO TENORIO DA PAZ (7548208405) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504) 
CO-AUTOR: LUCIANA DA COSTA FEITOSA (8292549439) 
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CÓDIGO: HS2123 
TÍTULO: O PODER DA MODA E A INFLUÊNCIA DA MÍDIA 
ALUNO: KIARA CARDOSO DA SILVA (6515296460) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (5676169400) 
CO-AUTOR: EMANUELLY MEDEIROS BEZERRA (7285666483) 
CO-AUTOR: JALMARA DE SA DUARTE (6060483402) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (1448154430) 

 
CÓDIGO: HS2124 
TÍTULO: O IDH-M E OUTROS INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS: SOCIALIZAÇÃO DE 
RESULTADOS DE PESQUISA ATRAVÉS DE BOLETIM MUNICIPAL 
ALUNO: RENATA CLARISSE CARLOS DE ANDRADE (4330468484) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (7123213491) 

 
CÓDIGO: HS2125 
TÍTULO: ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE CAICÓ/RN: OS MEIOS DE TRANSPORTE POR 
ENTRE FIXOS E FLUXOS 
ALUNO: ANA VALERIA DE MEDEIROS (7404206405) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: PAULO CESAR DE FIGUEIREDO (4030267416) 

 
CÓDIGO: HS2127 
TÍTULO: ACESSO À JUSTIÇA - O PAPEL DOS ESTUDANTES DE DIREITO 
ALUNO: ERIKA KARINE SANTOS (7611808427) 
ORIENTADOR: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (1209125463) 
CO-AUTOR: VALESCA CAETANO BEZERRA (8380927486) 

 
CÓDIGO: HS2128 
TÍTULO: MODELO AVALIATIVO ACADÊMICO: ESTUDO DE CASO NO CURSO DE 
GEOGRAFIA DA UFRN 
ALUNO: THIAGO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ (1395069425) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

 
CÓDIGO: HS2130 
TÍTULO: USO DE MODELOS ESTATÍSTICOS PARA ESTIMATIVAS DA MORTALIDADE 
INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: EVELLIN PRISCILA SOUSA NASCIMENTO (5074524458) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (320382400) 

 
CÓDIGO: HS2134 
TÍTULO: A RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O PAPEL DO ESTADO NOS 
CONTRATOS. 
ALUNO: LUIZA MORAIS RODRIGUES MENDES (7385415407) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ (7642682441) 
CO-AUTOR: NATHALIA GURGEL DE CASTRO (7379581465) 
CO-AUTOR: MARJORY PILAR MELO DE AZEVEDO (5917405409) 

 

 

 

 

50 de 64



CÓDIGO: HS2136 
TÍTULO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E A LEI 11.187/2005 – 
NECESSIDADE DE DECISÃO TERATOLÓGICA PARA A ADMISSÃO DE MANDADO DE 
SEGURANÇA CONTRA CONVERSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO 
RETIDO. 
ALUNO: DALLIANE MAGALHAES SENA (6112657457) 
ORIENTADOR: MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS (32279884453) 

 
CÓDIGO: HS2149 
TÍTULO: A ARBITRAGEM COMO JURISDIÇÃO PRIVADA 
ALUNO: NATASHA RANGEL ROSSO NELSON (91541557204) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: IGOR PERES CRUZ DE LIMA (1433238497) 
CO-AUTOR: TASSIA MAYARA DE MELO E SILVA (6119831410) 
CO-AUTOR: RAISSA CORTEZ TEIXEIRA DE CARVALHO (6045878485) 

 
CÓDIGO: HS2154 
TÍTULO: O TERRITÓRIO DA SHEELITA: CRISE E ESTAGNAÇÃO 
ALUNO: ANDERSON DE MEDEIROS GOMES (6113003469) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 

 
CÓDIGO: HS2155 
TÍTULO: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PARA AS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS 
LIBERAIS 
ALUNO: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (6711654455) 
ORIENTADOR: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (4530827429) 
CO-AUTOR: CLARICE SILVA ALENCAR (5347249498) 
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (6934239431) 
CO-AUTOR: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (888401400) 

 
CÓDIGO: HS2159 
TÍTULO: BRASIL E PORTUGAL: O CASO CALMON NA CIDADE DO PORTO/ PORTUGAL 
ALUNO: GRACINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (5339741435) 
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (2871001464) 

 
CÓDIGO: HS2160 
TÍTULO: COLETA SELETIVA E RECICLAGEM COMO ALTERNATIVA À REDUÇÃO DE 
DANOS SOCIOAMBIENTAIS. 
ALUNO: MARGARIDA ARAUJO DE MENDONCA (83903232491) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: JOELMA DE AZEVEDO LOBO (6048353456) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS DE MACEDO (3142514481) 
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CÓDIGO: HS2172 
TÍTULO: A APLICAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS E O MENOR INFRATOR 
ALUNO: JULLIANE PINTO DE AQUINO (6878708443) 
ORIENTADOR: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (1209125463) 
CO-AUTOR: NAYARA BRUNA FELIX SILVA DE SOUSA (7142877413) 

 
CÓDIGO: HS2176 
TÍTULO: COMO AS DONAS DE CASA E OS PUBLICITÁRIOS PERCEBEM O AQUECIMENTO 
GLOBAL: A VEICULAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
ALUNO: INGRYD CINTYA AUGUSTO MACHADO (846684403) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 
CO-AUTOR: TATIANA MINCHONI (5395296484) 
CO-AUTOR: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (6886016423) 

 
CÓDIGO: HS2177 
TÍTULO: “OS LIMITES E AS FRONTEIRAS DOS GÊNEROS” 
ALUNO: ARTHUR FERNANDES DA COSTA DUARTE (8415090420) 
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400) 

 
CÓDIGO: HS2193 
TÍTULO: LIXO URBANO DE CURRAIS NOVOS (RN): QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS. 
ALUNO: ANTONIA VILANEIDE LOPES COSTA DE OLIVEIRA (6754624442) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: JANE AZEVEDO DE ARAUJO (5243148458) 
CO-AUTOR: LUANA KAROLINE CORTEZ DE OLIVEIRA (5092745444) 

 
CÓDIGO: HS2197 
TÍTULO: A ATUAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
TURÍSTICO EM NATAL/RN 
ALUNO: KARINA MESSIAS DA SILVA (2916032460) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (7478500463) 

 
CÓDIGO: HS2198 
TÍTULO: PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE 
CAICÓ/RN 
ALUNO: SILVANA BARBOSA DE AZEVEDO (7256743424) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: DIOGENES DE MEDEIROS ARAUJO (4611467465) 
CO-AUTOR: SAULO PEREIRA DE ARAUJO (4860937430) 

 
CÓDIGO: HS2200 
TÍTULO: VIOLÊNCIA POLICIAL: A DERROCADA DOS DIREITOS HUMANOS 
FUNDAMENTAIS 
ALUNO: LOURIVAL BEZERRA DA SILVA NETO (7609017400) 
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472) 
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CÓDIGO: HS2201 
TÍTULO: DIREITO ECONÔMICO E PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE NA CONJUNTURA 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 
ALUNO: ANA CLAUDIA BARROS DE ANDRADE (6496897476) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: ISAQUE ASAFE COSTA DA SILVA (3043714407) 
CO-AUTOR: LUANA MARIA LYRA CARRERAS (4482903400) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

 
CÓDIGO: HS2209 
TÍTULO: OPÇÕES REAIS: UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
ALUNO: LARISSA SANT ANNA PONCE (6920944405) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (3040553607) 

 
CÓDIGO: HS2215 
TÍTULO: DISCRICIONARIEDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA: LIBERDADE E 
LIMITAÇÕES 
ALUNO: TASSIA MAYARA DE MELO E SILVA (6119831410) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: RAISSA CORTEZ TEIXEIRA DE CARVALHO (6045878485) 
CO-AUTOR: IGOR PERES CRUZ DE LIMA (1433238497) 
CO-AUTOR: NATASHA RANGEL ROSSO NELSON (91541557204) 

 
CÓDIGO: HS2216 
TÍTULO: PARTO HUMANIZADO NA MEJC X DIREITO À PRIVACIDADE E DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA 
ALUNO: ISAQUE ASAFE COSTA DA SILVA (3043714407) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: LUANA MARIA LYRA CARRERAS (4482903400) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA BARROS DE ANDRADE (6496897476) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

 
CÓDIGO: HS2227 
TÍTULO: O DIREITO AMBIENTAL: DA ELABORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS À EFETIVIDADE 
ALUNO: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO (7265110480) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RAQUEL ARAUJO LIMA (5140262436) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: THIAGO JOSE DE ARAUJO PROCOPIO (7425974401) 
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CÓDIGO: HS2230 
TÍTULO: ANÁLISE SISTÊMICA DO PROCESSO DE REVENDA DE MILHO VERDE DE UMA 
EMPRESA INFORMAL 
ALUNO: LAYNIA PRINCYELY DA FONSECA MARINHO DE CARVALHO REGIS (7402807401) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
CO-AUTOR: KALLYANE PEQUENO DE ARAUJO (6878246482) 

 
CÓDIGO: HS2237 
TÍTULO: OS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS NO RIO GRANDE 
DO NORTE: INTERESSE PÚBLICO X INTERESSE PRIVADO 
ALUNO: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (7402160408) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO (7265110480) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (6707577484) 

 
CÓDIGO: HS2239 
TÍTULO: O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA SALA DE AULA: FORMAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO SOCIAL DO INDIVÍDUO. 
ALUNO: LIDIANNY SUSY DE QUEIROZ DIAS (4646805499) 
ORIENTADOR: JOAO TADEU WECK (59425237972) 

 
CÓDIGO: HS2241 
TÍTULO: ESTABILIDADE REGULATÓRIA DO SETOR GASEÍFERO NACIONAL PARA 
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA ACERCA DOS 
FINANCIAMENTOS SOB A MODALIDADE PROJECT FINANCES 
ALUNO: HELIO VARELA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (1251319416) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 
CÓDIGO: HS2245 
TÍTULO: POLUIÇÃO SONORA: UMA ANÁLISE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA OESTE, 
NATAL/RN, 
ALUNO: NEUMA PATRICIA DA ROCHA ALVES (79120660472) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187) 
CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

 
CÓDIGO: HS2255 
TÍTULO: O TURISMO DA MEMÓRIA E DO ESPAÇO REORGANIZADO 
ALUNO: MARLUCE SILVINO (6878188423) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: ALDENIZY MÁRCIA SILVA LOPES (8203381413) 
CO-AUTOR: VALCLEIA FIRMINO VERAS ALENCAR (2509055402) 

 
CÓDIGO: HS2256 
TÍTULO: DINÂMICA DOS LUGARES: CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE 
PARNAMIRIM 
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ALUNO: LUCIANA DA COSTA FEITOSA (8292549439) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504) 
CO-AUTOR: DIEGO TENORIO DA PAZ (7548208405) 

 



CÓDIGO: HS2259 
TÍTULO: A IDENTIDADE DA METRÓPOLE: UM ESTUDO SOBRE A RMNATAL 
ALUNO: DANIELLA ELANA DOS SANTOS CRUZ (7550913455) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 
CO-AUTOR: MARKELLY FONSECA DE ARAUJO (5815025402) 
CO-AUTOR: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (7138366442) 
CO-AUTOR: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ (6920909405) 

 
CÓDIGO: HS2261 
TÍTULO: FRONTEIRAS E ALCANCE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
ALUNO: RAISSA CORTEZ TEIXEIRA DE CARVALHO (6045878485) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: TASSIA MAYARA DE MELO E SILVA (6119831410) 
CO-AUTOR: IGOR PERES CRUZ DE LIMA (1433238497) 
CO-AUTOR: NATASHA RANGEL ROSSO NELSON (91541557204) 

 
CÓDIGO: HS2265 
TÍTULO: ESPETINHO DE CAMARÃO: UMA ANÁLISE SISTÊMICA DO PROCESSO DE 
CONSUMO DO PETISCO 
ALUNO: ANAMÉLIA DANTAS HENRIQUE (6119307494) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: ACSA NARA DE ARAUJO BRITO (8382788416) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 

 
CÓDIGO: HS2266 
TÍTULO: O DIREITO SUCESSÓRIO CONFORME O PRINCÍPIO DA ISONOMIA DA FILIAÇÃO 
ALUNO: TALITA VARELA DE MEDEIROS (6409524455) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (91238641415) 
CO-AUTOR: GLENDA CRISTINA DANTAS FLOMIN (5722358444) 

 
CÓDIGO: HS2267 
TÍTULO: A PROBLEMÁTICA DO SANEAMENTO BÁSICO: EFETIVIDADE E CIDADANIA 
ALUNO: ALEXIA GUERRA LIMA DE MEDEIROS (6922734416) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
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CÓDIGO: HS2268 
TÍTULO: DA CLÁUSULA DO CONTEÚDO LOCAL NA NONA RODADA DE LICITAÇÕES 
PARA A CONCESSÃO DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 
ALUNO: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (5510373423) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE (4875193459) 
CO-AUTOR: VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (6131613435) 
CO-AUTOR: GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO (5146426457) 

 
CÓDIGO: HS2270 
TÍTULO: A POLÍTICA SOCIAL NO CONTEXTO DA OFENSIVA NEOLIBERAL 
ALUNO: THELIA PRISCILLA PAIVA DE AZEVEDO (6682392478) 
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (20103611487) 

 
CÓDIGO: HS2273 
TÍTULO: O NOVO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE NATAL: UMA POLÊMICA 
ALUNO: ANDRE DE OLIVEIRA GURGEL (5970224456) 
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO (28009789453) 
CO-AUTOR: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (6151100450) 

 
CÓDIGO: HS2274 
TÍTULO: A LEI DE CRIMES HEDIONDOS E AS NOVAS REGRAS PARA A PROGRESSÃO DE 
REGIME 
ALUNO: UBIRAJARA DE HOLANDA CAVALCANTE JUNIOR (6151100450) 
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO (28009789453) 
CO-AUTOR: ANDRE DE OLIVEIRA GURGEL (5970224456) 

 
CÓDIGO: HS2275 
TÍTULO: A EXTENSÃO EM COMUNIDADES RURAIS CARENTES COMO UMA FORMA DE 
APROXIMAÇÃO DO ESTUDANTE DE DIREITO COM A REALIDADE 
ALUNO: VERA CRISTINA COSTA RODRIGUES (7999573485) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

 
CÓDIGO: HS2276 
TÍTULO: A FUNÇÃO SOCIAL COMO INSTRUMENTO REMODELADOR DO DIREITO DE 
PROPRIEDADE. 
ALUNO: SAYONARA DE ARAUJO SILVA (6152186447) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: SIMONE MAGALHAES BRAGA (0) 
CO-AUTOR: YURI VINICIUS FERREIRA PINHEIRO BARROS (7592756455) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (7828149484) 
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CÓDIGO: HS2279 
TÍTULO: BREVE ANÁLISE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE AREIA PRETA, 
NATAL/RN 
ALUNO: LIDIANE DE SOUZA NUNES (6895209484) 
ORIENTADOR: ZULEIDE MARIA CARVALHO LIMA (44366825449) 

 
CÓDIGO: HS2281 
TÍTULO: O CONTRATO DE CONCESSÃO PARA PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL E SUA NATUREZA JURÍDICA 
ALUNO: RODOLFO FERNANDES CABRAL (5288422427) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

 
CÓDIGO: HS2285 
TÍTULO: APOIO À IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM 
NEUROPSICOLOGIA - LAPEN 
ALUNO: EDIANA ROSSELLY DE OLIVEIRA GOMES (5687723420) 
ORIENTADOR: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES LORESTO (71223010449) 
CO-AUTOR: THAYZA MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS (5446383443) 
CO-AUTOR: RODOLPHO LUIZ ARAUJO CORTEZ (6100009420) 
CO-AUTOR: DANIELLE FERREIRA GARCIA (6160531425) 

 
CÓDIGO: HS2286 
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO RIO GRANDE DO NORTE COMO INSTRUMENTO 
PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL 
ALUNO: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (6707577484) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (7402160408) 
CO-AUTOR: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO (7265110480) 
CO-AUTOR: RAQUEL ARAUJO LIMA (5140262436) 

 
CÓDIGO: HS2287 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO OBSERVACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA 
CALIMAN AGRÍCOLA RN SA 
ALUNO: ERIADNA GOMES DA SILVA (5542565417) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
CO-AUTOR: ANAMÉLIA DANTAS HENRIQUE (6119307494) 

 
CÓDIGO: HS2290 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL EM CIRURGIA PLÁSTICA 
ALUNO: GLENDA CRISTINA DANTAS FLOMIN (5722358444) 
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE FRANCA (1985248468) 
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CÓDIGO: HS2292 
TÍTULO: A REVISTA NOVA ESCOLA E O ENSINO DE HISTÓRIA: CIVILIDADE OU 
IDEOLOGIZAÇÃO? 
ALUNO: VICTOR GABRIEL CAMPELO ASSUNCAO (6646225427) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (28214218420) 

 
CÓDIGO: HS2293 
TÍTULO: O CRESCIMENTO DAS LICENÇAS PARA A ÁREA DE PETRÓLEO NO RIO GRANDE 
DO NORTE: UM REFLEXO DE UMA MAIOR EFETIVIDADE DAS LEIS? 
ALUNO: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: THIAGO JOSE DE ARAUJO PROCOPIO (7425974401) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (6707577484) 
CO-AUTOR: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (7402160408) 

 
CÓDIGO: HS2296 
TÍTULO: AS NUANCES DO ESTADO DE EXCEÇÃO 
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE FREIRE BARBOSA (5778851464) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 

 
CÓDIGO: HS2299 
TÍTULO: PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: UM ESTUDO SOBRE A REALIDADE DE 
ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO DE NATAL/RN 
ALUNO: JULIE ISABELLE FREITAS RODRIGUES (5629416499) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (5754372434) 

 
CÓDIGO: HS2301 
TÍTULO: O CORPO NAS ARTES CÊNICAS: PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA PRÁTICAS 
CORPORAIS 
ALUNO: SANDRO SOUZA SILVA (831141492) 
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES (77857887404) 

 
CÓDIGO: HS2302 
TÍTULO: O MANDADO DE INJUNÇÃO COMO PLENA EXPRESSÃO DO SISTEMA DE 
"CHECKS AND BALANCES" NA ESTRUTURA DA TRIPARTIÇÃO DAS FUNÇÕES DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 
ALUNO: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (6578252479) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: VITOR CHAGAS PACHECO (6902895457) 
CO-AUTOR: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA (7203856445) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

 
CÓDIGO: HS2309 
TÍTULO: O PERFIL DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM 
ESTUDO DE CASO NO INTERIOR POTIGUAR 
ALUNO: JAQUILENE FERNANDES VIEIRA (76175235487) 
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS FREIRE VILLA FLOR (45276285420) 
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CÓDIGO: HS2313 
TÍTULO: ESPACIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS APÍCOLAS FINANCIADOS PELO 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO – PDS, NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: LORENE KASSIA BARBOSA (5445393461) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO (20172770459) 
CO-AUTOR: MARIA ROSANGELA GOMES (5391825407) 

 
CÓDIGO: HS2314 
TÍTULO: A IDÉIA DE CONSTITUIÇÃO NOS ESTUDANTES DE DIREITO: A RELAÇÃO ENTRE 
O CONCEITO E O SENTIMENTO CONSTITUCIONAL 
ALUNO: VALESCA CAETANO BEZERRA (8380927486) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (94196834434) 
CO-AUTOR: FILIPE BORGES DE FRANCA FIGUEIREDO (6016154730) 
CO-AUTOR: ERIKA KARINE SANTOS (7611808427) 

 
CÓDIGO: HS2315 
TÍTULO: UM PARADOXO PERIGOSO: O NECESSÁRIO RESPEITO À FORÇA NORMATIVA 
DA CONSTITUIÇÃO E AS (INCONSTITUCIONAIS) TEORIAS SOBRE A INTERNALIZAÇÃO 
DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS APÓS A EC 45/2004 
ALUNO: ELIAS JACOB DE MENEZES NETO (6465830426) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: FLAVIA MAYUMI TAVARES MURAKAMI (2404317318) 

 
CÓDIGO: HS2317 
TÍTULO: DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO §3º, ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ALUNO: FLAVIA MAYUMI TAVARES MURAKAMI (2404317318) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: ELIAS JACOB DE MENEZES NETO (6465830426) 

 
CÓDIGO: HS2321 
TÍTULO: O RENASCER DE ROMA: O CAPITÓLIO E A PRAÇA DE SÃO PEDRO NA 
(RE)ESTRUTURAÇÃO URBANA - SÉCULOS XVI E XVII 
ALUNO: LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA (7409305401) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

 
CÓDIGO: HS2325 
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA SOCIAL DA DOENÇA: PRÁTICAS DE HUMANIZAÇÃO E DE 
RECIPROCIDADE NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
ALUNO: JOCIARA ALVES NOBREGA (6880943411) 
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (79446132720) 

 
CÓDIGO: HS2326 
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: HISTORIA E ITINERÁRIO CIENTIFICO - CULTURAL DO 
INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA CÂMARA CASCUDO 
ALUNO: RODRIGO MENEZES MAIA (7389516410) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400) 
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CÓDIGO: HS2332 
TÍTULO: A IDENTIDADE DA METRÓPOLE: UM ESTUDO SOBRE A RMNATAL 
ALUNO: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ (6920909405) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 
CO-AUTOR: JOSE EDVALDO LOPES (87658011487) 
CO-AUTOR: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (7138366442) 
CO-AUTOR: MARKELLY FONSECA DE ARAUJO (5815025402) 

 
CÓDIGO: HS2335 
TÍTULO: AÇÕES COOPERATIVAS E OPORTUNISMO NO DESENVOLVIMENTO DA 
CARCINICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ADRIANA GIRAO E SILVA (3498180452) 
ORIENTADOR: FERNANDO DIAS LOPES (59550767000) 

 
CÓDIGO: HS2336 
TÍTULO: O PROCESSO DE EXPANSÃO REGIONALIZADA DA REDE DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA FEDERAL A LUZ DO MODELO DA HÉLICE TRIPLA 
ALUNO: MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ARAUJO (6504187436) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (5381298404) 
CO-AUTOR: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (0) 

 
CÓDIGO: HS2338 
TÍTULO: ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS: UM ESTUDO CONCEITUAL NA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PSICOLOGIA 
ALUNO: CANDIDA DE SOUZA (6853584457) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 

 
CÓDIGO: HS2339 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE 
REALIDADES SOCIAIS. 
ALUNO: SARA LIRYANNE ARAUJO DE LIRA (5334937498) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

 
CÓDIGO: HS2343 
TÍTULO: BANCO DE DADOS: MEMÓRIA VIVA DO HOMEM DO SERIDÓ (1950-2004) 
ALUNO: JARDELINE MAIRA FERNANDES DE ASSIS (1364663465) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (18848516491) 

 
CÓDIGO: HS2344 
TÍTULO: POR TRÁS DO ESCUDO ESPARTANO 
ALUNO: CLEYTON TAVARES DA SILVEIRA SILVA (6171288470) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR POSSAMAI (42508134015) 
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CÓDIGO: HS2350 
TÍTULO: SEGMENTO DE TURISTAS NACIONAIS 
ALUNO: EDILENE ADELINO PEQUENO (5782446404) 
ORIENTADOR: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (1238166458) 
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE ARAUJO (4867761400) 
CO-AUTOR: ALINE TIBURCIO DE LIMA (5802832401) 

 
CÓDIGO: HS2354 
TÍTULO: ANÁLISE ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE ARBITRAGEM 
ALUNO: PATRICIA CRISTINA CORTES PINHEIRO LOPES (6132455477) 
ORIENTADOR: ANDRE FRANCO RIBEIRO DANTAS (988761475) 
CO-AUTOR: JAYNARA SUASSUNA NUNES (6504128421) 

 
CÓDIGO: HS2355 
TÍTULO: DEMOCRACIA E EFETIVIDADE DA CIDADANIA 
ALUNO: ALESSIO MEDEIROS CAVALCANTI (93481993315) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

 
CÓDIGO: HS2357 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS,DOENÇA,CURA,FÉ RELIGIOSA E RELAÇÕES 
FAMÍLIARES 
ALUNO: JALMARA DE SA DUARTE (6060483402) 
ORIENTADOR: LORE FORTES (18500188987) 
CO-AUTOR: REGIVALDO SENA DA ROCHA (3253042464) 
CO-AUTOR: KIARA CARDOSO DA SILVA (6515296460) 

 
CÓDIGO: HS2362 
TÍTULO: FMI FACE À SOBERANIA NACIONAL 
ALUNO: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (1504119444) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO (7475228479) 
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO FRAGOSO (7552639440) 
CO-AUTOR: SAMANTHA NAGLE CUNHA DE MOURA (7894105406) 

 
CÓDIGO: HS2370 
TÍTULO: A QUESTÃO DA CELERIDADE PROCESSUAL – COM ÊNFASE NA JUSTIÇA 
ESTADUAL NORTE-RIOGRANDENSE 
ALUNO: JAYNARA SUASSUNA NUNES (6504128421) 
ORIENTADOR: ANDRE FRANCO RIBEIRO DANTAS (988761475) 
CO-AUTOR: PATRICIA CRISTINA CORTES PINHEIRO LOPES (6132455477) 

 
CÓDIGO: HS2375 
TÍTULO: DIREITO AMBIENTAL: DIÁLOGO ENTRE O SOCIAL E A JUSTIÇA 
ALUNO: MONIQUE CRISTINA GURGEL DIOGENES (5102292471) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
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CÓDIGO: HS2378 
TÍTULO: NÍVEL DE CONSUMO: RIO GRANDE DO NORTE EM DESTAQUE 
ALUNO: KALLYANE PEQUENO DE ARAUJO (6878246482) 
ORIENTADOR: FERNANDO CAETANO COSTA (99164396053) 

 
CÓDIGO: HS2380 
TÍTULO: ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NO SEBRAE 
ALUNO: ELIZEU DOS SANTOS ALVES (6180683417) 
ORIENTADOR: ANATALIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304) 
CO-AUTOR: FRANKLIN MEDEIROS GALVAO JUNIOR (5657445422) 
CO-AUTOR: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (0) 
CO-AUTOR: MARJORY INGRID SILVA DE ALMEIDA (6160185411) 

 
CÓDIGO: HS2381 
TÍTULO: A QUESTÃO VENEZUELA: UMA PROBLEMÁTICA POLÍTICA OU SOCIAL? 
ALUNO: FERNANDO MARLOS LUCENA DE AQUINO (5604562475) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

 
CÓDIGO: HS2382 
TÍTULO: MAPEAMENTO DE PROCESSOS - UM ESTUDO DE CASO NOS CORREIOS 
ALUNO: FRANKLIN MEDEIROS GALVAO JUNIOR (5657445422) 
ORIENTADOR: MATILDE MEDEIROS DE ARAUJO (5689392472) 
CO-AUTOR: GABRIELA MIRANDA SA (855547405) 

 
CÓDIGO: HS2387 
TÍTULO: INSPEÇÃO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN 
ALUNO: ANNA PAOLA DE OLIVEIRA (1281059412) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504) 

 
CÓDIGO: HS2394 
TÍTULO: LITERATURA ESPÍRITA NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO GALDINO DE ARAUJO (6338147417) 
ORIENTADOR: LUCIANA MOREIRA CARVALHO (2220817407) 
CO-AUTOR: MONICA MARQUES CARVALHO (95379363415) 

 
CÓDIGO: HS2396 
TÍTULO: ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O CASO DA COTEMINAS S.A. NO PERÍODO 
DE 2005 A 2007 
ALUNO: THAIZE GOUVEIA CABRAL (1190983427) 
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515) 
CO-AUTOR: HALCIMA MELO BATISTA (59717785449) 
CO-AUTOR: HORTENCIA SILVA LOPES (1390750620) 
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CÓDIGO: HS2397 
TÍTULO: PONTE FORTE-REDINHA: UMA DISCUSSÃO DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 
NO BAIRRO REDINHA EM NATAL-RN 
ALUNO: ANDRIA CARLA ARAUJO DA SILVA (4911154403) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 
CO-AUTOR: DANILA DE SOUZA NUNES (999900404) 

 
CÓDIGO: HS2401 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE ADESÃO AO TRATAMENTO COM ANTIRETROVIRAL (ARV) E 
SÍNDROME LIPODISTRÓFICA (SLD) 
ALUNO: PATRICIA MONALISA DE OLIVEIRA CARDOSO (7207005407) 
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI (34616055068) 
CO-AUTOR: ROBERTA MAGALHAES BARROCAS (6732596411) 
CO-AUTOR: CARLA GLENDA SOUZA DA SILVA (38294168220) 

 
CÓDIGO: HS2402 
TÍTULO: SÍNDROME LIPODISTRÓFICA E QUALIDADE DE VIDA EM PESSOAS QUE VIVEM 
COM AIDS 
ALUNO: PAULA DE MOURA ESTEVAO PEROBA (1412084490) 
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI (34616055068) 
CO-AUTOR: WILKSON DARTHAYAN CAMARA LIMA ALVES DE SENA (7284360437) 
CO-AUTOR: CARLA GLENDA SOUZA DA SILVA (38294168220) 

 
CÓDIGO: HS2404 
TÍTULO: COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 
ALUNO: HEMANUELA FERNANDES MELO (5489810432) 
ORIENTADOR: MONICA MARQUES CARVALHO (95379363415) 

 
CÓDIGO: HS2408 
TÍTULO: ENTRE DAMAS, DRAMAS E DUNAS: ESPAÇOS PERFORMÁTICOS DO SUJEITO 
TRAVESTIDO 
ALUNO: CATARINA ALICE DOS SANTOS (6828056450) 
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE (88475190472) 

 
CÓDIGO: HS2410 
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS SOBRE PLANOS DIRETORES 
PARTICIPATIVOS NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANA CLAUDIA DE SOUSA LIMA (5007214400) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA (26135965468) 

 
CÓDIGO: HS2411 
TÍTULO: COMPORTAMENTO ELEITORAL ALIENADO NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA 
ANÁLISE DAS ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR (L994-2006). 
ALUNO: THAIS MORENO MARQUES (6953448466) 
ORIENTADOR: HOMERO DE OLIVEIRA COSTA (8883416449) 
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CÓDIGO: HS2412 
TÍTULO: SISTEMAS DE DEDUÇÃO NATURAL GENTZEN-PRAWITZ 
ALUNO: SANDERSON MOLICK SILVA (6808543470) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803) 

 
CÓDIGO: HS2414 
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO DO CULTIVO DE E. COLI RECOMBINANTE, NOS MEIOS 2XTY 
E TB, PARA A PRODUÇÃO DO ANTÍGENO P36 DA LEISHMANIA CHAGASI. 
ALUNO: SIRTYS SANTOS LESSA DE ANDRADE (3594014495) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 

 
CÓDIGO: OU2056 
TÍTULO: PERSPECTIVAS E HISTÓRIA DO DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL 
ALUNO: RAQUEL ARAUJO LIMA (5140262436) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (7402160408) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (6707577484) 
CO-AUTOR: THIAGO JOSE DE ARAUJO PROCOPIO (7425974401) 
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CÓDIGO: HS1128 
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NA ALTA-ASSISTIDA: PENSANDO EM UMA 
NOVA ESTRATÉGIA DE REINSERÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL 
ALUNO: CINTIA GUEDES BEZERRA (5194735405) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353) 

Resumo:  
 
        Introdução: A Alta-Assistida/AA e o Acompanhamento Terapêutico/AT são práticas que se inserem
no contexto atual da atenção à saúde mental em concordância com as diretrizes que norteiam a Reforma
Psiquiátrica. Vive-se o desafio da reintegração social de sujeitos com histórico de longa permanência em
hospitais psiquiátricos, uma vez que ainda não se dispõe de uma rede ágil, flexível e resolutiva para atendê-
los. A proposta de uma saída do hospital planejada e assistida é, pois, uma estratégia fundamental no
processo de desinstitucionalização. Objetivo: Avaliar a proposta de Alta Assistida implementada no
Hospital Dr. João Machado. Método: Análise do projeto de Alta Assistida (seus objetivos, suas metas,
equipe, procedimentos) e realização de entrevistas com os profissionais responsáveis pela sua elaboração e
condução. Resultados: Constatou-se ausência de sistematização e de seguimento cotidiano do que vem
sendo feito; não há adesão dos profissionais à proposta e falta articulação com a rede de serviços de saúde
mental tanto na capital, quanto no interior do estado no sentido de viabilizar o trânsito e acolhimento do
usuário nos demais equipamentos sociais. Conclusão: Tendo em vista os resultados obtidos, propõe-se a 
inserção do Acompanhamento Terapêutico no projeto de Alta-Assistida, uma vez que tal dispositivo 
possibilita um maior contato com o paciente, favorecendo a continuidade da assistência necessária à
terapêutica dos sujeitos em sofrimento. 

Palavras chave: Alta Assistida; Acompanhamento Terapêutico; Saúde Mental. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1130 
TÍTULO: O INSTITUTO DO PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO DE 
BENS POR INTERESSE SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE E A REFORMA AGRÁRIA 
ALUNO: ANDRE BECKMAN PEREIRA (6311448467) 
ORIENTADOR: ITALO MITRE ALVES DE LIMA (1172172471) 

Resumo:  
 
        Na Constituição de 1988, o direito de propriedade encontra-se dentre os direitos individuais 
fundamentais. Não obstante, esse direito, cujo regime jurídico deixara de ser do âmbito cível e ingressara
no âmbito constitucional, sofre limitações que encontram guarida à luz da atual carta magna brasileira.
Dessa maneira, criou-se a possibilidade de retirar o domínio de um bem dos seus atuais proprietários, se
assim o interesse nacional requerer, através da desapropriação que é feita mediante indenização aos
proprietários. Na maioria dos casos, o bem, notadamente imóvel e rural, não é considerado produtivo, por
isso sofre desapropriação para fins de reforma agrária. Isso se faz para que se dê provimento ao que está
disposto na Constituição Federal relativamente à propriedade: que ela deverá atender à sua função social.
Porém, vários são os casos em que os proprietários não concordam com a desapropriação. Assim, para que
se proceda com a indenização, é muito utilizado o instituto do pagamento por consignação. Diante do
exposto, utilizando pesquisa bibliográfica como metodologia, o presente estudo tem o objetivo de
identificar a utilização do instituto do pagamento por consignação nos casos de desapropriação por utilidade
pública e pelo interesse social, além de identificar os conceitos de função social relativamente ao direito
fundamental à propriedade. 

Palavras chave: consignação; desapropriação; função social da propriedade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1131 
TÍTULO: PERFIL DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE ALTA ASSISTIDA NO 
HJM 
ALUNO: FERNANDA PINHEIRO REBOUÇAS (7281955421) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353) 

Resumo:  
 
        Introdução O Projeto Alta Assistida, iniciado no HJM, tenta estimular nos familiares o cuidado
compartilhado ao portador de transtorno mental e ressaltar a importância da continuidade do tratamento 
fora da instituição. Objetivos Traçar o perfil dos usuários do PAA. Metodologia Através do livro de registro
do PAA, conhecemos os participantes do projeto. E, utilizando os prontuários daqueles citados mais de uma
vez, avaliamos aspectos como idade, número de internações, período da última internação, procedência,
diagnóstico, medicamento utilizado e histórico do paciente. Resultados Desde a implantação até o último
registro no livro do PAA, participou do projeto um total de sessenta e cinco pacientes. Porém, apenas dez
tiveram seus acompanhamentos registrados mais de uma vez. Nos prontuários desses pacientes, observamos
que a maioria vinha do interior do Estado. As idades variavam de vinte a trinta e seis anos. Tinham
dificuldades de ordem financeira e/ou social. Haviam passado por varias internações, sendo a última, com
exceção do residente, variável de vinte e três dias a mais de um ano. Sete apresentavam algum tipo de
transtorno esquizofrênico. Sendo o tratamento, na maioria dos casos, a base de Neurolépticos. Conclusão A
organização do trabalho e planejamento da alta deve levando em consideração dados dos prontuários. Pois,
por meio deles, a equipe poderá pensar estratégias mais práticas e eficientes para tentar adaptar todos os
usuários a vida fora da instituição. 

Palavras chave: Alta Assistida, perfil dos usuários, planejamento do acompanhamento 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1135 
TÍTULO: A CONSOLIDAÇÃO DA LINGUAGEM DIGITAL NAS "HARD NEWS" DOS PORTAIS 
NORDESTINOS VINCULADOS A EMPRESAS DE JORNALISMO IMPRESSO. 
ALUNO: RAQUEL SOUZA DA SILVA (5337110454) 
ORIENTADOR: GERSON LUIZ MARTINS (37409018968) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho mostra como se desenvolve o dispositivo informacional trazido pela hipermídia na
construção do processo comunicacional das hard news dos portais: Pernambuco.com, DN Online, TN
Online e A Tarde Online, mídias digitais que trazem como proposta o exercício do ciberjornalismo. A
pesquisa mostra que a seção de hard news dos portais estudados apresenta-se como jornal impresso em 
suporte digital, o que coloca estes portais na segunda fase do ciberjornalismo. 

Palavras chave: linguagem digital; ciberjornalismo; hard news; jornal impresso; 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1136 
TÍTULO: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO PARA O LAZER. A SEGUNDA RESIDÊNCIA NO LITORAL 
POTIGUAR 
ALUNO: KELSON DE OLIVEIRA SILVA (82834768404) 
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA PONTES DA FONSECA (5878354861) 

Resumo:  
 
        O trabalho apresentado é resultado de pesquisa bibliográfica e documental sobre residências
secundárias. O crescente investimento na produção e implantação deste tipo de alojamento turístico teve
rápido crescimento nestes últimos dez anos, dando ao turismo potiguar uma nova dinâmica espacial e
tipológica. Esse fenômeno turístico tem como característica atender um público não local de alto poder
aquisitivo. São complexos residenciais ocupando grandes áreas do solo urbano, e englobam serviços
variados desde equipamentos de lazer, recreação e ócio a centros comerciais e hoteleiros. A difusão e
produção de residências secundárias com essas características é advento de uma realidade econômica bem
recente relacionada a diversos fatores. O poder público e o capital imobiliário são agentes fundamentais
para a compreensão desta nova dinâmica turística, sendo, portanto, o estudo e pesquisa deste fenômeno
residencial relevante para a percepção de como o espaço Potiguar tem sido apropriado por residências
secundárias. 

Palavras chave: Espaço. Residência Secundária. Turismo. Especulação Imobiliária. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1137 
TÍTULO: IDEAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA DO RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: JESSICA MAGALHAES DOS SANTOS (5294208482) 
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404) 
CO-AUTOR: TABITA AIJA SILVA MOREIRA (5657688406) 

Resumo:  
 
        O surgimento dos hospitais e o desenvolvimento da ciência médica contribuíram para uma
modificação das relações do homem com a morte, a qual, atualmente, parece ter sido banida do processo
existencial dos indivíduos. Se a morte representa a única certeza do ser humano e ainda assim provoca tanto
temor, o que se dirá em relação ao suicídio? E o que dizer de médicos e estudantes de medicina que se
suicidam e que tentam o suicídio, quando a profissão os ensina a lutar em favor da vida e não da morte,
principalmente a sua própria morte? Constata-se, na literatura sobre a autodestrutividade, que os
profissionais da área médica, inclusive os estudantes do curso de medicina, são aqueles que mais cometem
tentativas de suicídio e suicídio. A presente pesquisa teve como objetivo investigar a presença de ideação e
tentativas de suicídio entre estudantes de medicina. A pesquisa foi realizada com estudantes da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo sido utilizado um questionário com 23 questões
fechadas e uma aberta. Os dados foram computados e tratados através do programa estatístico SPSS. Os
resultados evidenciados na pesquisa nos permitem afirmar que diante do alto índice de depressão, ideação
suicida e uso de drogas, evidencia-se uma condição de risco em que se encontram os estudantes de
medicina. Perante essa realidade faz-se necessário uma maior atenção à saúde mental desta população. 

Palavras chave: Estudantes, Medicina, Suicídio. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1138 
TÍTULO: TRABALHANDO A PEDAGOGIA FREINET NA SALA DE AULA 
ALUNO: DENISE DE LUCENA ROSA (7319734451) 
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (15627462434) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho enfoca uma experiência de ensino com alunos do 3º ano do ensino fundamental 
realizada em uma escola pública estadual da cidade do Natal/ R.N, através do projeto “ Freinet e a 
Educação Inclusiva em Classes regulares de Ensino”, orientado pela Profª. Drª. Joana D’arc de Souza 
Dantas, que tem como objetivo subsidiar com as técnicas da pedagogia Freinetiana o processo de Ensino-
Aprendizagem. Assim com base na Pedagogia Freinet é que o nosso trabalho se desenvolve, norteando-se 
nos princípios e nas obras do Educador francês Celéstin Freinet e em autores que comungam com suas
idéias. Para tanto estão sendo realizados encontros com professores, diagnóstico prévio da turma e da
instituição, bem como de toda a comunidade escolar envolvida.Tendo como metodologia observações
sistemáticas do fazer pedagógico em sala de aula; avaliações semanais das atividades e da ação docente;
aplicação de técnicas da Pedagogia Freinet com base no princípio especialmente da cooperação e a
intervenção para a aplicação de recursos alternativos para trazer às crianças uma aprendizagem
significativa. Desta forma esperamos que o nosso artigo funcione como um aporte teórico básico aos que
iniciam na pedagogia Freinet e um referencial aos que se aprofundam nesta prática educacional inovadora. 

Palavras chave: 1. Pedagogia Freinet, 2. Conhecimento significativo, 3. Técnicas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1149 
TÍTULO: HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DA FÍSICA: AVALIANDO 
INTERVENÇÕES 
ALUNO: JONHKAT LEITE DOS SANTOS (6122616460) 
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS (14391819856) 
CO-AUTOR: ROSEMEIRE DA SILVA DANTAS (5184563407) 

Resumo:  
 
        Esse trabalho tenciona avaliar uma nova forma de abordagem proposta para o ensino de ciências
naturais, tendo como princípio o tratamento de conceitos físicos trabalhados dentro de um contexto
histórico-filosófico. Pretendia-se facilitar o aprendizado do conteúdo da física e das ciências naturais
estudados, principalmente, no ensino médio. Através de pesquisa qualitativa e descritiva, analisou-se uma 
intervenção pedagógica realizada numa escola pública de Natal, assim como a realização de um curso de
extensão destinado a professores da rede pública estadual. Para tanto, construiu-se um diário de campo a 
partir das observações realizadas em ambos os contextos. A pesquisa mostrou que dificuldades de leitura e
interpretação de textos, bem como a formação de professores e a existência de materiais didáticos de
qualidade, são fatores importantes a serem considerados. Apesar disso, a análise dos dados concluiu que,
mesmo com essas dificuldades, quando o conteúdo ministrado pelo professor é abordado segundo uma
perspectiva histórico-filosófica, ele se torna mais familiar ao aluno, contribuindo de forma efetiva para o
aprendizado. 

Palavras chave: História e Filosofia da ciência, ensino de ciências. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1151 
TÍTULO: INOCÊNCIA, UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE LITERÁRIA. 
ALUNO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GREGORIO (5095579456) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (8164286893) 

Resumo:  
 
        Vinculada a um projeto mais abrangente, intitulado “As imagens do Brasil: um paralelo entre a Revue 
des Deux Mondes e os romances de Alfredo d’Escragnolle Taunay”, a presente pesquisa, cujo título é 
“Inocência: uma introdução à análise literária”, teve por objetivo fazer um levantamento das imagens da
terra e da gente brasileiras presentes no romance Inocência, de Visconde de Taunay, seguindo, para tanto, a
orientação da teoria imagológica proposta por Daniel-Henri Pageaux. Fizemos um estudo acerca dos 
contextos histórico, do autor e da obra, a fim de encontrar os elementos que compunham o imaginário
social de Taunay, uma vez que quando partimos para a análise do romance, procuramos perceber o quanto
as imagens nele contidas estão impregnadas desse imaginário. Desenvolvendo esse trabalho pudemos
contribuir para o projeto no qual estamos inseridos, à medida que a proposta deste é identificar o Visconde
de Taunay como possível leitor da revista francesa Revue des Deux Mondes, estabelecendo uma relação
entre as imagens do Brasil presentes na obra desse romancista e no referido periódico francês. 

Palavras chave: Inocência; Visconde de Taunay; Imagens do Brasil; Literatura Comparada 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1155 
TÍTULO: A ARQUEOLOGIA DO IMAGINÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS III 
ALUNO: ROBERTO FRANKSON DA CRUZ MARTINS (4958213490) 
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472) 

Resumo:  
 
        Este trabalho explora a pertinência da relação entre Augusto dos Anjos (1884-1914) e uma de suas 
maiores influências (“pai-poético”), Edgar Allan Poe (1809-1849), abordando mais especificamente a 
ligação entre o seu poema “The Raven” (1845) [O corvo] e o poema “Asa de Corvo” (1912) de Dos Anjos. 
Pretende-se estabelecer um paralelo entre esses dois poetas, suas concepções estéticas, imaginário e 
temática. Como nas edições anteriores desse projeto, utilizamos a metodologia de Harold Bloom (1930-) –
revisionismo dialético e mapa da desleitura cujos resultados têm sido bastante satisfatórios para análise do
corpus proposto. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1161 
TÍTULO: A ECONOMIA CHINESA CONTEMPORÂNEA 
ALUNO: PAULO EMILIO EURICH MAITO (4949436457) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (3897001853) 

Resumo:  
 
        A China combina, desde os anos 1970, uma rápida liberalização econômica, concentrada em Zonas
Econômicas Especiais, com a hegemonia do Estado na produção. A estratégia do Partido Comunista Chinês
(PCC) é atrair investimentos estrangeiros para as cidades exportadoras do litoral, oferecendo mão-de-obra 
barata. Isso resulta em crescimento econômico e na invasão de produtos chineses pelo mundo. Na esfera
política, prossegue o regime fechado de partido único, que realizou, em 2003, sua quarta troca de liderança
desde a Revolução Chinesa, em 1949. Em um período de pouco mais de um quarto de século, o mundo
testemunhou a transformação de um país pobre e agrário numa potência econômica. Desde 1978, quando o
presidente Deng Xiaoping iniciou a “era das reformas", a economia chinesa cresceu ininterruptamente a
uma média de 9,6% ao ano. O resultado foi suficiente para que o país desbancasse França e Reino Unido,
para se tornar a quarta maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e Alemanha. As
reformas promovidas por Deng criaram uma contradição, chamada por muitos de “economia de mercado 
com características socialistas”. Mesmo sob um regime de partido único e com grande presença do Estado
na economia, a China abriu seu mercado ao capital internacional. Seduzidos pela baixa carga tributária e
pela mão-de-obra barata, investidores estrangeiros viram uma excelente oportunidade para instalar 
indústrias e produzir mercadorias a baixo custo. 

Palavras chave: China; Reformas Econômicas; Zonas Econômicas Especiais. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1162 
TÍTULO: ESTRUTURA EMPRESARIAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: PETERSON AFONSO CRAVID FERNANDES (1500596477) 
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (3897001853) 

Resumo:  
 
        O trabalho em questão tem por objetivo analisar a estrutura empresarial do Estado do Rio Grande do
Norte, atentando ao número de estabelecimentos, de conformidade com as atividades secundárias e
terciárias dos mesmos. Em primeira instância foi discutido o sistema de acumulação flexível no contexto da
globalização contemporânea, seguida da reflexão em torno da divisão territorial do trabalho e os contornos
assumidos pela referida, no âmbito da globalização e, finalmente, discute a estrutura empresarial do Estado,
por regiões homogêneas, não descurando da rede urbana atual, identificada no território potiguar. Os
resultados do estudo apontaram os seguintes municípios, com melhor desempenho nos setores discutidos:
Natal, Mossoró, Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros, Jucurutu, João Câmara e Santa Cruz. No que
concerne às atividades mais proeminentes, no conjunto estadual, destacaram-se: atividades imobiliárias, 
aluguéis e serviços prestados a empresas; indústrias de transformação; e, finalmente, outros serviços
coletivos, sociais e pessoais. 

Palavras chave: Zona Homogênea; Divisão Territorial do Trabalho; Comércio e Serviços. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1166 
TÍTULO: QUALIDADE EM SERVIÇOS 
ALUNO: JULIANA CRISTINA DE MOURA SOARES (5626941452) 
ORIENTADOR: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (1238166458) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa a descrever as características e peculiaridades da qualidade dos serviços
turísticos, especificamente no setor de restaurantes, na tentativa de contribuir para a manutenção da
atividade turística na cidade de Natal/RN. Para tanto, realizou-se um estudo descritivo, com uma 
abordagem quantitativa, em trinta e sete restaurantes localizados nas áreas que compõem o corredor
turístico de Natal. Para coletar os dados, utilizou-se o instrumento SERVPERF de mensuração da qualidade
dos serviços, de Cronin e Taylor (1992). Qualidade dos Serviços. Setor de Restaurantes. SERVPERF. 

Palavras chave: Qualidade dos Serviços. Setor de Restaurantes. SERVPERF. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1167 
TÍTULO: DECISÕES DE INVESTIMENTO EM CONDIÇÕES DE RISCO: UMA AVALIAÇÃO 
EXPLORATÓRIA PARA DECISÕES DE TECNOLOGIA 
ALUNO: LUCIANA LAIS SILVA MELO (6016171425) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (3040553607) 

Resumo:  
 
        Considerando a Tecnologia da Informação-TI como estratégia competitiva de grandes empresas, as
organizações avaliam projetos de TI através de diversas técnicas de orçamento de capital que auxiliam nas
tomadas de decisões, aprovando os que são considerados viáveis financeiramente. O objetivo fim do
investimento em TI é a maximização da riqueza da organização. Todavia, a ferramenta mais comumente
utilizada, o VPL, valor presente líquido, é limitado ao avaliar situações de alto risco, irreversibilidade e
volatilidade, típicas em projetos de TI. Incorpora-se no presente artigo o modelo de Opções Reais, 
metodologia que aborda com acurácia questões de alto risco, irreversibilidade e custo de oportunidade. O
artigo tem como principal objetivo introduzir o conhecimento acerca da teoria de opções reais a fim de dar
subsídio para sua utilização no processo de avaliação de projetos de TI aliado às estratégias da organização.

Palavras chave: Opções Reais,Projetos de TI, Decisão Estratégica, Tomada de decisão. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1169 
TÍTULO: VISÕES DO CINEMA BRASILEIRO NA PÓS-MODERNIDADE 
ALUNO: ANTONIO LAZARO VIEIRA BARBOSA JUNIOR (6271850456) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453) 

Resumo:  
 
        Nas discussões envolvidas sob a rubrica da pós-modernidade (além de termos do mesmo campo 
semântico, como pós-modernismo e pós-moderno), figuram estudos conceituais sobre o cinema, tanto como
reflexo de nossa época quanto uma resposta às questões nela levantadas. Este trabalho objetiva
compreender a produção cinematográfica brasileira - em particular o cinema da retomada - a partir de um 
confronto entre teorias do pós-moderno (BAUDRILLARD, 1991; BAUMAN, 1998; JAMESON, 2006) e
estudos de geografia cultural (CORRÊA e ROSENDAHL, 2004; CORRÊA e ROSENDAHL, 2007; SOJA,
1993), analisando o espaço urbano e as construções identitárias retratados nos filmes dessa tendência
(especialmente Cidade de Deus (MEIRELLES, 2002) e O Homem do Ano (FONSECA, 2003)). Os
resultados incluem leituras comparadas, apresentadas em encontros acadêmicos (para as quais foram
importantes GIBSON, 2003 e LINS, 2002) e um artigo a ser enviado para publicação em revista de
iniciação científica. Nos filmes analisados, assim como no na pesquisa como um todo, percebemos os
efeitos da espetacularização do espaço urbano no cinema da retomada, tanto na representação das
construções físicas (casas, edifícios, lojas, ruas) como no apelo exercido pela economia capitalista sobre
essa representação (JAMESON, 2006 e BAUDRILLARD, 1991); quanto às identidades dos personagens,
ressalto o impasse e a angústia da experiência identitária em nossa época, partindo das metáforas do turista
e do vagabundo (BAUMAN, 1998). 

Palavras chave: Pós-modernismo, Cinema da Retomada 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1170 
TÍTULO: MASCULINIDADES LÉSBICAS: SIGNIFICADOS, ESTEREÓTIPOS, EXPRESSÃO DA 
MULTIPLICIDADE DOS GÊNEROS EM NATAL (RN). 
ALUNO: FABIOLA TAISE DA SILVA ARAUJO (5358989404) 
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (79446132720) 

Resumo:  
 
        O presente projeto de pesquisa consiste em elaboração de monografia para obtenção do título de
graduada em Ciências Sociais na UFRN. Iniciamos nossa pesquisa no segundo semestre de 2007, na cidade
de Natal-RN. O objetivo do nosso estudo é compreender, a partir de quais referenciais de masculinidade e
feminilidade, lésbicas masculinizadas constroem e modelam seus corpos no transcurso de suas construções
identitárias. Trataremos de mulheres que desejam e amam outras mulheres, que rompem, portanto, com
normas de submissão social, por serem mulher e lésbicas, e por ocuparem posições sociais antes
legitimadas apenas como masculinas. Nossa metodologia inclui pesquisa bibliográfica, pesquisa
etnográfica, entrevistas semi-estruturadas e registro iconográfico. A pesquisa se encontra em andamento,
mas as primeiras investidas em campo revelaram a necessidade de acompanhar os sujeitos da pesquisa por
diversos espaços, traçando um circuito gay em Natal, ao invés da fixidez em um único espaço de lazer
como se pensou inicialmente. Compreendemos ainda que aspectos como gênero e sexualidade e questões
como autonomia e liberdade pessoal, apesar de formadoras dos sujeitos, são temas muitas vezes de
potencial desconhecido. Precisam, portanto, estar sempre sendo compreendidos como historicamente
construídos, que formam os sujeitos, não se restringindo em modelos mais essencialistas, que definem o
que é 'ser' homem ou mulher. 

Palavras chave: masculinidades lésbicas, gênero, homossexualidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1172 
TÍTULO: A SOCIOECONOMIA DAS PEQUENAS CIDADES DO SERIDÓ ORIENTAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 
ALUNO: MARKELLY FONSECA DE ARAUJO (5815025402) 
ORIENTADOR: ANIERES BARBOSA DA SILVA (30278937420) 

Resumo:  
 
        O estudo realizado no Seridó Oriental do Rio Grande do Norte teve por objetivo analisar a
socioeconomia dessa Microrregião no contexto da globalização, verificando as implicações e conseqüências
das transformações recentes. No estudo, o espaço é considerado um produto social composto de fixos e
fluxos (SANTOS, 1996), no qual as múltiplas e conflitantes ações imprimem configurações particulares e
ritmos próprios a sua dinâmica. Nas reflexões sobre o espaço em tela, utilizamos como referência as novas
territorialidades que surgiram com a crise das economias tradicionais, como a pecuária, o algodão e a
mineração. O recorte temporal da pesquisa corresponde ao período de 1990 a 2006, uma vez que há uma
compreensão de que a década de 1990 representa um período de transformações na economia nordestina,
como ressaltou Araújo (2000). Tendo por base esse entendimento, a pesquisa revelou que o Seridó Oriental
se configura numa região do fazer ou num espaço opaco (SANTOS, 1997 e 2004), tendo em vista que a sua
inserção no processo da globalização ocorre de forma perversa, ou seja, a Microrregião sendo incluída de
forma parcial no aparato tecnológico e econômico que caracteriza o atual período técnico, científico e
informacional. Além de analisarmos o quadro de transformações socioeconômicas ocorridas no recorte
espacial, o trabalho também expõe, de forma sucinta, uma discussão sobre a interação entre economia e
desenvolvimento e suas consecutivas implicações socioespaciais. 

Palavras chave: Globalização – Socioeconomia – Novas territorialidades. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1173 
TÍTULO: MCP E A CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO/RN: UMA CARTOGRAFIA SIMBÓLICA DA 
EMANCIPAÇÃO SOCIAL 
ALUNO: JOICY SUELY GALVAO DA COSTA (6887533456) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (5676169400) 
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA (6301984463) 
CO-AUTOR: JOSE GLLAUCO SMITH AVELINO DE LIMA (4699755470) 

Resumo:  
 
        Este trabalho se propõe relacionar os conceitos de cultura popular e a educação presentes em dois dos
mais importantes movimentos de educação (e cultura) popular no Brasil, no período imediatamente anterior
ao golpe civil-militar de 1964. Os movimentos analisados são os seguintes: a Campanha de Pé no Chão
Também se Aprende a Ler/RN e o Movimento de Cultura Popular em Pernambuco (MCP/PE). Através de
uma leitura do ideário reformista/nacionalista dos referidos movimentos, podemos entender o papel
primordial da cultura popular para a fundamentação de uma prática educativa classificada por eles, como
popular. Assim, a educação, mais especificamente a alfabetização de jovens e adultos, era vista por estes
movimentos como uma dimensão da Cultura Popular para promover a conscientização do povo, a
politização e a reflexão, com vistas a uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Para efeitos de
metodologia de pesquisa utilizamos o procedimento da cartografia simbólica no sentido assinalado por
Boaventura de Sousa Santos (2005), no intuito de mapear os conceitos em estudo. Em nossos estudos
concluímos que a cultura popular estaria inserida no movimento para a libertação do povo, uma iniciativa
para torná-lo não apenas crítico da passividade cultural, mas sujeito ativo da própria criação cultural em seu
processo de emancipação. 

Palavras chave: Educação popular, Cultura popular, Emancipação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1177 
TÍTULO: A DESCONSTRUÇÃO DO PROGRESSO, CONSTRUÇÃO DE UM SUJEITO: UMA 
INVESTIGAÇÃO DO PENSAMENTO CONSERVADOR NA OBRA DE LUÍS DA CÂMARA 
CASCUDO 
ALUNO: FELIPE SOUZA LEAO DE OLIVEIRA (916202445) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453) 

Resumo:  
 
        As relações de poder produzem saberes, e vice-versa: dentro destas relações de saber-poder, discursos 
se formam e se transformam, moldando indivíduos e sendo moldado por eles. Partindo das idéias de Michel
Foucault, este trabalho busca problematizar a existência de um discurso classificado como "conservador" na
obra do pensador potiguar Luís da Câmara Cascudo, estudando sua construção nas práticas de toda uma
vida. Discurso paradoxal e em permanente mudança, dotado de ambigüidades e deixando rastros de
silêncios, é também desconfiado, entre outras coisas, da modernidade, do progresso e de si mesmo.
Analisado principalmente na obras autobiográficas e memorialísticas deste pensador, além de diversos
artigos de jornais, este discurso não pode ser definido em uma palavra se quiser ser compreendido. Fruto de
uma formulação que começou antes e durante toda uma vida, termina por norteá-la e ser norteado por ela, 
produzindo um sujeito, enfim, enigmático. 

Palavras chave: Análise de discurso, Política, Luís da Câmara Cascudo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1178 
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO CIDADÃ DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JÉSSICA BARROS DA SILVA ROCHA (8260403498) 
ORIENTADOR: LUCIANO FERREIRA OSEAS (2165215480) 
CO-AUTOR: INGRID DANTAS FREIRE (6615526409) 

Resumo:  
 
        O meio ambiente tem sofrido diversas alterações ao longo dos séculos, mas, ultimamente, estas
mudanças têm se mostrado cada vez mais bruscas e constantes. De acordo com a Organização das Nações
Unidas (ONU), os fenômenos da natureza já são considerados uma ameaça, tanto quanto o terrorismo.
Tendo em vista a relevância do meio ambiente para o bem estar da sociedade, este trabalho tem por
objetivo abordar a eficácia de uma educação ambiental na formação cidadã de crianças e adolescentes
quanto à preservação da natureza. A análise da temática proposta será feita por meio de estudos
bibliográficos e pesquisas junto a profissionais que atuam na área da educação ambiental para jovens. É
possível constatar, no decorrer do trabalho, que, embora haja programas voltados à conscientização e
conseqüente preservação ambiental abordando o universo infanto-juvenil no Rio Grande do Norte, estes 
têm pouco espaço de divulgação nos veículos de comunicação de massa do estado – exceto durante épocas 
comemorativas como, por exemplo, na Semana do Meio Ambiente. A educação ambiental na formação
ético-moral da criança e do adolescente se mostra condição sine qua non para a manutenção do meio
ambiente, de sua biodiversidade, do bem-estar e do desenvolvimento de pessoas conscientes e cidadãs. 

Palavras chave: Crianças e adolescentes, educação ambiental, meio ambiente 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1180 
TÍTULO: ARTETERAPIA: FUNDAMENTOS, PERCURSO HISTÓRICO E TEÓRICO, APLICAÇÕES 
SÓCIO-EDUCACIONAIS NO TRABALHO COM JOVENS EM CONFLITO COM A LEI 
ALUNO: SEBASTIÃO JACINTO DOS SANTOS (81400578434) 
ORIENTADOR: NISIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA (83084924791) 
CO-AUTOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

Resumo:  
 
        Ao pesquisar sobre os elementos formadores da Arteterapia com base em estudo bibliográfica,
acentuamos a importância de uma prática, na busca de uma resposta transformadora, unitária e integrada a
situação da criança e do adolescente, trabalhamos em nosso projeto com o objetivo do resgate da cidadania,
dando oportunidade aos adolescentes atendidos pela Pastoral do Menor, oriundos de comunidades carentes
da grande Natal. Nesse ínterim, ao pesquisar sobre a Arteterapia avaliamos as atividades artísticas como um
processo criativo que leva o grupo atendido a um maior relaxamento, abertura para o sentido da vida,
absorvendo melhor seu compromisso como jovens em dividas com a sociedade, o resgate da cultura,
promover um atendimento direto com a participação desses adolescentes e a participação da família. De
acordo com Álvaro de Sá no texto: “A Produção Artística e suas Projeções Políticas e Ideológicas” (Arte e 
Política, Vozes, 1973), a classificação das artes, em nossa tradição mais antiga, tinha correspondência com
a divisão da sociedade em classes sociais. As artes liberais eram exercidas pelos oradores oficiais; as artes
militares pelos defensores e as artes servis eram exercidas pelos artesões e mestres – sapateiro, alfaiate, 
médico, músico e pintor pertenciam ao mesmo estado, à mesma classe. Neste sentido, as inquietações dos
adolescentes atendidos pela Pastoral do Menor traduzem muito bem as idéias conceituais de arte e sua
ligação com os processos terapêuticos. 

Palavras chave: Vivências. Arte Criativa. Adolescente. Arteterapia. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1183 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE CONCEITOS E MODELOS DE GESTÃO ECONÔMICA EM HOSPITAIS
ALUNO: FRANCISCO IRANYLSON GOMES DE BRITO (6053043435) 
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515) 

Resumo:  
 
        O presente artigo trata de um estudo de caso referente a visão dos gestores do Hospital Universitário
Onofre Lopes – HUOL no tocante à princípios de Gestão Econômica – GECON, onde foi analisado qual a 
percepção dos gestores hospitalares sobre a utilização dos conceitos da gestão econômica em seus modelos
gerenciais para fins de desenvolvimento e sustentabilidade desta organização. Para isto, foi necessária a
identificação na literatura pertinente os princípios do GECON, e a investigação da percepção dos gestores
hospitalares sobre a utilização dos conceitos da Gestão Econômica nos modelos gerenciais, que se deu
através da aplicação de questionários aos gestores do hospital citado. O estudo se caracteriza, quanto aos
objetivos, como descritiva, e quanto à abordagem do problema como quantitativa. No hospital em estudo,
observa-se um direcionamento para uma gestão econômica, devido ao resultado das respostas dos gestores,
também se observa, que muito ainda tem que ser aprimorado. Fazendo necessário a utilização de técnicas
de gestão, como o GECON pelos os gestores, que possui a capacidade de otimizar ações que melhorem a
qualidade e a agilidade da informação, aumentando a otimização dos recursos e diminuição das despesas,
melhorando o atendimento e a condição da saúde pública no Brasil. 

Palavras chave: Gestão Econômica - GECON; Administração Hospitalar; Gestor Hospitalar. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1186 
TÍTULO: A CÂMARA DE NATAL E O ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO INTERNO. 
ALUNO: THIAGO ALVES DIAS (1241253447) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR POSSAMAI (42508134015) 

Resumo:  
 
        As atividades desenvolvidas por nós bolsistas do projeto de pesquisa “Aspectos da vida cotidiana na 
Natal setecentista” visaram identificar, através da leitura documental e de aportes bibliográficos, 
peculiaridades do mercado consumidor e produtor de Natal durante o século XVIII, assim como os
principais gêneros alimentícios consumidos. Buscamos também identificar e analisar os agentes das crises
alimentares e da fome vivenciada pela população de Natal nesse período como foi assim apontada pelos
Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, principal conjunto documental pesquisado. Nesse
sentido, se fez necessário inicialmente, diagnosticar a dimensão da população de Natal, as principais
instituições sociais existentes e os ofícios e atividades em que possivelmente a população estava ocupada
no século XVIII. Essas condições de povoamento e o tamanho da população permitiram esboçar a demanda
populacional a ser alimentada, assim como alguns elementos básicos urbanos: instituições sociais,
profissões e funcionamento das instituições. Esses dados apontaram características do mercado produtor.
Por fim, fez-se relevante analisarmos quais eram os gêneros do mercado interno, seus pesos e medidas, os
impostos e as taxações de comercialização atribuída a cada produto pelo Senado da Câmara de Natal, para
só então podermos esboçar um painel minucioso de como Natal era abastecida em seus gêneros de primeira
necessidade e qual a participação da Câmara no mesmo durante o século XVIII. 

Palavras chave: Senado da Câmara, abastecimento alimentício, Natal setecentista. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1187 
TÍTULO: A COERÊNCIA SEMÂNTICA ENTRE O TÍTULO E O CONTEÚDO DAS SEÇÕES DE 
RELATÓRIOS DE OBSERVAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
ALUNO: MAYARA COSTA PINHEIRO (6549704405) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468) 

Resumo:  
 
        Com este trabalho, propomo-nos a focalizar a coerência semântica, na relação título/conteúdo das
seções de relatórios produzidos por alunos dos períodos iniciais de um Curso de Letras. Nossa análise é
fundamentada teoricamente em estudos de Beaugrade e Dressler (1981), Charolles (1997), Fávero (1997),
Koch e Travaglia (2004), Koch (2005), no que diz respeito à coerência, e Menegassi e Chaves (2000) no
que se refere à relação título/conteúdo, entre outros autores. Estabelecemos como objetivos descrever,
analisar e interpretar as seções de Introdução e de Metodologia de relatórios de observação de prática como
componente curricular, visando a observar se há coerência semântica entre o título e o conteúdo.
Procuramos também, descrever como se dá a coerência microestrural e macroestrural na organização dessas
seções, buscando compreender se os alunos conseguem construir um enunciado passível de entendimento
pelo interlocutor. Em suma, os resultados apontam que os alunos sentem dificuldades no que concerne à
construção de enunciados coerentes, que estabeleçam relação direta entre o título e o conteúdo de cada
seção, principalmente na seção Metodologia. 

Palavras chave: coerência; relatórios; título; conteúdo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1188 
TÍTULO: CINEMA, ESPAÇO URBANO E QUESTÕES DE GÊNERO 
ALUNO: ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA (6049475423) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho pretende discutir de que modo se configura na contemporaneidade uma
rearticulação entre as posições definidas, nos estudos feministas da área de cinema, de dominância do olhar
fetichizante do sujeito masculino sobre o objeto passivo das pulsões projetadas, o sujeito feminino. Dentro
desta perspectiva buscarei utilizar como linha comparativa para o desenlace das visões propostas o filme O
Homem que Copiava (Jorge Furtado, 2003) em consonância com os estudos referentes a esta relação
empreendidos por Kaplan (1995) e Mulvey (1985). 

Palavras chave: Gênero; Cinema; Representação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1195 
TÍTULO: A MULHER E O CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 
ALUNO: VANESSA KALINDRA LABRE DE OLIVEIRA (7631849420) 
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453) 

Resumo:  
 
        O trabalho se propõe a analisar o filme brasileiro O Caminho das Nuvens (Pedro Amorim, 2003)
baseado na discussão da representação imagética do conceito de gênero fruto de um imaginário coletivo.
Percebendo que a referência de feminino e de masculino foram historicamente submetidos a uma
representação masculina por excelência, é traçado um panorama sobre a representação da mulher enquanto
potência de fissura da dualidade existente entre os caracteres de domínio-submissão explicitado por Ann 
Kaplan (1995), e ainda como os signos desta relação são passíveis de uma outra interpretação. Além disto, é
discutida a relação de gênero sujeito a uma ordem patriarcal que caracteriza o falo como elemento
classificatório de hierarquização na sociedade, uma vez que o olhar masculino submete a mulher à posição
de marginalizada simbolicamente através da linguagem. 

Palavras chave: Feminino, Cinema, Representação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1197 
TÍTULO: JOSEFA BOTELHO E SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS GRUPOS ESCOLARES DO 
RIO GRANDE DO NORTE (1908 -1930). 
ALUNO: INGRID KATIUCHA ALBUQUERQUE DA SILVA (6528840407) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (4398394400) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa analisa a prática pedagógica da professora Josefa Botelho, durante o período de 1908 a
1930. Busco informações em Jornais, Arquivos Públicos do Estado, no Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Norte, além de entrevistas com descendentes dessa educadora. De acordo com o material
coletado, ela exercia a docência utilizando o que havia de mais moderno no ensino-aprendizado do período 
como técnicas audiovisuais, relógios de parede e de pulso para ensinar os algarismos romanos, quadros
contendo paisagens, mapas, bússolas, com a intenção de facilitar a aprendizagem de seus alunos. Dada a
sua importância como educadora, existe a Escola Municipal Josefa Botelho, localizada no bairro de Ponta
Negra e existe uma rua localizada no bairro Dix Sept Rosado, que leva o seu nome, ambas em Natal. Esta
investigação é de grande valia para contribuir para historiografia da educação do Brasil e, em especial, do
Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Educação, História, Prática Pedagógica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1198 
TÍTULO: PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO E A INSTRUÇÃO PÚBLICA NORTE-RIO-
GRANDENSE (1911-1946) 
ALUNO: JANECLECIA FERREIRA DA SILVA (5573307428) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (4398394400) 

Resumo:  
 
        Este trabalho, em andamento, busca analisar a prática educativa do professor Severino Bezerra de
Melo, durante o período de 1911 a 1946. O principal objetivo é o de contribuir para a historiografia da
educação brasileira e, em especial, a Norte-rio-grandense, dada a importância da prática educativa desse
educador para a Instrução Pública deste Estado. Realizei pesquisas nos acervos do Instituto Histórico e
Geográfico do Rio Grande do Norte/IHGRN e Na Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Utilizei como fontes os jornais A República e Diário do Natal e a revista
Pedagogium, dentre outros documentos históricos. Observei que o professor Severino Bezerra de Melo
formou-se na primeira turma da Escola Normal de Natal, em 1910 e atuou como professor ginasial,
colegial, médio e fundou o Colégio Pedro II. Como Diretor do Departamento de Educação Estado do Rio
Grande do Norte, atual Secretaria de Educação. Implantou o Ensino Pré-primário através de jardins de 
infância e incentivou o estudo da Música e do Canto Orfeônico e a prática da Educação Física. Observei,
ainda que ele foi um educador influente para a geração que ele ajudou a formar e foi presença importante na
construção da sociedade natalense. 

Palavras chave: Educação - Prática Educativa - História 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1200 
TÍTULO: CONECTORES COORDENATIVOS NA CONVERSAÇÃO COTIDIANA: UMA QUESTÃO 
DE MARCAÇÃO LINGÜÍSTICA? 
ALUNO: FLAVIA ANGELICA DE AMORIM ANDRADE (3144346403) 
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (74692402091) 

Resumo:  
 
        Baseando-nos na teoria funcionalista de vertente norte-americana, analisamos os conectores 
coordenativos E, AÍ e ENTÃO com o objetivo de avaliarmos o efeito do princípio cognitivo-comunicativo 
universal da marcação lingüística sobre seus padrões de comportamento semântico-pragmático, 
morfossintático e entoacional. Para tanto, extraímos dados de cinco conversações cotidianas produzidas
espontaneamente por indivíduos nascidos e residentes em Natal (RN), pertencentes ao Banco
Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA, 2008). Para identificar os padrões de comportamento
dos conectores E, AÍ e ENTÃO, fizemos o controle de sete grupos de fatores. Após terem sido codificados
consoante esses fatores, os dados foram lançados no pacote estatístico VARBRUL para cálculo de
freqüências e percentuais. Os resultados quantitativos assim obtidos nos permitiram observar a grande
influência que o princípio da marcação exerce sobre as opções dos natalenses em termos dos conectores E,
AÍ e ENTÃO na conversação cotidiana. 

Palavras chave: conectores; conversação; marcação lingüística 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1201 
TÍTULO: “IDENTIDADE E GRUPO DE AJUDA-MÚTUA: COMPARTILHANDO A EXPERIÊNCIA 
DE SER DIABÉTICO". 
ALUNO: VIRGINIA KATIA DE ARAUJO SOUZA (6814585421) 
ORIENTADOR: CARLOS GUILHERME OCTAVIANO DO VALLE (79446132720) 

Resumo:  
 
        Com a finalidade de uma pesquisa antropológica da saúde/doença, este projeto visa à análise da
formação identitária. A formação de identidades sociais será considerada através dos processos e dinâmicas
sociais no caso dos grupos de ajuda-mútua. Esses grupos têm se organizado em torno de pessoas afetadas
por determinadas doenças e enfermidades crônicas. Em fase posterior ao levantamento de dados, a pesquisa
está em fase empírica na qual estamos realizando um acompanhamento de dois grupos de pessoas com
diabetes de Natal/RN. Temos, portanto, o interesse em analisar a construção de identidades dentro dos dois
grupos de diabéticos relacionada aos aspectos econômicos, políticos e religiosos que permeiam a dinâmica
de cada um. 

Palavras chave: Antropologia da saúde/doença; identidade; diabete;grupo de ajuda-mútua 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1202 
TÍTULO: MANUAL ILUSTRADO DE CLIMATOLOGIA URBANA 
ALUNO: MARCELA VIEIRA CUNHA (6922729412) 
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho objetiva apresentar a proposta do Manual Ilustrado de Climatologia Urbana, que
está sendo desenvolvido em convênio de cooperação entre o Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE e o 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU/UFRN. O referido projeto está inserido 
em uma proposta maior, composta de equipe multidisciplinar, intitulado "Difusão e Popularização da
Ciência e Tecnologia, através de uma Rede Piloto de Monitoramento de Condições Climatológicas", que
prevê a aquisição, instalação e manutenção de estações climatológicas, que serão implantadas em escola
pública da rede estadual de ensino da capital e do interior, e servirão para um programa de formação
continuada para professores e popularização do uso de equipamentos por alunos e comunidade, através da
divulgação e disponibilização de informações e resultados, e a criação de portal na Internet para divulgação
do projeto e acesso ao banco de dados produzido a partir das informações coletadas pelas estações. Para
elaboração do Manual levantaram-se informações bibliográficas e equipamentos de medição disponíveis
nas instituições envolvidas, que serão disponibilizados aos professores servindo como instrumento
facilitador da aprendizagem, seguido de planejamento experimental para execução das atividades do projeto
piloto a ser desenvolvido por professores e alunos em 1 escola localizada na capital, padronizando técnicas
e procedimentos que permitirão a replicação em outras escolas do RN. 

Palavras chave: Climatologia Urbana; Educação Ambiental 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1203 
TÍTULO: PEQUENAS CIDADES, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS 
NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (7138366442) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (9811516472) 

Resumo:  
 
        O trabalho proposto busca fazer um resgate da discussão do direito à moradia a partir de uma leitura
geográfica dos processos que se desenvolvem no espaço urbano, considerando, sobretudo, os diversos
conflitos e interesses que permeiam as relações sociais, que por sua vez, dão vida à cidade, construindo-a de 
modo desigual e perverso. Nessa perspectiva destaca-se o importante papel estabelecido pelo Estatuto da 
Cidade, enquanto instrumento que pode proporcionar uma gestão democrática da cidade, pautada num
planejamento urbano que vise primordialmente o desenvolvimento social, buscando-se amenizar os 
conflitos geradores de privação de liberdades e oportunidades. De modo específico, procurou-se enfatizar a 
realidade das pequenas cidades do Rio Grande do Norte, sob a ótica geográfica da privação do direito à
moradia, destacando-se à incidência de sérios problemas urbanos, como condições precárias de moradia,
poluição, violência, pouco acesso aos serviços de saúde, de educação e ao mercado de trabalho,
principalmente naquelas áreas onde há maior concentração de pobreza, buscando, a partir da identificação
desses problemas, reivindicar a melhoria das condições de vida, evocando a participação do poder público
junto à população carente, visando colocar em prática os princípios estabelecidos pela Constituição Federal
e pelo Estatuto da Cidade na luta por uma cidade mais justa, menos excludente, e acima de tudo pela
amenização dos conflitos geradores dessa realidade perversa. 

Palavras chave: Espaço urbano;Habitação;Política Urbana;Privação de Liberdade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1204 
TÍTULO: DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS: TRABALHO E RENDA NAS PEQUENAS 
CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: SANDRA PRISCILA ALVES (6368292431) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (9811516472) 

Resumo:  
 
        A pesquisa: “desigualdades socioespaciais: trabalho e renda nas pequenas cidades do Rio Grande do 
Norte” visou estudar a evolução das desigualdades socioespaciais das pequenas cidades do Rio Grande do 
Norte, considerando os indicadores sociais relacionados ao mercado de trabalho e do nível de renda.
Tomou-se como elemento norteador da pesquisa o processo de restruturação produtiva do mercado de
trabalho que tem configurado novas relações de trabalho e o aumento contínuo da desigualdade de renda e
da pobreza, por meio da diminuição dos postos de trabalho para a população economicamente ativa em,
especial das pequenas cidades em estudo. A pesquisa teve como objetivos principais: a construção de um
banco de dados secundários, referentes aos indicadores de renda e de pobreza, tomando como fonte os
dados censitários o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; e análise da distribuição espacial dos
níveis de renda e acesso ao mercado de trabalho nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte, tomando
como recorte temporal para fins comparativos os anos de 1991 e 2000. Como técnicas e procedimentos
metodológicos utilizou-se o levantamento de informações sobre a temática de estudo, leitura bibliográfica;
produção de textos analíticos e a construção de um banco de dados secundários georeferenciado, seguido da
análise qualitativa dos dados. 

Palavras chave: Trabalho e renda; pequenas cidades; desigualdade sócioespacial. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1205 
TÍTULO: SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA: UMA ANÁLISE SOCIOESPACIAL DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
ALUNO: EUGENIO RIBEIRO SILVA (5854146452) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 

Resumo:  
 
        O rápido processo de urbanização, o qual foi submetido a maioria das cidades brasileiras, trouxe
diversos problemas, os quais foram acentuados tendo em vista o crescimento da população dos centros
urbanos. No Brasil, historicamente é latente a falta de planejamento adequado por parte dos órgãos
governamentais, e pela dimensão territorial esse planejamento se torna ainda mais difícil. Por esse motivo
houve, em determinado momento, a necessidade de regionalizar o planejamento e gestão para os
municípios, com o aparecimento das regiões metropolitanas. Frutos desta realidade, a Região Metropolitana
de Natal (RMNatal) e as demais, devem por em prática este planejamento, principalmente no que concerne
à integralização para universalização dos serviços de saneamento básico, que tanto implicam na qualidade
de vida da população das referidas regiões. Tendo em vista elencar alternativas de solução ou minimização
desta realidade, este trabalho se propõe a analisar as carências dos serviços de saneamento na RMNatal e os
efeitos de tais carências no comprometimento da qualidade de vida da população. Para isto, procura-se 
investigar o universo da população desassistida por tal serviço, bem como avaliar a qualidade e a forma dos
serviços já existentes. Resultados parciais indicam um quadro extremamente preocupante, e por isso deve-
se tratar essa questão de maneira crítica e política, permeada, evidentemente, pela dimensão ambiental. 

Palavras chave: Região Metropolitana de Natal;Saneamento Básico;Qualidade de Vida 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1212 
TÍTULO: ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA REGIÃO DO SEMI ÁRIDO 
ALUNO: THIAGO AUGUSTO MEDEIROS DE MELO (1375816454) 
ORIENTADOR: ARTHUR MATTOS (7431937849) 
CO-AUTOR: JAIRO DOS SANTOS FERREIRA (6046930448) 

Resumo:  
 
        Os estudos sobre recursos hídricos realizados na região Nordeste Brasileira são escassos e a
necessidade de monitoramento e de levantamento de questões sobre disponibilidade hídrica, demanda e
desenvolvimento da região são muito importantes para o quadro político atual. Estes estudos deverão
contribuir muito para tomadas de decisão sobre a possibilidade de desenvolvimento da região (irrigação,
abastecimento, gestão de recursos hídricos.) Este estudo pretende analisar as perdas por evaporação pelo
balanço energético, buscando verificar qual a diferença entre os valores reais da evaporação dos lagos e os
valores das estimativas feitas por diversos métodos usuais. Para este fim foram selecionados dois lagos
importantes do Rio Grande do Norte, o primeiro a Lagoa do Bonfim, situada em Nisia Floresta, na zona da
Mata (litoral) e o segundo o Açude da Estação Ecológica de Serra Negra, situado na região do Seridó (Semi
Árida) Próximo a estas lagoas existem estações climatológicas automáticas de superfície, monitoradas,
respectivamente, pela Secretaria de Recursos Hídricos do RN a do Bonfim e pelo Projeto IBESA/FINEP da
UFRN a da Estação Ecológica de Serra Negra. 

Palavras chave: Penman, Thornthwait, evapotranspiração, semi-árido 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1214 
TÍTULO: PROGRAMA DE ÍNDIO? 
ALUNO: JANAINA ALVES DA SILVEIRA HALLAIS (6432802431) 
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (78883520491) 

Resumo:  
 
        Os Blocos de Índio são grupos festivos carnavalescos urbanos que propõem uma homenagem aos 
índios, durante esta festa. Em Natal/RN, dezenas desses grupos se organizam e se apresentam em seus
setores de origem durante o Carnaval, sendo que alguns deles participam também do Desfile Oficial
organizado pela Prefeitura Municipal. A metodologia consiste em pesquisa histórica em jornais da cidade
de Natal (desde 1900 a 1940 e a partir de 2000), em documentos oficiais e referências bibliográficas, além
de observação direta do Desfile Oficial da Prefeitura do Natal de 2008. Há uma fragilidade na literatura
científica sobre essa manifestação; assim como os dados publicados em jornais de 1940 a 2000 inexistem.
Pouco estudados e culturalmente pouco visíveis, esses grupos são provenientes da periferia sócio-espacial 
da cidade. Reconhecidos em 2008 como “patrimônio cultural local”, os Blocos de Índio estão na Agenda 
Oficial do Carnaval, participando da Programação festiva da Prefeitura de Natal desde 2005. Mesmo
presentes na festa urbana de Natal desde os anos 1950, estes blocos ainda buscam visibilidade enquanto
manifestação festiva permanecendo secundários na programação Oficial e no imaginário citadino.
Construindo uma releitura de um fato (e não de um período histórico, como se poderia supor) os Blocos de
Índios expressam a criatividade e imaginação no relato anual dos conflitos envolvendo “índios” e 
“caçadores”. 

Palavras chave: Blocos de Índio, Manifestação Cultural, Carnaval 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1216 
TÍTULO: PRESSUPOSTOS HIGIENISTAS NA EDUCAÇÃO POTIGUAR: REGIMENTOS 
ESCOLARES E LEGISLAÇÃO NA DÉCADA DE 1920. 
ALUNO: JULIANA DA ROCHA E SILVA (5296417470) 
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES (555011763) 

Resumo:  
 
        Os pressupostos higienistas na educação potiguar se situam no contexto das práticas pedagógicas e das
concepções de ensino e formação, veiculadas nas instituições educacionais. Os Regimentos constituem uma
parte significativa onde se encontram esses pressupostos, relacionados diretamente ao caráter normativo de
disciplinarização do aluno e formação do professor. Este trabalho tem como recorte os Regimentos da
Escola Normal de Natal entre 1918 e 1922, considerando a sua importância sob o duplo aspecto da
formação do aluno/professor e do caráter da própria instituição. Compreendendo as décadas de 1910 e
1920, os Regimentos também expressam o contexto histórico-educacional desta época. É a partir do quadro 
das concepções vigentes e das práticas efetivas nessa época que os pressupostos higienistas vão delinear as
características especificas do seu horizonte de formação tanto de professores quanto de alunos, nos mais
diferentes níveis da ação pedagógica. A relação entre o contexto da época e os pressupostos presentes nas
práticas educativas constitui o objeto deste trabalho.Constitui a hipótese deste trabalho que a diferença entre
os Regimentos da Escola Normal de Natal na década de 1910 e na década de 1920 se caracteriza
fundamentalmente pelo aspecto disciplinar que a prática pedagógica assume. 

Palavras chave: Pressupostos higienistas, Regimentos escolares, Escola Normal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1218 
TÍTULO: DRAMATURGÊNCIAS: POR UM ESTUDO COMPARATIVO DA PERFORMATIVIDADE 
EM TEXTOS TEATRAIS CONTEMPORÂNEOS 
ALUNO: CAMILA MARIA GRAZIELLE FREITAS (6497117423) 
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE (88475190472) 

Resumo:  
 
        A pesquisa acerca das transformações e mutações sofridas pelo drama enquanto gênero aponta para
uma fusão entre a análise textual discursiva e a análise cênica de produções contemporâneas cada vez mais
híbridas em sua composição e processo de construção. O projeto visa aprofundar o conceito de
“performatividade” em textos da dramaturgia brasileira, produzidos a partir dos anos 2000. Para tanto,
buscaremos apontar quais os elementos temáticos e formais que incidem sobre o ato da escrita dramatúrgica
e seus mecanismos de atuação frente ao texto cênico. Nesse sentido, acreditamos que o surgimento de
novas vias, muitas delas fora dos expoentes registrados nas antologias sobre o assunto carecem da presença
de produções marginais, ao nosso ver, imprescindíveis para uma maior compreensão da relativização do
conceito de drama, bem como para um melhor entendimento do teatro pós-dramático e suas contradições no 
Brasil. No que diz respeito à etapa por mim desenvolvida, ao investigar a linguagem cênica produzida na
peça “A Mar Aberto” percebi que a mesma representa um exemplo importante da dramatúrgica
contemporânea, pois levanta, por meio das suas formas e discussões a necessidade de exploração de
mecanismos paratextuais. O artigo “A Inconsistência do Sujeito” de minha autoria, faz uma análise crítica 
sobre a peça em questão e o modo como os elementos dramatúrgico dialogam com a cena, tendo em vista
seus distintos referenciais. 

Palavras chave: Gênero; Performatividade; Texto-cênico; Apropriações; Sujeito. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1221 
TÍTULO: O REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS: IMPACTO DAS 
ÚLTIMAS REFORMAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE E 
SEUS SERVIDORES 
ALUNO: ANNA LUIZA LOPES LIBERATO (5093361402) 
ORIENTADOR: ODILIA SOUSA DE ARAUJO (19966636404) 

Resumo:  
 
        A participação na pesquisa que tem por título “O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS: impactos das ultimas reformas para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e seus
servidores”, se deu através da nossa inserção na investigação na fase em que estava sendo levantado o
acervo teórico histórico sobre a proteção social dos servidores e sobre a criação da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. O referencial teórico consta de aportes sobre os aspectos jurídicos, políticos da
proteção social no Brasil e da universidade como instituição de ensino superior responsável pela produção e
difusão do saber e pela formação de profissionais para atuarem nas diversas áreas do conhecimento. Em se
tratando de uma investigação sobre as reformas que modificaram direitos dos servidores públicos, o quadro
teórico conceitual ainda está em fase de construção e os dados do campo empírico estão sendo coletados. 

Palavras chave: Previdência Social dos Servidores Públicos, Reformas, Universidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1222 
TÍTULO: SABERES TRADICIONAIS E EDUCAÇÃO. 
ALUNO: BRUNO SOUSA DA SILVA (6048713410) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868) 

Resumo:  
 
        Na cultura acadêmica ocidental, epistemologia, enquanto área do conhecimento, foi se cristalizando
em uma acepção empobrecida, em comparação ao significado original daquele vocábulo, que denominava
conhecimento no sentido amplo do termo. Epistemologia aparece cada vez com maior freqüência como
sinônimo de filosofia da ciência, como se o único conhecimento merecedor de tal denominação fosse o
científico. Enquanto muitos trabalhos em filosofia e sociologia da ciência mostram que este último tipo de
conhecimento, por um lado, apenas atende a um processo de construção particular e, por outro lado,
permanece, enquanto possibilidade epistemológica, estritamente confinado ao domínio de realidade dentro
do qual ele foi construído, sem alcance transcendente ontológico maior – embora ele costuma ser 
apresentado como hierarquicamente superior a outras formas de conhecimento. Esse estado de coisas traz
sérios problemas, em particular à tentativa de reaproximação entre as culturas humanística e científica.
Visamos, entre outros objetivos, trazer argumentos e exemplos da pesquisa antropológica que temos
realizado para auxiliar a desfazer essas distorções e subsidiar o empreendimento de reaproximação daquelas
culturas de modo mais eficiente e satisfatório. Fica claro, desta pesquisa, que o pensamento único
dominante desestrutura o espírito também nas outras culturas, é exterminador das outras formas de
pensamento e tenta se impor através da eficiência em discriminar e excluir socialmente. 

Palavras chave: Epistemologia; Conhecimentos Tradicionais; Cultura 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1223 
TÍTULO: EDUCAÇÃO E SABERES TRADICIONAIS. 
ALUNO: RAQUEL DA SILVA SALES (989725456) 
ORIENTADOR: LUIZ CARLOS JAFELICE (75684365868) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho expõe e discute iniciativas e práticas que temos implementado no município de
Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, visando empreender intervenções educacionais que
propiciem a recuperação de conhecimentos tradicionais e a integração entre as gerações. Dos resultados
obtidos até o momento, temos muitas evidências mostrando que o tipo de intervenção proposta em nosso
projeto poderá colaborar de modo significativo para se alcançar os objetivos visados. A presente pesquisa
faz parte de projeto aprovado junto ao Edital “Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia -
CNPq/2006”. Uma das principais metas do mesmo é retornar às cidades onde já havíamos desenvolvido
trabalhos em etnoastronomia e aprofundá-los, realizando intervenções educacionais envolvendo 
integradamente: a) pessoas mais idosas conhecedoras das coisas do céu e da terra; b) o público infanto-
juvenil; e c) os professores dos integrantes deste público. São os conhecedores tradicionais que comandam
as aulas de campo. Neste trabalho destacamos aportes pertinentes principalmente à área de geografia
cultural; embora muitos daqueles conhecimentos estão relacionados à geografia física. Devemos ter sempre
em mente, contudo, que nessa área da tradição – em particular, mas não só nela – não estamos circunscritos 
e delimitados aos mesmos esquemas analítico-classificatórios e categorias construídos pela visão científico-
acadêmica que se tornou hegemônica no Ocidente. 

Palavras chave: Tradição Oral; Educação Intercultural; Integração Intergeracional. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1225 
TÍTULO: RESILIÊNCIA E DIABETES MELLITUS TIPO 1: O CONTROLE DA DOENÇA E OS 
FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO EM ADOLESCENTES. 
ALUNO: CAROLINE ARAUJO LEMOS (6095785456) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (1195711450) 
CO-AUTOR: ÁDALA NAYANA DE SOUZA MATA (851238467) 
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (5503445430) 

Resumo:  
 
        A resiliência refere-se aos processos que operam na presença de risco para produzir conseqüências
boas ou melhores ao indivíduo. O Diabetes Mellitus tipo 1 é uma deficiência quase total de insulina,
tornando o indivíduo dependente desta para manter normais os níveis de glicose no sangue. Diante disso,
busca-se verificar se há relação entre a resiliência e o controle do DM1 em adolescentes que participam do 
Programa de Assistência ao Paciente Portador de DM1 do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do
HOSPED/UFRN. Os instrumentos utilizados foram: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
Questionário Semi-estruturado, Escalas de Resiliência, Apoio Social, Auto-estima e Eventos Vitais. A 
amostra foi constituída por 28 adolescentes, sendo 18 do sexo feminino e 10 do masculino, com idade
média de 13,25±1,3 anos. Observou-se realização satisfatória dos auto-cuidados no tratamento do DM1, 
mas, o controle metabólico de 23 desses adolescentes foi classificado como “Ruim” ou “Regular”. Sobre os 
dados das escalas, obtiveram-se as seguintes médias: resiliência (120,0±15,19); auto-estima (18,93±4,13); 
eventos vitais (5,89±3,34); e as dimensões da escala de apoio social com médias mais elevadas: material 
(88,8±14,8), afetiva (95,5±9,2). Dessa forma, observa-se a existência de um apoio social satisfatório entre 
os adolescentes da pesquisa, em todas as dimensões estudadas, bem como a presença de uma auto-estima 
positiva entre eles, atuando como fator de proteção no enfrentamento da DM1. 

Palavras chave: Resiliência, DM1, Adolescência, Fatores de Proteção e de Risco 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1227 
TÍTULO: CONTORNOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO: CONTRASTES E SIMILARIEDADES 
ENTRE PONTA NEGRA E GRAMORÉ 
ALUNO: MAGNUS RONNIE DE SOUSA SATURNO (5705591462) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 

Resumo:  
 
        O trabalho voluntário tem crescido significativamente e desempenha papel de extrema importância
dentro da sociedade. Portanto, é pertinente traçar seus contornos, principalmente, saber quais os motivos
(adesão, expectativa, permanência) e os fatores de desligamento que permeiam o assunto. Ainda se
pesquisou quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos voluntários. Utilizou-se como método de 
investigação qualitativa: os grupos focais. Para tanto, o presente artigo teve como objeto de estudo a
Pastoral da Criança, uma organização comunitária que agrega o maior volume de trabalho voluntário no
Brasil. A pesquisa foi realizada junto à população de voluntários da Pastoral da Criança dos bairros de
Ponta Negra (Zona Sul) e de Gramoré (Zona Norte) localizados na capital do Rio Grande do Norte. Valores
de abnegação e afetividade são os que predominam, caracterizando assim o trabalho voluntário como
regido principalmente pelo altruísmo. O objetivo final é promover o bem estar do próximo, da comunidade
e da sociedade. 

Palavras chave: Pastoral da Criança, motivos do trabalho voluntário, grupos-focais. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1228 
TÍTULO: FINANÇAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL: ESTUDOS DE CASO NOS 
MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: FELIPE CAMPOS VIANA (6500409450) 
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO (5001650410) 

Resumo:  
 
        O objetivo do presente trabalho é identificar, avaliar e sistematizar qual o possível efeito das receitas e
dos gastos públicos dos municípios do estado do Rio Grande do Norte através de criação de índices.
Existem no Brasil muitas bibliografias a respeito de finanças públicas municipais relacionadas a
desenvolvimento local, porém, no Rio Grande do Norte esse tipo de estudo não é abundante, principalmente
no que se refere às políticas públicas que são implementadas, mediante as transferências constitucionais de
recursos. Para realização desse estudo serão utilizados estudos de caso, pesquisas bibliográficas e
documentais. Com a pesquisa, podemos chegar a alguns índices, como por exemplo as receitas médias
correntes, grau de comprometimento médio com o pessoal entre outros. Foram coletados dados secundários
a respeito das receitas e despesas governamentais dos municípios do Rio Grande do Norte. A partir desses
dados, foram montadas seis tabelas matriz. Cada ano possui os dados referentes às receitas e despesas dos
municípios do estado do Rio Grande do Norte de forma organizada. A partir dessa tabela matriz montada, é
que podemos calcular os índices que serão de substancial importância para o andamento da pesquisa. 

Palavras chave: Receitas e despesas públicas, índices, Políticas , finças públicas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1229 
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS E TRABALHO DE PUBLICAÇÃO DA PESQUISA 
CASAS DE CÂMARA E CADEIA DO RN 
ALUNO: ADRIANE TEIXEIRA DA SILVA (6232793471) 
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA (52290980404) 

Resumo:  
 
        Sob a orientação do professor Rubenilson Teixeira, tenho realizado, como tarefa principal, a
transcrição de documentos do período colonial presentes no CD-ROM do “Projeto Resgate”. O “Projeto 
Resgate de Documentação Histórica Brasil / Portugal” consta de uma série de documentos referentes à 
capitania Rio Grande do Norte do período colonial, que foram organizados sob a orientação de técnicos do
Arquivo Histórico Ultramarino. No decorrer da pesquisa, iniciei a transcrição de documentos pertencentes à
capitania de Pernambuco, para a qual, através do Projeto Resgate, foram organizados 25 CDs. Tanto a
descrição de Casas de Câmara e Cadeia quanto às atividades políticas que se desenvolviam em seu interior,
e até mesmo a vida das pessoas que habitavam a cidade, são aspectos importantes que aparecem nos
documentos por mim transcritos, pois a pesquisa não trata somente das Casas de Câmara e Cadeia em si,
como prédios isolados, mas estuda sua importância na formação e desenvolvimento do espaço urbano na
capitania do Rio Grande e a sua relação com a sociedade como um todo. A maior mudança em relação ao
que eu vinha fazendo anteriormente está na transcrição dos documentos encontrados nos CDs da capitania
de Pernambuco, pois até então eu tinha trabalhado apenas com o CD da capitania do Rio Grande. Os da
primeira capitania são, atualmente, o foco principal de meu trabalho. 

Palavras chave: Casas de Câmara e Cadeia, transcrição, Capitania do Rio Grande 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1231 
TÍTULO: NOS CAMINHOS DA LEITURA 
ALUNO: KAROLINE LOUISE SILVA DA COSTA (6314153433) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (4398394400) 

Resumo:  
 
        Este trabalho evidencia a rememoração das nossas Memórias de Leitura - uma viagem em busca da 
trajetória de nossa construção nos caminhos da leitura. A relevante atividade é realizada na disciplina
Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem, ministrada pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais,
com os alunos do 2º período do curso de Pedagogia/ UFRN. Ela resulta em registros de diferentes
momentos de leitura, em que os alunos e alunas relatam as suas vivências com o mundo da escrita. Reflete
os pontos de vista acerca das apropriações de leitura e evidenciam nossos caminhos em busca do
letramento. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos a leitura de alguns textos do livro Carrossel
de leituras, ensaios de vida ( MORAIS, 2003) e constatamos que histórias de vida, experiências de leitura e
escrita são indissociáveis. Em suma, este trabalho foi de grande importância, pois nos fez refletir que o
mundo da leitura proporciona uma viagem pelo universo plural do conhecimento. 

Palavras chave: Memória. História. Educação. Literatura. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1235 
TÍTULO: A MÍDIA IMPRESSA E AS ELEIÇÕES PARA O GOVERNO DO RIO GRANDE DO 
NORTE EM 2006 
ALUNO: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (1051314402) 
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (7427859472) 

Resumo:  
 
        “A mídia impressa e as eleições para o governo do Rio Grande do Norte em 2006” tem como 
propósito analisar a cobertura feita pela mídia local (Tribuna do Norte e Diário de Natal/O Poti) do
processo eleitoral para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte em 2006. Neste sentido, é de
fundamental importância perceber os processos de agendamento (agenda setting) e de enquadramento
(framing) propostos pelos jornais impressos aí identificados. Interessa, assim, identificar a forma pela qual
a mídia seleciona e/ou torna saliente determinados aspectos da realidade política e eleitoral e, de uma forma
geral, expõe os fatos. É de extrema importância desvendar os reais interesses, objetivos e ideologias, que
estão implicitamente ou explicitamente, guardados na leitura feita por esses canais midiáticos da campanha
estadual de 2006. Busca-se também entender as possíveis conexões entre a política estadual, regional e
nacional, bem como as ligações entre as campanhas majoritárias (governador, presidente e senador) e a
proporcional, da mesma forma decifrar a dinâmica dos agrupamentos político-partidários, seus 
movimentos, disputas por espaços e hegemonia na sociedade atual através da eleição e da política. Do
exposto, fazer uma análise criteriosa, tendo por base o material jornalístico coletado, da forma ou maneira
pela qual a mídia cobriu a disputa pelo pleito estadual de 2006, tentando apreender os mais diferentes vieses
que informa tal cobertura midiática. 

Palavras chave: política, mídia impressa, eleição estadual 2006 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1240 
TÍTULO: RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL NO TURISMO: ESTUDO DE CASO NA 
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. 
ALUNO: MARCELLY LESSA DE SOUZA (5129246438) 
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420) 
CO-AUTOR: FABIANNA GONCALVES BARROSO (5722975486) 

Resumo:  
 
        No Brasil e no mundo, diversas empresas vem se destacando no desenvolvimento de muitos projetos
de Responsabilidade Social e Ambiental. Dentre elas, podemos destacar o Bradesco, o Boticário, a Infraero
etc. É importante que elas sejam estudadas e avaliadas, a fim de analisar os objetivos reais de tais ações. O
presente estudo pretende conhecer e analisar as ações sócio-ambientais da Infraero – Empresa Brasileira de 
Infra-Estrutura Aeroportuária, uma empresa federal, vinculada ao Ministério da Defesa que foi criada em
1973 para administrar os aeroportos brasileiros. Desenvolve o Programa Infraero Social que tem por missão
contribuir para o desenvolvimento social sustentável das comunidades do entorno dos aeroportos, abrindo
novas perspectivas para a construção de um mundo próspero e socialmente mais justo. Esta entende que
uma empresa ética é aquela cujas decisões e ações estabelecem harmonia entre seus interesses econômicos
e os interesses de todas as parte. A partir dos anos 90, começou a desenvolver projetos sociais, e hoje,
existe pelo menos um projeto social em cada um dos 67 aeroportos que administra. A pesquisa caracteriza-
se como um Estudo de Caso e o enfoque está nas ações de responsabilidade sócio-ambiental. O mundo 
exige das empresas atualmente um grande esforço para se manterem no mercado, e a responsabilidade
social tornou-se um fator determinante para que isso aconteça, ela está se transformando num parâmetro
para o mercado financeiro e para a sociedade. 

Palavras chave: Responsabilidade Sócio-ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Ética. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1246 
TÍTULO: OURO SOBRE AZUL, UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE LITERÁRIA 
ALUNO: CAMYLLA LIMA DE MEDEIROS (6062544476) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (8164286893) 

Resumo:  
 
        Integrado a um projeto de pesquisa mais abrangente, a saber: As imagens do Brasil: um paralelo entre
a Revue des Deux Mondes e os romances de Alfredo d’Escragnolle Taunay. Este trabalho tem o objetivo 
de, a partir da leitura e análise do romance Ouro sobre Azul, de Visconde de Taunay ou Alfredo Maria
Adriano d’Escragnolle Taunay, publicado originalmente sob a forma de folhetim no jornal O Globo (RJ),
em 1875, esboçar as imagens da terra e da gente brasileiras nele presentes, nos guiando, para tanto, na
teoria imagológica de Daniel-Henri Pageaux. 

Palavras chave: Visconde de Taunay, Imagologia, Romance-folhetim 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1258 
TÍTULO: DIREITO À IGUALDADE: FATORES E CRITÉRIOS DO DESRESPEITO À ISONOMIA 
ALUNO: PEDRO AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA (6827312429) 
ORIENTADOR: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (4530827429) 
CO-AUTOR: ANGELICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS (6895233431) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho busca fazer uma análise pormenorizada do princípio da igualdade frente às
diversas minúcias doutrinárias existentes. Parte da um estudo referente aos fatores de igualdade, tratando-se 
de alguns cernes como sexo, cor e raça. Posteriormente são mostrados os critérios para a aferição da
possível desrespeito ao fundamento da isonomia. O trabalho é traçado a partir das diretrizes doutrinárias, da
análise da Constituição Federal de 1988 e do confronto com jurisprudências existentes. Objetiva-se revelar 
as obscuridades existentes em relação à temática, além da aplicabilidade da igualdade frente a casos
jurídicos. Conclui-se a imensa importância do princípio da igualdade, além da indispensável efetivação do
mesmo, para que assim, chegue-se a um ser humanamente digno. 

Palavras chave: Princípio da Igualdade. Discriminação. Isonomia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1259 
TÍTULO: UMA ANÁLISE ARQUITETÔNICA E SÓCIO-ESPACIAL DA PRODUÇÃO DO IAPC EM 
NATAL (1945-1964) 
ALUNO: MARIANA FERNANDES DE MOURA (6483888406) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

Resumo:  
 
        As primeiras intervenções diretas do Estado no campo da habitação social no Brasil se deu por meio
dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) que, organizados por categorias trabalhistas, permitiu a
compra ou a construção de moradias para seus segurados, muitas vezes em locais diferentes dentro da
cidade, de acordo com suas rendas. Este trabalho objetiva compreender a participação da ação do Instituto
de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários (IAPC) na produção de moradias para trabalhadores urbanos
em Natal entre 1945 e 1964. Parte-se da análise dos aspectos arquitetônicos e da localização das moradias
no espaço urbano, assim como do perfil dos seus beneficiários. Para tanto, foram realizadas revisões
bibliográficas, estudos de casos, coleta e sistematização de dados empíricos no Setor do Patrimônio
Imobiliário do INSS-RN, onde se encontram todos os processos de financiamentos realizados pelos IAPs
no estado. No estudo observou-se que dos 380 processos inventariados e analisados, 54 (14,21%)
pertenciam ao IAPC e que sua atuação resultou na construção e compra de casas isoladas e conjuntos
residenciais. Além da concepção da arquitetura adotada nas construções; outro ponto relevante na pesquisa
foi a destinação dos financiamentos às camadas sociais com maiores rendimentos associadas a este
Instituto. Dessa forma pôde-se avaliar a produção de moradias pelo IAPC e sua contribuição para a
constituição do parque imobiliário e para a história da habitação social em Natal. 

Palavras chave: IAPC; políticas públicas; habitação social. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1262 
TÍTULO: CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS ACERCA DO USUÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PSF) 
ALUNO: ANA SILVIA DE MORAIS (27861699846) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (870893432) 
CO-AUTOR: MARIANA CELA (7395575482) 

Resumo:  
 
        O presente estudo objetivou aprofundar o estudo acerca das formas como o usuário do Programa
Sáude da Família (PSF) é posicionado pelos profissionais do serviço, considerando os princípios que
sustentam o programa: a participação e o controle social. Adotou-se a perspectiva da análise discursiva 
foucaultiana, que se sustenta no reconhecimento da força constitutiva dos discursos e seu papel no
ordenamento da vida social e na provisão de posicionamentos de sujeitos. As construções discursivas
selecionadas foram organizadas pela temática evocada: 1) necessidades e problemas dos usuários; 2)
desconfianças dos usuários em relação ao PSF; 3) insatisfações dos usuários com o serviço; 4) relações de
conflito entre profissionais e conselho Gestor; 5) falas de co-responsabilidade. A análise discursiva 
evidencia as dificuldades de trabalhadores e gestores em construir relações horizontais e de diálogo com os
usuários, em função das relações de poder vigentes no Sistema Único de Saúde (SUS), perpassado por
grandes desigualdades sociais. 

Palavras chave: construções discursivas, PSF, usuários, análise discursiva. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1273 
TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DO ESPAÇO BRINQUEDOTECA NO IMAGINÁRIO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 
ALUNO: ANDRESSA MOREIRA HAZBOUN (6877537408) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (87597586434) 
CO-AUTOR: JULIANA MEDEIROS FREIRE DA COSTA MAFRA (4912620432) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (5460651476) 

Resumo:  
 
        A inserção do brincar nos hospitais adquire significância especial diante das especificidades desse
contexto e a concepção do lúdico como ferramenta essencial para assegurar a saúde integral da criança e
adolescente. Nesse sentido, este estudo objetiva compreender os significados atribuídos por tais
profissionais à ludicidade na hospitalização infanto-juvenil. Utiliza-se como instrumento o Termo de 
consentimento livre e esclarecido e uma entrevista semi-estruturada. A pesquisa encontra-se em 
desenvolvimento com 45% da amostra entrevistada, caracterizada por: assistentes sociais (6%),
auxiliares/técnicos de enfermagem (50%), enfermeiros (19%), médicos (16%) e nutricionistas (9%). Desses
profissionais, a maioria é do sexo feminino (94%), segue a religião Católica (72%), 55% são casados e 67%
possuem filhos. Percebe-se a importância da brinquedoteca no hospital como espaço capaz de promover
saúde, aspecto evidenciado com relação à necessidade do brincar (17%), da aprendizagem (12%) e da
ressignificação do ambiente hospitalar (11%). Indícios demonstram que os profissionais retratam vantagens
com as brinquedotecas, com possibilidade de uma atuação multiprofissional na mesma; por exemplo, 100%
relataram a necessidade do psicólogo e 33% do médico. Verificou-se a necessidade de ampliação do 
conhecimento do tema, visando o aproveitamento desse recurso pesquisado por todos os profissionais da
área possibilitando assim, um atendimento mais adequado e eficaz. 

Palavras chave: Brinquedoteca, profissionais de saúde, lúdico, humanização, hospital. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1275 
TÍTULO: ANÁLISE DA SAÚDE PSÍQUICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE 
PEDIATRIA. 
ALUNO: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (5460651476) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (87597586434) 
CO-AUTOR: TABITA AIJA SILVA MOREIRA (5657688406) 

Resumo:  
 
        Os profissionais de saúde cada vez mais vêm lidando com fatores diversos no sistema público. As
condições de trabalho exercem uma grande influência, refletindo nas suas condutas tecnicistas e saúde
psíquica do profissional de saúde. Esse estudo objetiva analisar o nível da saúde psíquica e condições de
trabalho dos profissionais de saúde atuantes nos setores de ambulatório e enfermaria do hospital de
pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O presente trabalho, de coorte transversal tem
uma amostra de 50 profissionais de saúde. Os instrumento utilizados são um questionário semi-aberto e o 
Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG). Com uma coleta de 74% da amostra, pode-se constatar 
que 100% são do sexo feminino, com 25 a 35 anos de idade (68%) e casadas (87%). Possuem carga horária,
na instituição entre 31 à 40hs semanais (87%), no entanto 87% trabalham também em outros locais. Os
profissionais avaliam as condições de trabalho como ruins (62,%), sentindo-se pouco valorizados pela 
instituição (75%). Desconhecem qualquer tipo de programas que visem à saúde do trabalhador na
instituição (50%). Com relação ao Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG), especificamente entre
os fatores analisados, 61% possuem distúrbio do sono ou apresentaram fatores elevados quanto ao stress
psíquico e somatizações. Os resultados apontam para um alerta para investimentos em ações objetivando
um efeito preventivo e de cuidado à saúde psíquica deste trabalhador. 

Palavras chave: Profissionais de Sáude, Humanização, Saúde Psíquica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1278 
TÍTULO: “ASCENSÃO E DECLÍNIO DAS AGROINDÚSTRIAS NO VALE DO ASSÚ – RN: O CASO 
DAS EMPRESAS FINOBRASA E A DEL MONTE” 
ALUNO: RAIMUNDO RODRIGUES DE FRANCA JUNIOR (5586479443) 
ORIENTADOR: FERNANDO BASTOS COSTA (2082330400) 

Resumo:  
 
        Nos anos de 1960, modernização e concentração marcaram a evolução das atividades industriais e
agroindustriais no processo de desenvolvimento brasileiro. Além da necessidade de diversificação de
setores tradicionalmente ligados a atividades de exportação, outros segmentos agrícolas foram incorporados
no sentido de promover uma integração inter-setorial, como é o caso das frutas tropicais. A inserção desse
novo setor deu-se através de um arrojado programa de agricultura irrigada, desenvolvido no semi-árido do 
Nordeste, tendo como protagonistas os setores público e privado. A partir do anos 90, a fruticultura irrigada
passa a desempenhar um papel ainda mais destacado mediante o processo de descentralização do
planejamento regional e a reformulação dos pólos nordestinos. O Pólo de Fruticultura Assú/Mossoró tido
como palco das redefinições da intervenção governamental nas zonas dinâmicas Nordestina,
contraditoriamente se configurou como um espaço de atração de capitais mais complexos, que condiciona a
vulnerabilidade da economia regional. Uma vez que, as empresas locais não criaram um modelo
competitivo e sustentado próprio diante do cenário globalizado, se abre caminho para capitais
multinacionais, como o da agroindústria Del Monte. Esse trabalho pretende aprofundar o conhecimento que
diz respeito às mudanças ocorridas no Vale do Assu a partir da reestruturação produtiva que se deu desde os
anos de 1990, e as novas relações estabelecidas entre empresa e espaço local. 

Palavras chave: Reestruturação produtiva; Agroindústrias; Fruticultura irrigada 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1279 
TÍTULO: HAVIA UM ATHENEU NORTE-RIO-GRANDENSE FEMININO 
ALUNO: ELISANGELA GURGEL ROCHA LIMA (1199299456) 
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (4398394400) 

Resumo:  
 
        O estudo, que ora apresentamos, se propõe analisar a educação instituída à mulher na secção feminina
do colégio Atheneu Norte-Riograndense, bem como as relações de gênero efetivadas no interior do
ambiente educacional deste estabelecimento de ensino. Colhemos dados no memorial da instituição
investigada e no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Concebemos que a educação
voltada à ingressante do Atheneu Feminino, traduz-se numa teia de significados para compreendermos a
condição da mulher nos dias atuais: independentes e emancipadas. A referida entidade foi criada em 1834 e
idealizada para formar o homem culto da sociedade norte-rio-grandense. No entanto a história da mulher 
nesta instituição se inicia em 1903, quando do registro das primeiras matrículas femininas, ocasião em que
os gêneros humanos dividiam a mesmo espaço educativo. Com a crescente demanda de alunas, ocorre a
abertura de uma secção exclusivamente feminina, chegando a tornar-se, o Atheneu Feminino, uma escola 
modelo em Natal. Lá se educaram professoras, escritoras e pesquisadoras que figuram no palco do
cotidiano social do Rio Grande do Norte, evidenciando a apropriação da educação que a elas foi instituída. 

Palavras chave: História – Gênero – Educação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1282 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONTEXTO DE CODIFICAÇÃO E DA EMOÇÃO SOBRE A MEMÓRIA 
DE RECONHECIMENTO 
ALUNO: RAPHAEL BENDER CHAGAS LEITE (4780726433) 
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468) 

Resumo:  
 
        Diferentes contextos podem influenciar a codificação, consolidação ou a recuperação da memória
episódica. Entre eles estão o conteúdo emocional, a repetição de palavras distratoras e a idade. A memória
de reconhecimento é dividida em dois processos independentes: recordação e familiaridade, e estes sofrem
diferentes alterações dependendo da manipulação executada. Analisamos dois grupos: adultos jovens – 18 a 
25 anos – e adultos maduros – 40 a 55 anos – com 16 sujeitos cada. Os sujeitos foram submetidos testes de 
longo prazo (15 min. e 1 sem.) para o reconhecimento de listas. A aprendizagem ocorreu em dois contextos:
fácil e difícil, com listas neutras e mistas em cada contexto. Foi aplicado o paradigma “Lembrar e Saber”
para os testes de longo prazo. Os testes com distratores iguais tiveram pior desempenho para todos os
grupos e tipos de lista. O desempenho dos testes com itens emocionalmente valentes foi melhor que os
testes com listas neutras realizados em contexto fácil, mas com distratores iguais piorou o desempenho. O
tempo de resposta foi maior para os maduros, e os jovens reconheceram os itens com mais respostas do tipo
“lembrar” do que “saber”. O tempo de reação em relação às respostas do tipo Lembro e Sei, mostrou que as
respostas do tipo Lembro tiveram maior tempo de reação. Esta pesquisa nos forneceu dados que nos
possibilitam delinear novos experimentos e aprofundarmos o conhecimento sobre os processos de memória,
contextos de codificação e emoção. 

Palavras chave: Memória de reconhecimento; Emoção; Interferência 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1283 
TÍTULO: A VEGETAÇÃO ENQUANTO ELEMENTO DE HUMANIZAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 
ARQUITETÔNICA 
ALUNO: CARLOS EDUARDO LINS ONOFRE (6544926469) 
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI (30804884404) 

Resumo:  
 
        Relacionado ao estudo das Relações Pessoa-Ambiente, esse projeto de pesquisa aborda o papel da
vegetação como recurso de humanização da proposta arquitetônica. Sua principal fonte de dados foi o
banco de Trabalhos Finais de Graduação (TFGs) na área de projeto arquitetônico, de cursos de Arquitetura
e Urbanismo de instituições brasileiras, disponíveis no acervo do PROJEDATA, biblioteca virtual da base
Projetar. Metodologicamente a análise realizada tem como base a leitura integral dos TFGs (partes gráfica e
textual) e o preenchimento de uma ficha com cerca de 40 itens relativos às relações pessoa-ambiente em 
projetos de arquitetura, tais como, entre outros, definição do público-alvo da proposta, aspectos de 
acessibilidade e usos, discussões/justificativas das decisões projetuais, presença de figura humana e de
vegetação. Até julho/2008, 80 projetos foram integralmente analisados. Com relação à presença de
vegetação, os principais resultados obtidos até o momento dizem respeito, entre outros: (i) seu papel como
elemento ornamental em oposição ao funcional, (ii) presença argumentação textual das considerações
paisagísticas, embora pouco expressiva, (iii) aspectos qualitativos da representação gráfica (local do projeto
e do desenho, tipo de bloco). De modo geral, os resultados revelaram tendências de dissociação do projeto
paisagístico das propostas arquiteturais, indicando uma separação, por parte dos estudantes formandos,
dessas duas competências profissionais. 

Palavras chave: projeto de arquitetura; relações pessoa-ambiente; vegetação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1284 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DE FRUTICULTURA IRRIGADA NO MERCADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE. 
ALUNO: LEONARDO HENRIQUE SOUSA XAVIER (5658115418) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (6311709449) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como propósito investigar a relação entre produtores e mercado, suas dificuldades e
expectativas quanto à comercialização de seus produtos. Com vistas a isso, buscar-se-á estudar os espaços 
de comercialização da fruticultura irrigada do vale do Açu e as conseqüências que as grandes chuvas que
caíram entre os meses de abril a junho de 2008, trouxeram ao Rio Grande do Norte. Nessa perspectiva,
refletir-se-á sobre os desafios enfrentados pelos produtores rurais do vale do Açu, no que diz respeito às
exigências para melhoria dos padrões comerciais dos seus produtos, de modo a torná-los competitivos. 
Sabe-se que a submissão às regras de mercado impostas aos produtores por parte das grandes redes
transnacionais é fato. Especialmente, no que diz respeito, a itens como certificação, denominação de
origem, entre outras exigências estabelecidas nas relações entre os produtores e os distribuidores. A
metodologia empregada no trabalho consistirá de entrevistas abertas e da aplicação de questionários
estruturados com os produtores rurais do Vale do Açu e com os distribuidores. É propósito desse estudo,
enfim, analisar as relações existentes entre produtores e distribuidores dentro da comercialização de
fruticultura irrigada. 

Palavras chave: Fruticultura irrigada; Distribuição alimentar; Consumo; Mercado. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1285 
TÍTULO: A SOCIALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DOS SERVIDORES DA UFRN, ALGUNS 
FATORES QUE INFLUENCIAM NA SOCIALIZAÇÃO 
ALUNO: MARIA CRISTINA VIEIRA DE CRISTO E SILVA (819717452) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472) 
CO-AUTOR: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (6886016423) 

Resumo:  
 
        A pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar a percepção dos servidores técnico-administrativos 
e docentes da UFRN admitidos antes da implantação do Programa de Tutorização Organizacional (até
2005) - tal programa tem o objetivo de dar suporte aos novos servidores em estágio probatório - acerca do 
processo de socialização organizacional, segundo o sexo, a presença de filhos e a dedicação a uma segunda
atividade ocupacional. Foi desenvolvida com uma amostra acidental de 524 servidores, sendo 358
funcionários técnico-administrativos e 166 docentes. Quanto ao sexo, 40,8% são homens e, 59,2%,
mulheres. Aplicaram-se o Inventário de Socialização Organizacional e uma ficha sócio-demográfica, por 
meio de mala-direta. Os dados foram analisados pelo SPSS. Os resultados indicaram a tendência a uma
socialização organizacional bem sucedida, não sendo encontradas diferenças entre homens e mulheres;
entretanto observou-se que os homens que têm filho(s) tendem a apresentar escores mais baixos em três 
fatores de socialização organizacional: Competência e Pró-atividade, Objetivos e Valores Organizacionais, 
Linguagem e Tradição. Constatou-se também que possuir uma segunda atividade ocupacional implica
menos acesso à informação, à percepção de menos competência e pró-atividade e menos assimilação de 
objetivos e valores organizacionais. A crença de que as mulheres são mais socializadas em ambientes de
trabalho do que os homens não foi corroborada. 
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CÓDIGO: HS1286 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE TEXTO INFANTIL E DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO 
ALUNO: ADRIANA GABRIEL FERREIRA SOARES (5900609456) 
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487) 

Resumo:  
 
        Este trabalho está inserido no projeto “A formação lingüística dos professores do ciclo básico do
ensino fundamental e sua relação com a prática pedagógica”, coordenado pela professora Liomar Costa de 
Queiroz. Integra a Base de pesquisa “Currículo, Saberes e Práticas Educacionais” da linha de Pesquisa X do 
Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN. Objetiva a análise de textos narrativo-descritivos de 
alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental e sua relação com o desenvolvimento da atenção. Tem
como referencial teórico os estudos relativos à produção de textos, assim como, ao desenvolvimento da
atenção na abordagem sócio-histórica. A construção empírica se efetivou a partir da observação de uma
aula de produção de texto escrito por alunos do quinto nível do Ensino Fundamental, de uma escola da rede
pública municipal, gravada em fita cassete, seguida de uma Sessão Reflexiva do relato da professora
responsável pela turma. O texto versou sobre uma produção com base em uma imagem, a partir de
questionamentos direcionados pela referida professora da classe. O objeto da análise surgiu a partir das
possíveis influências que as questões da professora geraram na produção textual dos alunos e no
desenvolvimento da atenção durante sua escritura, favorecendo o incremento da criatividade e da
imaginação, elementos essenciais para a construção do texto. 

Palavras chave: Texto narrativo-descritivo; conceito de atenção; produção de textos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1287 
TÍTULO: IMPACTOS DA OPERAÇÃO DO ESTADO COMO EMPREGADOR DE ÚLTIMA 
INSTÂNCIA SOBRE A ECONOMIAS BRASILEIRA, NORDESTINA E POTIGUAR. 
ALUNO: JANAIZE REVOREDO LEITE DA FONSECA (4439057462) 
ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO (15842948842) 

Resumo:  
 
        Adota por premissa a conclusão obtida por Lourenço e Gomes (2007) de que as pré-condições gerais 
para a implementação de um programa em que o Estado assuma o papel de empregador de última instância
são atendidas presentemente pela economia brasileira. Pretende contribuir para aprofundar o exame e a
estimação dos potenciais impactos que tal atuação por parte do Estado poderia causar sobre as economias
brasileira em geral, nordestina e potiguar, em particular. Toma por referência o trabalho desenvolvido por
Fullwiler (2005) para a economia estadunidense. Objetiva medir o tamanho potencial da população-alvo do 
programa em nível nacional, regional e estadual trabalhando com dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios. Pretende inicialmente desenvolver uma metodologia que permita estimar o tamanho da
população que se prontificaria a trabalhar no programa a uma determinada combinação de salário básico do
setor público e carga horária dedicada à qualificação profissional. Em seguida, aplicando-se esta 
metodologia ao banco de dados da PNAD, pretende-se estimar tal população-alvo e, por conseguinte, o 
custo anual com remuneração dos trabalhadores do programa, a fim de verificar o impacto sobre as finanças
públicas. Outros estudos adicionais foram feitos para produzir séries estatísticas longas sobre PIB a nível
NE e RN de forma a possibilitar futuras estimativas da função emprego em ambos os níveis. 
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CÓDIGO: HS1293 
TÍTULO: AÇUDES, CANAIS DE IRRIGAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO SEMI-ÁRIDO 
NO RN NO IDEÁRIO DA “ELITE” (1850-1935). 
ALUNO: ADRIANO WAGNER DA SILVA (4644561428) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

Resumo:  
 
        A proposta das Comissões Técnicas para a construção de açudes no Nordeste visava permitir o
desenvolvimento sócio-econômico e empreender ações que, pode-se dizer, levariam à formação de um 
território integrado para amenizar os efeitos da seca. Este trabalho pretende compreender o significado do
processo de formação e estruturação do espaço semi-árido no ideário político-econômico das “elites” do 
sertão Norte-riograndense, em princípios do século XX. As fontes de dados utilizadas foram às informações
dos relatórios do Ministério da Viação e Obras Públicas, obras da Coleção Mossoroense e documentos da
época (como artigos do jornal A República), dando-se ênfase na espacialização das obras hídricas. Se de 
um lado o discurso vencedor da solução hídrica por parte de engenheiros politécnicos apontava para a
estruturação do território flagelado de forma a agregar a grande massa de sertanejos ao ciclo de
desenvolvimento socioeconômico que as mesmas poderiam possibilitar, de outro, o que se efetivou fora um
espaço construído estrategicamente para superar a “marginalização” das elites do “Norte” frente à 
centralização do poder político e econômico no “Sul” do país. Os reais efeitos destas ações têm 
demonstrado a formação de toda uma infra-estrutura edificada não somente para superação dos flagelos
surgidos com as estiagens, mas, sobretudo, a formação de uma relação de poder sócio econômico e político
voltado a atender os interesses de “elites” presentes no semi-árido potiguar. 
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CÓDIGO: HS1301 
TÍTULO: POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR: A EXPANSÃO E A 
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA NO RIO GRANDE DO NORTE (1996-2006). 
ALUNO: LARISSA MARIA DA COSTA FERNANDES (7196754484) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (18930689515) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho analisou a configuração do ensino superior brasileiro, evidenciando como as
diretrizes nacionais e internacionais influenciaram a expansão desse nível de ensino no Brasil e Rio Grande
do Norte no período compreendido entre 1996 e 2006. O estudo avalia as políticas de expansão priorizando
o acesso, este entendido como o número de vagas e o número de ingressos de alunos nas IES. Para a
consecução desse objetivo foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Como procedimentos
técnicos, foi utilizado a pesquisa bibliográfica, que possibilitou o aprofundamento sobre o contexto
educacional das últimas décadas. Na parte quantitativa, foram utilizados os dados disponibilizados pelo
INEP (série histórica 1996-2006), especialmente no que se refere ao crescimento do número de vagas 
ofertadas e ingressos no Brasil e Rio Grande do Norte. No que diz respeito ao acesso, verifica-se que o 
número de vagas oferecidas nos cursos de graduação presenciais por categoria administrativa, houve um
crescimento bastante acentuado, muito embora constata-se que esse crescimento ocorreu de forma mais 
significativa na rede privada no Brasil, tendência que foi acompanhada de forma mias lenta pelo Rio
Grande do Norte, que mesmo tendo um crescimento considerável tanto no público como no privado,
somente a partir do ano de 2005 a rede privada se sobressai com relação ao número de vagas, o que
comprova a estratégia privatista do Estado. 

Palavras chave: Ensino superior; Expansão; Acesso. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1307 
TÍTULO: A DITADURA MILITAR NO SERIDÓ DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: KELLY CRISTINA ARAUJO (5561621459) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA (56557094491)

Resumo:  
 
        Com as mudanças acadêmicas e a chamada nova história, novos olhares foram dados ao governo
militar, levando a critério de analise não só os acontecimentos políticos, mas também o sócio-cultural, os 
discursos e a memória. E sendo uma política que dominou o país, ainda surgem questionamentos sobre a
sua atuação em todas as regiões, e se ela teria sido semelhante em todos os locais, ou em alguns casos agido
de maneira mais branda. No Rio Grande do Norte não são muitos os trabalhos sobre o tema, e
principalmente que abordem sobre o interior do estado. Assim, por meio do Projeto de pesquisa Memórias
da Ditadura Militar no Rio Grande do Norte, estão sendo usadas como fontes e linha de pesquisa, a história
oral, memória, história política do Brasil e história do Rio Grande do Norte, para maiores conhecimentos
sobre o assunto. E com isso, busco analisar o Seridó que durante essa época, se apresentava como um típico 
interior de cidades pequenas, com sua população, em grande maioria, habitantes da zona rural e com alto
índice de analfabetismo, onde poucos tinham acesso a informações, e a Igreja Católica tinha papel muito
importante na formação de opiniões. Com esse cenário, buscamos os acontecimentos, a situação político-
social e se realmente houvera as tensões e atos violentos comuns ao regime, ou uma política mais amena e
menos perceptível aos olhos da população. 
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CÓDIGO: HS1308 
TÍTULO: PESSOAS COM DEFICIENCIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE: PERFIL, NECESSIDADES EDUCACIONAIS E ACESSIBILIDADE 
ALUNO: EDJA RENATA MARQUES DE OLIVFIRA (1059889447) 
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (55435610400) 

Resumo:  
 
        Estudos realizados no Brasil na área da inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior ainda
revelam poucas informações sobre o acesso e permanência desse alunado nas universidades. Diante desta
realidade este trabalho tem como objetivo caracterizar os alunos com deficiência na UFRN com vistas a
subsidiar o planejamento de uma política institucional voltada para o acesso e a permanência desse alunado
em seu espaço acadêmico. Utilizando-se de um Estudo exploratório foram utilizados dois procedimentos:
questionários junto a coordenadores dos cursos para identificação dos alunos com deficiência e entrevista
semi-estruturada com esses estudantes para caracterização de seu perfil. Os resultados evidenciaram a
presença de 21 alunos com deficiência, sendo 19 na graduação e 2 na pós-graduação, com idade entre 24 e 
28 anos, predominando estudantes com deficiência física. Quanto à origem da deficiência, a maioria foi
adquirida; não houve diferenças significativas de gênero e procedência. São, em sua maioria, brancos e
solteiros com renda familiar acima de 4 salários mínimos. Quanto às necessidades educacionais especiais os
alunos destacam a acessibilidade física e a necessidade de equipamentos que promovam o processo de
ensino-aprendizagem. Ações também foram identificadas em prol de uma universidade inclusiva. O perfil
identificado desse alunado sinaliza para a necessidade de uma política institucionalizada, que garanta o
acesso e a permanência, com qualidade na UFRN. 

Palavras chave: Ensino superior; Alunos com Deficiência; Inclusão. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1309 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE 
NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
ALUNO: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (6886016423) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472) 
CO-AUTOR: JIVAGO BARBALHO DE MACEDO (6083001447) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho será avaliar se há diferenças significativas na avaliação das condições de
trabalho entre os profissionais de saúde de nível médio e os de nível superior da amostra de profissionais de
saúde do banco de dados da terceira pesquisa feita com o Inventário de Motivação e Significado do
Trabalho (IMST) (Borges e Alves-Filho, 2008). Foi utilizada uma amostra de 58 profissionais de saúde que
forma divididos em dois grupos. O Resultado foi que há uma diferença significativa na média de pontuação
no fator condições de trabalho nos dois grupos, sendo a média dos técnicos de nível médio maior do que a
dos profissionais de nível superior, embora ambas sejam baixas. A revisão bibliográfica sobre o tema
confirma as condições de trabalho inadequadas que atestam tais profissionais, porém não dá subsídios para
se fazer conclusões causais sobre a diferença de média entre os dois grupos referidos. 

Palavras chave: Condições de trabalho, Profissionais de Saúde, Nível médio 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1312 
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA FOME ZERO - O CASO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO DO POTENGI - RN. 
ALUNO: EMERSON HENRIQUE DA SILVA (5763485467) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (6311709449) 

Resumo:  
 
        O PROGRAMA FOME ZERO tem como aposto teórico uma política de segurança alimentar para o
Brasil e tem como alavanca estratégica a reordenação das políticas sociais de Estado no nível municipal,
estabelecendo ligações voltadas para a dinamização da economia local, juntamente com a participação
comunitária. A participação social pode ser compreendida como um exercício democrático, um processo de
conquista adquirido pela sociedade civil. Nesta pesquisa objetivamos verificar a participação social no
município de São Paulo do Potengi através do controle social exercido pelos grupos organizados sobre o
Programa Bolsa Família. Objetivamos, ainda, identificar os atores envolvidos no controle social; as redes
de participação que se estabelecem no nível local e compreender a percepção dos próprios ex-componentes 
dos Comitês Gestores inicialmente implementados a respeito do controle social exercido na atualidade. 

Palavras chave: Participação Social, Programa Fome Zero, Conselhos Gestores. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1314 
TÍTULO: A PRODUÇÃO INTELECTUAL DOS NOVOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 
ALUNO: JIVAGO BARBALHO DE MACEDO (6083001447) 
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472) 
CO-AUTOR: JULIANA TEIXEIRA DA CAMARA REIS (6886016423) 

Resumo:  
 
        Em universidades, a socialização organizacional institucional dos servidores ainda é insipiente, mas a
legislação sobre o estágio-probatório vem mudar esta situação. Desse modo a tutorização, tática de
socialização organizacional na qual uma pessoa experiente (“tutor”) orienta e dar apoio ao novo servidor 
(“tutorando”), vêm favorecer o desenvolvimento de competências, como a produção acadêmica. O objetivo
foi descrever a produção intelectual dos novos docentes admitidos em 2006 e que estão participando da
tutorização. A amostra é de 95 docentes dos sete centros acadêmicos e Escola Agrícola de Jundiaí. O
levantamento da produção foi feito a partir do banco de dados da produção declarada dos docentes; a
análise feita no programa SPSS. Os resultados indicaram que 84,2% ministram aulas para a graduação.
Muitas produções apresentaram freqüências irrisórias. Conforme o Relatório de Gestão de 2006 houve
aumento do número de apresentação de monografia ou pesquisa de conclusão de curso, daí a presença de
novos docentes nessa atividade (22,1%). Houve um acréscimo no número de alunos, no doutorado,
significando maior qualificação. O aumento de docentes doutores no quadro geral da UFRN, ocorrida tanto
em decorrência do investimento institucional em qualificação quanto pela admissão dos novos docentes,
implica em uma maior expectativa de produção em pesquisa Com a tutorização organizacional se espera
que a produtividade dos docentes aumente. 

Palavras chave: tutorização, socialização organizacional, produção intelectual 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1315 
TÍTULO: POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR: A EXPANSÃO E A 
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA NO RIO GRANDE DO NORTE (1996-2006). 
ALUNO: RAPHAEL LACERDA DE ALENCAR PEREIRA (6915006494) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (18930689515) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho discute prioritariamente de que forma as idéias neoliberais influenciaram a
expansão do ensino superior brasileiro, tomando como referência os sistemas público e privado.
Destacamos que as políticas neoliberais propõem uma diminuição do papel do Estado frente à área social, o
que por sua vez, ocasiona mudanças significativas na área educacional, e especificamente na configuração
da expansão do ensino superior. Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa de cunho
bibliográfico, documental e da utilização de uma série histórica, disponibilizada pelo INEP, do período de
1996-2006. Realizamos a pesquisa documental com o objetivo de elucidar as principais diretrizes 
internacionais e nacionais para a educação brasileira. Analisamos um documento, produzido pelo Banco
Mundial (1994), e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394. Diante disso, concluímos 
que a adoção do ideário neoliberal, fez com que o Estado fosse, paulatinamente, desobrigando-se da 
educação pública em nível superior. Concluímos que a expansão do número de Instituições de Ensino
Superior (IES), tanto no Brasil, quanto no Estado do Rio Grande do Norte, foi uma constante. No entanto,
esse crescimento pode ser discutido quanto às questões relacionadas à democratização do conhecimento,
uma vez que esse crescimento – influenciado pelas idéias neoliberais – ocorreu, sobretudo, nas IES 
privadas. 

Palavras chave: Ensino superior; Expansão do ensino; Público e privado. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1317 
TÍTULO: VIOLÊNCIA DE GÊNERO: UM ESTUDO SOBRE AS MULHERES NA CIDADE DO 
NATAL/RN, 2007-2009 
ALUNO: ANA HORTENCIA DE AZEVEDO MEDEIROS (5776680484) 
ORIENTADOR: JOAO DANTAS PEREIRA (20176163468) 
CO-AUTOR: LARA SOARES DANTAS (5731762481) 

Resumo:  
 
        A violência, em todas as suas manifestações é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil.
Constitui uma das cinco principais causas de morte na população. Violência contra a mulher é uma
expressão usada para se referir à violação dos direitos humanos das mulheres. Os homens apresentam taxas
mais altas de agressão física, seguidas de morte, nesta modalidade de violência, o que confirma que a
violência física contra as mulheres é, também, do ponto de vista teórico-metodológico, uma violência de 
gênero. Este estudo tem como objetivo: estimar a prevalência e os tipos da violência física cometidos,
contra as mulheres, registrada na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM SUL em 
Natal – RN, no período de 2007 a 2009, tendo como base a pesquisa bibliográfica e documental. Na coleta
dos dados foi utilizada uma grelha onde foram identificados os tipos de violência física, dados sócio
demográficos das vítimas e local de ocorrência da agressão. Os resultados mostram que, em sua maioria, as
agressões físicas a que são submetidas têm repercussões negativas na saúde física das mulheres vítimas,
incidindo nas taxas de morbimortalidade. Essas agressões ocorrem em horários noturnos e nos locais pouco
movimentados. As mulheres vítimas são procedentes do interior do estado; não possuem familiares
próximos; têm baixa escolaridade e as condições de trabalho são precárias. 

Palavras chave: Mulheres. Família. Violência contra a mulher. Prevenção. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1318 
TÍTULO: OS COSPLAYERS EM NATAL/RN: A PROJEÇÃO DO HERÓI 
ALUNO: REBECA ROSEANE NASCIMENTO BRITO (6617043430) 
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO (5640075449) 

Resumo:  
 
        Devido a grande expansão da cultura pop oriental, sobretudo a japonesa, criou-se nos últimos anos 
uma nova tribo urbana conhecida como ‘Otakus’, correspondente àqueles que são super fascinados por,
desenhos japoneses (conhecidos como animes), revistas em quadrinho (conhecidas como mangás) entre
outros, partindo para a criação de Eventos em que os fãs ‘Otakus’, prestigiam esse “mundo”, também em 
Natal/RN. Em vista desta perspectiva, colocarei em destaque o momento em que o fã ‘Otaku’ se fantasia e 
age como o seu personagem preferido, principalmente heróis de desenhos japoneses, durante os eventos.
Ato este denominado de ‘cosplay’, abreviação de “costume player”, ou seja, se fantasiar. O objetivo deste 
trabalho é entender o que leva os jovens, ‘Otakus’, a se identificarem com um personagem favorito, e as
conseqüências sociais de tal transformação ao fazerem ‘cosplay’ durante o maior evento anual em Natal, o 
SAGA de Entretenimento. Para tanto, foram utilizados apoios bibliográficos sobre este seguimento da
cultura pop japonesa, para o embasamento do tema estudado e visitas de campo à outros eventos dessa tribo
urbana. Através desse estudo, ainda inicial, percebe-se que a cultura pop japonesa vem influenciando o 
comportamento dos jovens em Natal/RN, e que o ‘cosplay’ é a forma mais exacerbada do fã 'Otaku' 
demonstrar admiração por seu personagem favorito. Principalmente ao incorporar o personagem que
gostaria de ser, assumindo uma nova identidade ao projetar-se no personagem. 

Palavras chave: Natal, juventude, Tribo urbana, cosplay 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1319 
TÍTULO: A INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DE 
BLOCOS SUPRANACIONAIS. 
ALUNO: PEDRO LUCAS DE MOURA SOARES (7263548488) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 

Resumo:  
 
        É bem sabido que as fontes de recursos naturais não são uniformemente divididas entre os países ao
redor do mundo. E, tendo em vista que o acesso à energia é chave-mestre para o desenvolvimento e, por sua 
vez, fundamental ao crescimento político-econômico de uma nação, é premente, então, o fortalecimento das 
relações entre países fornecedores e consumidores de energia com o intuito precípuo de diminuir as
incertezas e a inseguranças jurídicas que permeiam as relações contratuais. Desta feita, este trabalho tem
como escopo o estudo da integração energética como instrumento para o fortalecimento político e
econômico dos blocos supranacionais, a fim de suprir as necessidades energéticas de cada Estado e,
conseqüentemente, propiciar o seu desenvolvimento mútuo. Além disso, objetiva-se delinear a relação 
existente entre a integração energética e os princípios do direito da energia - como o da eficiência 
energética, do não-retrocesso na utilização de tecnologias, da liberdade energética e do acesso universal à
rede de distribuição de energia – e como a observância dessa relação torna claro e inteligível o estudo da
integração energética sob a ótica do desenvolvimento sustentável. 

Palavras chave: Integração energética. Princípios. Direito da energia. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1323 
TÍTULO: A EMPRESA ELETRÔNICA: ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA AOS MERCADOS 
COMPETITIVOS MUNDIAIS 
ALUNO: CAMILA TEIXEIRA RIBEIRO (6578356410) 
ORIENTADOR: PAULO NEY SILVA BULHOES (7196300459) 
CO-AUTOR: GABRIELA ESTEFANIA RAMOS NEVES FELIPE (1403042403) 
CO-AUTOR: GRACE KELLY HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA (0) 

Resumo:  
 
        Com o advento do fenômeno da globalização, as estruturas organizacionais clássicas passaram a não
mais resistir às forças e pressões do mercado. Neste ambiente caracterizado pela competição e
concorrência, originado a partir da abertura de capitais e do livre comércio, novas estruturas
organizacionais surgiram em resposta à dinâmica de mercado proposta pela globalização. A empresa
eletrônica constitui um exemplo desses novos modelos de organização e tem sua filosofia estruturada no
comércio eletrônico. Nesta pesquisa, pretende-se fornecer subsídios à compreensão do que se constitui a
empresa eletrônica, procurando mostrar os seus tipos, características, exemplos, bem como as vantagens e
desvantagens da adoção desse tipo de estrutura, alem de propor a análise da tendência das empresas que
utilizam essa nova e já tão difundida estrutura organizacional. 

Palavras chave: Comércio eletrônico, estrutura, tecnologia, vantagem competitiva. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1324 
TÍTULO: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PLANO SUPRANACIONAL: O CASO EUROPEU. 
ALUNO: VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (6131613435) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: MAYARA DE CARVALHO ARAUJO (6536102460) 
CO-AUTOR: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (5510373423) 
CO-AUTOR: GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO (5146426457) 

Resumo:  
 
        Garantir a observância dos direitos fundamentais. É esse um dos grandes desafios do
constitucionalismo moderno. Entretanto, com a paulatina diminuição do Estado frente ao processo de
globalização, mostram-se os países incapazes de, num plano local, garantir a efetiva aplicação dos direitos
fundamentais, acarretando uma progressiva perda de juridicidade das constituições. Desse modo, pede o
presente cenário a criação de novos mecanismos, adequados com a conjuntura atual, capazes de
salvaguardar os direitos fundamentais em outro plano, permitindo, assim, que o homem não se veja tolhido
dos direitos que foram ao longo do desenvolvimento do Estado moderno conquistados. Pede-se sua 
concretude. Pode se notar um movimento de cunho internacional preocupado com a criação de um espaço
comum ético, a partir da consagração de valores humanitários. Entretanto, apesar de sua enunciação formal,
não foram os mesmos acompanhados com a criação de mecanismos jurisdicionais que garantissem a sua
efetiva aplicabilidade, dado o fato de tal consagração ensejaria numa reformulação de conceitos, tais como
Estado-Nação, Soberania, dentre outros. Surge, assim, a proteção estabelecida no âmbito das organizações
regionais, como a União Européia uma alternativa plausível dentro desse contexto. Nesse sentido pareceu
andar a União ao assinar, em dezembro de 2007, o Tratado de Lisboa, cujo objetivo é dotar de caráter
cogente a Carta de Direitos Fundamentais da União Européia. 

Palavras chave: Direitos fundamentais. Tratado de Lisboa. Globalização. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1325 
TÍTULO: RECONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE DE 
1870 A 1996. 
ALUNO: LUCIARA PATRICIA DE OLIVEIRA CALDAS SOUSA (2743286407) 
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (7108842491) 

Resumo:  
 
        Trata da História da Educação do RN do final do séc.XIX (1870) quando da criação da Escola normal
de Natal ao séc.XX (1996) com a nova LDB. Parte dos conceitos de Mémoria e de História e tem como
objetivo: contribuir com a produção historiográfica brasileira no que diz respeito à memória das formas de
atuação de agentes e instituições sociais, através de programas e projetos desenvolvidos juntos as
populações dos municipios do RN, em particular no âmbito da educação e dos movimentos sociais
instauradores de práticas educativas inovadoras e surgidas de movimentos populares. Para tanto, serão
consultados os bancos de teses, acervos pessoais, instituições educacionais, bem como, serão realizadas
entrevistas com atores que participaram de processos educacionais do Estado. 

Palavras chave: História, Educação, Instituição 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1327 
TÍTULO: TRADIÇÃO E MODERNIDADE NA OBRA POÉTICA DE FLORBELA ESPANCA 
ALUNO: MARIA HELISSA DE MEDEIROS (5165927423) 
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (65158598487) 

Resumo:  
 
        O projeto está voltado para a leitura da poética de Florbela Espanca (1884-1930). A pesquisa investiga 
a sua relação com os poetas portugueses: Camões, Antonio Nobre e Américo Durão, analisando tanto o
diálogo que ela estabelece com a poesia desses poetas quanto a sua relação com o “passado” enquanto 
expressão da memória cultural lusitana. No caso de Américo Durão, vale ressaltar a impossibilidade de se
ter realizado a análise comparativa com a poesia de Florbela, conforme proposta inicial, tendo em vista que
durante o andamento da pesquisa tivemos que elaborar dois artigos para publicação, o que demandou um
bom período de tempo. A referida análise será desenvolvida na próxima etapa da pesquisa. Para o
desenvolvimento do projeto em questão, tomou-se como orientação de leitura o conceito de tradição, de
Bornheim (1987), em ensaio constante no livro Tradição/contradição, e as reflexões de T.S. Eliot, presente
em Tradição e Talento Individual (1989). A pesquisa também teve como apoio teórico o ensaio “tradição da 
ruptura”, de Octavio Paz (1994). O percurso analítico examinou como aspectos da vida empírica da poetisa
e da memória coletiva se disseminam no seu universo poético. Constatou-se que Florbela Espanca, 
mantendo um diálogo interativo com a tradição literária de seus poetas pares, criou uma lírica capaz de
imortalizar o passado no presente, e nessa interação dialógica com a tradição constituída da cultura lusitana,
inscreveu seu nome no cânone literário português. 

Palavras chave: Tradição, modernidade, poesia, memória cultural. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1329 
TÍTULO: HUMANIZAÇÃO E EQUIPE: CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE PSÍQUICA DO 
CUIDADOR. 
ALUNO: TABITA AIJA SILVA MOREIRA (5657688406) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (87597586434) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (5460651476) 

Resumo:  
 
        A saúde psíquica do profissional de saúde não tem alcançado grande enfoque no cenário da
humanização hospitalar. Este estudo analisou a saúde psíquica, o stress e a humanização direcionada a 40
profissionais de saúde distribuídos em 04 hospitais de referência em Natal-RN. Foram utilizados um 
questionário semi-aberto, o Questionário de Saúde Geral de Goldberg e o Inventário de Sintomas de Stress
para Adultos de Lipp. A amostra encontra-se caracterizada por médicos (36%), enfermeiros (42%), 
assistentes sociais (13%), e psicólogos (9%). As condições oferecidas pela instituição para desenvolver seu
trabalho, avaliaram como regular (52%) e ruim (26%). Disseram que as condições para atender à demanda
solicitada são insuficientes (61%). Quanto à humanização oferecida diretamente aos profissionais, 32%
avaliaram como ruim e 21% como péssimo e 57% relatam a inexistência de programas voltados a
Qualidade de Vida do trabalhador. Constatou-se com o QSG nos fatores específicos sujeitos limítrofes com
stress psíquico (41%), desconfiança do próprio desempenho (33%), distúrbio do sono (34%) e distúrbio
psicossomático (37%). Já com o ISSL observou-se que 44% apresentaram stress cuja fase mais freqüente
foi a de resistência (65%). Diante dos dados supracitados, cabe o alerta para investimentos em ações que
busquem um cuidado humanizado ao profissional de saúde principalmente quanto ao enfoque preventivo
para sua saúde e qualidades de vida no trabalho. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1337 
TÍTULO: JUVENTUDE E EDUCAÇÃO: A NECESSIDADE DE NOVOS CAMINHOS DE DIÁLOGOS
ALUNO: MARIA ROSANGELA GOMES (5391825407) 
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (20103611487) 
CO-AUTOR: DULCINEIDE DA SILVA GOMES FEITOSA (0) 

Resumo:  
 
        Refletir sobre juventude e educação e a necessidade de novos caminhos de diálogo supõe apreender as
juventudes, sua trajetória de vida e o seu modo de enfrentar o mundo. Assim sendo, o presente trabalho tem
como prioridade pensar o referido tema dentro da realidade dos estudantes de origem popular na Escola
Pública de Natal, ao mesmo tempo em que se buscou fazer uma aproximação com a realidade da educação
pública. O estudo realizado partiu da seguinte indagação: a escola atual favorece o diálogo com a juventude
influenciando nos seus sonhos e no seu futuro? Ao mesmo tempo se buscou: a) identificar a existência ou
não de espaços de diálogos com a juventude na escola; b) identificar se a escola trabalha a autonomia
individual do aluno; c) identificar como os alunos qualificam a questão do diálogo na escola. Para tanto, o
primeiro passo foi uma aproximação com a leitura sobre o tema realizando leituras e discussões de textos.
A pesquisa apontou a dificuldade da Escola em estabelecer diálogos entre a comunidade estudantil, apesar
de reconhecerem a sua importância. Essa dificuldade foi atribuída à passividade tanto por parte dos
professores e diretores, quanto por parte dos alunos, que concordam que essa falta de motivação ocorre
porque a escola não oferece espaços específicos onde à juventude possa expressar suas idéias. Desse modo,
percebe-se que a escola atual necessita da criação de espaços de diálogos e de ações mais participativas das
juventudes no âmbito educacional. 

Palavras chave: Diálogo, juventude, estudantes de origem popular, educação pública. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1338 
TÍTULO: O JOGO DA EMANCIPAÇÃO DA INFÂNCIA EM LYGIA BOJUNGA NUNES 
ALUNO: ANA CECILIA DO NASCIMENTO (6053960438) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (2123137464) 

Resumo:  
 
        A literatura infantil é vista na contemporaneidade como formadora de consciência dentro da vida
cultural das sociedades, o que manifesta seu potencial em manipular ideologias em formação. A presente
comunicação apresenta os frutos de uma pesquisa cujo foco é a representação social da infância no livro
Seis Vezes Lucas (1996), de Lygia Bojunga Nunes. Nossa metodologia consiste em analisar a construção
dessa representação a partir da voz da protagonista infantil e da perspectiva assumida pelo narrador. Para
tanto, nos fundamentamos nos pressupostos teóricos de Ariès (1981), Zilberman (1989) e Palo (1986),
dentre outros estudiosos que nos embasaram histórica e sociologicamente. O romance proporciona debates
sobre questões fundantes do ser, por apresentar a infância como uma verdadeira travessia, condutora de um
processo de amadurecimento e de formação de identidades. Lygia Bojunga, portanto, segue pelo veio da
contestação dos “pensamentos costurados” (figurantes da representação da infância passadista) e convida a
criança ao centro da narrativa, entregando-lhe a chave da direção de sua própria vida que, em sua obras, é
retratada como um devir contínuo, sem o clássico “felizes para sempre”. 
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CÓDIGO: HS1341 
TÍTULO: AS MUITAS VOZES DO INTELECTUAL TRISTÃO BARROS NA CONFIGURAÇÃO DE 
UM IDEAL DE MODERNIDADE EM CURRAIS NOVOS (1920-1930) 
ALUNO: JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA (6457653413) 
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CAMARA BARROS (6474462434) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho analítico-reflexivo tem como fulcro a leitura dos textos de Tristão Barros (1896-
1936), este enquanto intelectual moderno, produtor de um acervo literário o qual está inserido na Revista
Literária Ninho das Letras editada de 15 de novembro de 1925 a 01 de janeiro de 1927 e nos jornais O
Porvir e O Galvanópolis, que circularam de 02 de maio de 1926 a 20 de janeiro de 1929 e de 30 de março
de 1931 a 15 de novembro de 1932, respectivamente, em Currais Novos/RN. Reconhecido como artesão da
palavra, encontramos nele o perfil do homem que utiliza da sua verve para agir em prol do desenvolvimento
do seu meio, mais especificamente em nosso estudo, da cidade de Currais Novos entre o período que vai de
1920 a 1930. Como não seria diferente, estando preso ao tempo presente, o artista moderno, se vê divido
entre os ideais progressistas advindos como as novas descobertas das ciências e as idéias tradicionais do
ambiente rural, a vida simples e pacata na lida com a terra, o moralismo concervador. A recorrência do jogo
pseudonímico em sua obra é mais um dos elementos característicos do eu plural, também podemos
enxergar os pseudônimos como máscaras que lhe servem para não ser reconhecido por olhares maléficos
circundantes. Este estudo está vinculado à Base de Pesquisa Cultura e Educação no Seridó norte-rio-
grandense e insere-se no Projeto de Pesquisa A modernidade curraisnovense nas letras do intelectual
Tristão Barros (1920-1930). 
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CÓDIGO: HS1343 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ONG'S E EMPRESAS PRIVADAS 
ALUNO: ELANE DE OLIVEIRA (6210299474) 
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUZA (23054042472) 
CO-AUTOR: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (5707402403) 

Resumo:  
 
        A qualidade de vida no trabalho tem sido uma preocupação da humanidade desde o início da
civilização, com os princípios da geometria melhorando o trabalho dos agricultores e aprimorada a partir do
século XVIII com os economistas liberais da Administração Científica. Hoje ela é observada tantos nas
empresas que visam lucros, como nas ONG's. Nesse contexto, a presente pesquisa observou quais
características motivadoras assemelham e diferenciam os dois tipos de organização:O terceiro setor e o
setor privado, tendo a Pastoral da Criança como ONG e o Banco Bradesco S A como organização privada.
Em ambos os casos, há necessidade de integração social através da amizade e contribuição para a
humanidade. A atividade desempenhada nessas organizações pode ser vista como um modo de promover a
cidadania através do desenvolvimento das capacidades humanas por meio do aprendizado. Entretanto, a
recompensa econômica, os fatores ergonômicos e os direitos do trabalho, para um assalariado são
relevantes enquanto para um voluntário da Pastoral da Criança não. 
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CÓDIGO: HS1346 
TÍTULO: BALANÇO DE RADIAÇÃO EM REGIÃO DE CAATINGA NATIVA, COMO 
FERRAMENTA PARTA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO 
ALUNO: RODRIGO DE FREITAS AMORIM (5435894476) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

Resumo:  
 
        Cada vez mais, o processo de desertificação no semi-árido nordestino toma proporções mais 
significativas, afetando diretamente a vida de milhares de pessoas que são influenciadas diretamente por
seus efeitos. Dentre as causas do processo de desertificação destacam-se as mudanças no balanço de 
radiação e erosão do solo, sendo que do ponto de vista sistêmico uma mudança afeta diretamente a outra.
Segundo Berttone e Lombardi Neto (1999l) ao longo da história, a erosão do solo vem sendo um fator
relevante para a degradação das condições ambientais no mundo. Um indicativo foram os declínios de
grandes civilizações, como a Pérsia (Irã), Mesopotâmia (Iraque) e norte da África. Desta forma, o trabalho
consiste em avaliar as variações no balanço de radiação e perda de solos na região do semi-árido do Rio 
Grande do Norte, especificamente na Microbacia Riacho Passagem. Os resultados demonstram que as
condições ambientais aliadas aos usos inadequados do solo aceleram os processos erosivos, alterando a
radiação líquida entre fluxos de calor sensível e de calor latente da evaporação total. Desta forma, deve-se 
buscar compreender os processos físicos de erosão e balanço da radiação para melhor adequar as atividades
a capacidade de suporte do ambiente. 
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CÓDIGO: HS1355 
TÍTULO: ESTUDO DAS CRENÇAS E COMPORTAMENTOS RELACIONADOS AO USO DE 
ÁLCOOL EM PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA 
ALCOÓLICA. 
ALUNO: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (1359577459) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: MARIANA MEIRA PIRES SIMONETTI (6177094406) 
CO-AUTOR: EUDES ARAUJO ROCHA (5306597432) 
CO-AUTOR: RAFAEL LUIZ MARQUES ARY (1046650416) 

Resumo:  
 
        O álcool é uma substância psicoativa que pode causar dependência fisiológica e psicológica. O
alcoolismo é visto como uma síndrome de dependência e pode ser diagnosticada segundo algumas
características como: grande vontade de beber, ausência de controle com relação à ingestão da bebida,
presença de sintomas de abstinência ao parar o consumo, entre outros. Nesse contexto, foram abordados 6
sujeitos - sendo todos do sexo masculino e inseridos em um programa de tratamento da dependência ao
álcool, desenvolvido em um hospital universitário – com o objetivo de se investigar tanto seus o perfis 
sócio-demográficos, quanto à influência do tratamento nas crenças e nos comportamentos associados ao uso
excessivo do álcool por suas partes. Para a coleta de dados foram utilizados o Inventário de Expectativas e
Crenças Pessoais acerca do Álcool (IECPA) e Inventário Millon de Estilos de Personalidade (MIPS). Em
relação à média do IECPA (176,33), observa-se que os participantes da amostra evidenciam grande
interesse e inquietação quando se refere ao uso do álcool. O MIPS, por sua vez, considera que as médias
encontradas na amostra são de "Sistematização" "Comunicabilidade" e "Conformismo", e as médias
inferiores são “Aberturas”, Introversões” e “Sensações”. A partir desses dados, acredita-se ser o presente 
trabalho, de grande importância para se somar a outros estudos que se referem à dependência da substância
psicoativa em questão, tema assaz presente nas sociedades atuais. 
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CÓDIGO: HS1356 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DE CRENÇAS EM RELAÇÃO AO ÁLCOOL EM PACIENTES DE UM 
GRUPO DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCÓOLICA 
ALUNO: EUDES ARAUJO ROCHA (5306597432) 
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (5460651476) 
CO-AUTOR: HELOISA KARMELINA CARVALHO DE SOUSA (1359577459) 
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 

Resumo:  
 
        O alcoolismo caracteriza-se pelo consumo consistente e excessivo de bebidas alcoólicas que interfere
na vida pessoal e profissional do indivíduo. Por ser uma substância psicoativa, o álcool pode originar
dependência física e psicológica no usuário, levando-o muitas vezes à perda do controle em relação à 
ingestão de bebidas alcoólicas e, até mesmo, a sintomas de abstinência. Frente a esta problemática, o
presente estudo objetivou identificar as crenças e comportamentos relacionados ao uso do álcool em
participantes de um programa de tratamento para dependência alcoólica (UTAD) do Hospital Universitário
Onofre Lopes – HUOL/UFRN. Foram entrevistados até o presente momento 6 participantes do programa,
os quais responderam um questionário semi-estruturado, o Inventário de Expectativas e Crenças Pessoais
acerca do Álcool (IECPA) e o Inventário Millon de Estilos de Personalidade (MIPS). Todos os
entrevistados são do sexo masculino, com média de idade de 46 anos; metade possue ensino fundamental
incompleto e são casados. 83% dos indivíduos não fazem consumo de álcool atualmente. Os resultados
observados pelo Inventário Millon de Estilos de Personalidade permite evidenciar destaque para as médias
de 54,17 (DP 4,45) no fator Conformismo, 48,50 (DP 9,50) no fator Comunicabilidade e 46,67 (DP 2,58)
no fator Sistematização. Quanto ao IECPA, obteve-se a média de 176,33, evidenciando que os sujeitos 
ainda demonstram interesse e preocupação com o álcool. 
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CÓDIGO: HS1358 
TÍTULO: RESILIÊNCIA E VELHICE: UM ESTUDO SOBRE OS ELEMENTOS DE RISCO E DE 
PROTEÇÃO NESSA ETAPA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. 
ALUNO: ADALA NAYANA DE SOUSA MATA (851238467) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (1195711450) 
CO-AUTOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720) 

Resumo:  
 
        A resiliência consiste em uma capacidade para se adaptar ou superar situações de risco, de caráter
preventivo e multideterminado, presente em todas as etapas da vida e, inclusive, na velhice, por vezes
associada a declínio e estagnação. Nesse sentido, objetivou-se verificar esta capacidade de resiliência, seus 
fatores de risco e de proteção, em idosos usuários da rede pública de saúde do distrito leste do município de
Natal/RN. Participaram até o momento 51 idosos com idade média de 71 anos, sendo 82% do sexo
feminino, com renda familiar média compreendida entre 1 e 3 salários-mínimos, a qual sustenta duas 
gerações (45%). Quanto à saúde, 51% dos idosos avaliaram-na como regular, com 92% deles referindo a 
presença de alguma doença crônica atualmente, havendo uma maior prevalência da hipertensão (87%). Essa
vivência leva 88% dos idosos a fazerem uso de algum medicamento diariamente. Com a avaliação das
demais escalas, identificou-se o escore médio de resiliência de 134,69±12,08; de auto-estima de 9,57±3,75, 
na dimensão material do apoio social percebido de 91,86±13,53; na dimensão afetiva de 94,53±12,75; na 
emocional, 82,75±19,91; de informação foi de 82,35±21,57; e interação social positiva, 84,22±19,43. 
Verifica-se a necessidade de compreender a velhice com um período que merece atenção dos profissionais
e das políticas de saúde, buscando propiciar ao idoso melhores condições de vida e mecanismos que
promovam o bem-estar e a saúde. 
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CÓDIGO: HS1361 
TÍTULO: AGRICULTURA FAMILIAR E SOBERANIA ALIMENTAR: UM RECORTE DE GÊNERO.
ALUNO: MARIA JOSEANE DA SILVA (5130936485) 
ORIENTADOR: SEVERINA GARCIA DE ARAUJO (6740626472) 

Resumo:  
 
        A agricultura familiar tem exercido um papel fundamental na alimentação mundial. E, em virtude da
escassez de alimentos, cientificamente comprovada, essa atividade ganha um papel central no tocante à
produção de alimentos no tempo presente. Aqueles (as) que fazer a agricultura familiar no Brasil, os (as)
agricultores (as) familiares, são pequenos proprietários e mini-fundistas, entretanto, apesar de, produzem 
prioritariamente para a subsistência da família, destinam parte significativa do excedente produzido para o
comércio. Assim, se tornam os principais responsáveis pela alimentação dos brasileiros. Deste modo, o
debate da Soberania Alimentar, aqui compreendida como uma ação de cunho político-social que objetiva o 
combate à fome e a insegurança alimentar, através da produção de alimentos de forma diversificada e
sustentável se faz necessária a essa categoria, especificamente as mulheres agricultoras. Neste contexto,
estas não estão inseridas de forma naturalizadas, como as responsáveis e “cuidadouras” universais da 
reprodução humana, de acordo com os papéis de gêneros, mas sim como um sujeito político que pode se
inserir neste processo social, e contribuir com a superação desse modo de produção onde a diversidade
cultural, a sustentabilidade ambiental e a justiça social não são priorizadas. E, assim contribuir com a
emergência de um modelo de produção socialmente justo e responsável, e onde a vida e o ser humano
tenham um papel central em detrimento do lucro e do capital 
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CÓDIGO: HS1362 
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA DE FRAGMENTOS E DE EXTENSÕES DA 
LÓGICA CLÁSSICA EM *ISABELLE* A PARTIR DE SUA CONTRAPARTE SEMÂNTICA 
MULTIVALORADA 
ALUNO: DALMO VINICIUS GOMES MENDONCA (6133777451) 
ORIENTADOR: JOAO MARCOS DE ALMEIDA (87897695620) 

Resumo:  
 
        A Lógica Clássica admite dois valores de verdade: verdadeiro e falso. Lógicas multi-valoradas 
finitárias possuem um conjunto arbitrariamente grande de valores de verdade. A noção de consequência
semântica dessas lógicas é mantida caracterizando alguns valores como 'designados'. Essa distinção gera
uma bivalência entre os valores que são designados e os que não são, e resultados mostram que é possível
construir uma representação para uma ampla classe de lógicas multi-valoradas em termos de uma semântica 
bivalente. Em [CCCM2005], Caleiro et al. apresentam uma forma de realizar essa tradução, gerando um
conjunto de cláusulas, e sugerem que as mesmas poderiam ser transformadas em regras de tableaux. Neste
projeto foi desenvolvido um programa na linguagem SML, capaz de extrair um sistema correto e completo
de tableaux bi-rotulado para lógicas finitárias. O programa toma a definição de uma lógica como entrada, e
gera um arquivo de texto contendo a teoria correspondente. As teorias construídas deverão ser processadas
pelo software de demonstração assistida de teoremas Isabelle. Primeiros experimentos indicam que a
complexidade das regras geradas cresce exponencialmente à aridade da lógica. O caminho a ser seguido é
em vista à realização de demonstrações automáticas (quando possível), sendo para isso necessária a
demonstração de certas propriedades sobre as regras, bem como a produção de regras mais eficientes do
ponto de vista computacional. 
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CÓDIGO: HS1364 
TÍTULO: QUALIDADE DO ENSINO: A GESTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA 
GUIA (PARNAMIRIM/RN) 
ALUNO: PRISCILA ARIANA COSTA DA SILVA (6666894405) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149) 

Resumo:  
 
        Nesse trabalho pretendemos verificar como se dá o eixo qualidade e recursos em escolas tidas de
referência, especificamente a Escola Municipal Nossa Senhora da Guia – Parnamirim/RN. A pesquisa, num 
enfoque mais amplo visa proporcionar subsídios aos sistemas estaduais e municipais relacionados às
definições da política educacional e custo-aluno ano. A reforma educacional brasileira ocorrida nas últimas
décadas dando ênfase à política de financiamento dá prioridade aos programas de descentralização
financeira, especificamente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). A citada Instituição é tida de
qualidade, por apresentar aspectos positivos relacionadas ao resultado do ensino aprendizagem e boa gestão
escolar, em face dos recursos e programas de descentralização financeira. Essas informações visavam,
também, levantar o custo aluno subsidiado por um software do INEP/MEC. Após análise do referencial
teórico e documentos correlatos ao tema realizamos uma entrevista com a direção da escola visando
detectar a influência do PDDE na gestão escolar e na qualidade do ensino, em face do fortalecimento de sua
autonomia financeira. Os resultados evidenciam um nível desejável de qualidade de ensino e da gestão
escolar, uma vez que os resultados quantitativos e a satisfação da escola com o respectivo Programa são
apresentados na fala da gestora da unidade de ensino. Porém algumas dificuldades relacionadas à liberação
dos recursos em tempo hábil, são evidenciadas. 
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CÓDIGO: HS1365 
TÍTULO: O ENSINO DE QUALIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EMÍLIA RAMOS 
– NATAL/RN. 
ALUNO: FADYLA KESSIA ROCHA DE ARAUJO (5655559447) 
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149) 

Resumo:  
 
        O presente artigo apresenta discussões acerca da qualidade da educação básica fazendo referência à
Escola Municipal Professora Emília Ramos-Natal/ RN, tida de qualidade. A pesquisa, em um enfoque mais
amplo no número de escolas, visa proporcionar subsídios aos sistemas estaduais e municipais relacionados
às definições da política educacional e o custo aluno. Tem como objetivo compreender a qualidade da
educação básica, considerando a relevância do termo Qualidade, bem como alguns aspectos que dizem
respeito à citada escola voltada para a gestão e organização, quantidade de alunos, infra-estrutura e 
programas de cunho descentralizador, como o Dinheiro Direto na Escola (PDDE). A partir de uma análise
teórica em documentos governamentais e referências teóricas delimitamos o eixo da gestão e recursos
financeiros. Os dados referentes ao custo aluno são de um software cedido pelo MEC/INEP. Realizou-se 
uma entrevista com o gestor da escola cuja fala evidencia resultados positivos relacionados à teoria/prática
e estratégias didáticas pelos professores, bem como parcerias com a comunidade as quais são
proporcionadas por meio da implementação do PDDE. O estudo realizado demonstra a importância do
conhecimento no tocante à qualidade da educação básica referente aos dados estatísticos, uma boa gestão
escolar democrática e a interação com a comunidade. Porém, é mencionado o atraso na liberação dos
recursos do PDDE ocasionando interferência na aquisição do material didático e outros. 
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CÓDIGO: HS1369 
TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: UMA NECESSIDADE PARA UMA 
ESCOLA INCLUSIVA 
ALUNO: PRISCILA LOPES DA SILVA (5440845437) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (8588287404) 

Resumo:  
 
        Embora o movimento pela inclusão tenha sido impulsionado por leis e documentos oficiais,
verificamos que ainda são poucas as mudanças na escola, com a finalidade de prepará-la para atender a 
diversidade do alunado, sendo indispensável o investimento na formação de professores. No projeto
“Avaliação de programas de formação continuada de docentes para o atendimento inclusivo de educandos
com necessidades especiais” tivemos a oportunidade de pesquisar sobre como vem sendo empreendida a 
formação continuada de professores que atuam em algumas escolas estaduais e particulares da cidade de
Natal – RN. A análise dos dados da pesquisa evidenciam que 88% dos entrevistados atuam ou atuaram
junto a tais alunos, mas apenas 68% afirmam ter recebido alguma orientação. Observamos, ainda, que há
grande expectativa dos docentes sobre os programas de formação continuada com vista ao atendimento
inclusivo, sugerindo a realização de cursos com carga horária mais extensa, que façam relação entre a teoria
e a prática. 
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CÓDIGO: HS1370 
TÍTULO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES: EVIDÊNCIAS DE UMA PESQUISA NAS 
CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN 
ALUNO: SILVIA GILMARA SILVA RAMOS (2377733417) 
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (8588287404) 

Resumo:  
 
        Atualmente, reconhece-se que a formação continuada é uma exigência da educação, não só devido aos
avanços da ciência e da tecnologia que se processaram nas últimas décadas, mas como uma nova categoria
que passou a existir. Nesse contexto, inserem-se os profissionais de educação, entre os quais os professores,
que, no cotidiano das escolas, vêem-se constantemente desafiados por novas exigências, entre as quais a de
atender, de forma adequada, à diversidade do alunado. O projeto de pesquisa “Avaliação de programas de 
formação continuada de docentes para atendimento inclusivo de educandos com necessidades especiais” se 
propõe a avaliar programas de formação continuada de profissionais de educação, com vistas à educação
inclusiva. Com base nos dados coletados entre os profissionais atuantes em escolas municipais da cidade de
João Pessoa / PB e de Natal / RN, percebemos que, de um total de 255 professores pesquisados, 72% atuam
ou atuaram com alunos que apresentam necessidades especiais. Destes, 58% afirmaram ter recebido
informações, em cursos ou eventos, para a realização de um trabalho voltado às especificidades desse
alunado. Destacaram, de maneira geral, a relevância da formação continuada, sugerindo: a realização
freqüente de cursos de formação com uma maior carga horária; maior número de vagas para professores;
necessidade de se aliar teoria à prática. 
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CÓDIGO: HS1374 
TÍTULO: ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE: UM ESTUDO DE SUA DIMENSÃO 
PSICOLÓGICA ATRAVÉS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. 
ALUNO: CAROLINA CHAVES GOMES (1204443483) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (26926520291) 

Resumo:  
 
        O envelhecimento é um fenômeno de grande relevância e a Educação Física constitui-se em aliada 
para promoção da saúde, devendo-se analisar a percepção de idosos sobre as atividades físicas. No estudo, a
idade variou de 50 a 78 anos, 92,9% são mulheres, 45,7% casados e cursaram até o ensino médio, 50%
consideraram o exercício físico indispensável para uma vida saudável, 54,3% referiu que hipertensão,
osteoporose e colesterol alto podem ser prevenidos, 84,3% que a atividade física pode ajudar a combater
estresse, insônia, ansiedade e depressão; e 60% que diabetes e problemas circulatórios podem decorrer da
falta de exercício físico. Dos idosos, 63,2% referiu que a atividade física melhora auto-estima, qualidade de 
vida e dores; 94,3% que ao fazer exercícios sua saúde geral melhorou; 90% que a prática esportiva é
importante para os afazeres diários e vida social. Assim, as representações sociais da atividade física para
os idosos são positivas e associadas à prevenção e promoção de saúde. 

Palavras chave: Atividade Física, Terceira Idade, Representação Social. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1376 
TÍTULO: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA TRIGONOMETRIA 
ALUNO: ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA (6129106440) 
ORIENTADOR: BERNADETE BARBOSA MOREY (59616571834) 

Resumo:  
 
        Em nosso plano de trabalho nos propusemos a verificar as dificuldades enfrentadas por professores e
alunos no processo de ensino-aprendizagem da trigonometria. Inicialmente fizemos a leitura e discussão do 
artigo “Tendências Presentes no Ensino da Trigonometria no Brasil: uma abordagem histórica” de Adair 
Nacarato. Em decorrência da leitura do artigo, passamos procedemos a análise de livros de didáticos de
matemática do ensino médio. Ao nosso ver, sendo o livro didático o instrumento mais utilizado pelos
docentes, a abordagem dos autores dos livros tem muito a nos dizer a respeito de como está sendo ensinada
a trigonometria na escola. Na terceira fase do nosso trabalho, analisamos as provas de alunos feitas em
disciplinas da graduação, disciplinas estas ministradas por dois professores do Departamento de
Matemática. Em nossa análise das provas buscávamos esclarecer quais erros mais freqüentes e
característicos são cometidos pelos alunos da graduação. 

Palavras chave: ensino e aprendizado de trigonometria 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1377 
TÍTULO: IGREJA E ESTADO NOVO: A RE-ELABORAÇÃO DA IDENTIDADE CONSERVADORA 
ATRAVÉS DO PENSAMENTO CATÓLICO NO RN 1937-1945 
ALUNO: GUSTAVO HIROSHI KITAYAMA (51252015100) 
ORIENTADOR: RENATO AMADO PEIXOTO (80772846715) 

Resumo:  
 
        Neste trabalho pretendemos apontar o desenvolvimento de ensaio que aborda as estratégias e os
discursos desenvolvido no âmbito da Igreja Católica, durante o período do Estado Novo, no Rio Grande do 
Norte. Busca-se com isso levantar subsídios para se apontar a re-elaboração de uma identidade e de um 
pensamento conservador católico e suas influências na sociedade, no que acreditamos ser um caso
paradigmático para compreender as forças atuantes ns sociedade brasileira, na segunda metade do século
XX, uma vez que no RN se vivenciaram situações limite (singulares), em especial o levante comunista de
1935, que ajudou a desenvolver fortes tensões, marcadas por respostas correspondentemente mais agudas. 

Palavras chave: Igreja, Pensamento, Estado Novo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1378 
TÍTULO: MEMÓRIA, HISTÓRIA E UTOPIA NA FICÇÃO DE MIA COUTO 
ALUNO: LAYZE DANYELLE GOMES PEREIRA (6757401428) 
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS (65158598487) 

Resumo:  
 
        O projeto em questão se ocupou da ficção de Mia Couto, escritor moçambicano, analisando a
experiência crítica do autor em contraste com a ordem social vigente de seu país. Observou-se como a sua 
obra dá a ver as questões sociais, a história e a memória cultural de um país - Moçambique - que só 
recentemente (1975) tornou-se independente de Portugal. O fazer literário de Mia Couto entrelaça fato e
ficção, autobiografia, memória e história social. Nessa perspectiva, foi possível verificar como na obra de
Mia Couto se disseminam aspectos representativos da vida social, política e cultural de Moçambique.
Partiu-se do pressuposto de que a ficção abarca um tecido de identidades culturais e memória coletiva, 
ocupando-se do passado na mesma medida em que o traz para o presente. Espera-se que a análise de tais 
questões possa elucidar pontos iluminadores na ficção de Mia Couto no que se refere à articulação entre
literatura e sociedade, de modo que possa trazer uma importante contribuição para os estudos já realizados
acerca da obra do autor. 

Palavras chave: Literatura, Memória, História Social, Utopia, Cultura Moçambicana. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1381 
TÍTULO: TOMÁS DE AQUINO ENTRE ARISTÓTELES E KANT: ELEMENTOS DE UMA 
AUTONOMIA TEÔNOMA 
ALUNO: JAILSON SILVA LOPES (3396604490) 
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA (40030270006) 

Resumo:  
 
        A pesquisa de iniciação científica ora em questão, realizada sob a orientação da Drª Cinara Nahra, no 
período 2007/2008, será exposta aqui de forma sucinta e objetiva, abordando o caráter essencialmente
moral da filosofia cristã, exposta por Tomás de Aquino, analisando a proposta desse filósofo acerca da Lei
Natural, e de como esta determina o agir moral do ser humano, sobretudo em relação a uma moralidade
sexual orientada unicamente pela razão prática. .A pesquisa possibilitará relacionar de que forma o
pensamento do Doutor Angélico encontra pontos convergentes com a moralidade proposta por Immanuel
Kant, principalmente na sua Fórmula Universal da Lei da Natureza do Imperativo categórico. O presente
trabalho procurará propor uma análise da filosofia tomista, como forma de consecução de um agir moral
rumo ao maior bem buscado pelo homem, que é ao que parece, a felicidade. Investigaremos como Tomás
de Aquino, alia-se a Aristóteles na busca dessa resposta, mas ultrapassa-o, apontando para uma metafísica 
cristã açambarcada em Agostinho. Por outro lado, procura o aquinense determinar o agir moral do homem
como uma atividade autônoma, por ser livre, embora pautada na revelação. Nossa proposta tentará
demonstrar que o Doutor Angélico elabora bases, fundamentadas na Lei Natural, que serão posteriormente
reiteradas por Immanuel Kant. 

Palavras chave: Palavras-Chave: Tomás de Aquino – Lei natural – Moral Cristã – Kant 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1382 
TÍTULO: A LITERATURA CIENTÍFICA DE PSICOLOGIA SOBRE REAÇÕES AO AQUECIMENTO 
GLOBAL: INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE PESQUISA. 
ALUNO: HELLEN CHRYSTIANNE LUCIO BARROS (6454928411) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 

Resumo:  
 
        Realizamos um levantamento bibliográfico, buscando tomar conhecimento dos principais aspectos
psicológicos presentes na reação da população em geral às mudanças climáticas globais. O objetivo era ter
uma base em que nos apoiar para realizar nossas análises futuras, ao estudarmos a consciência ecológica de
professores do ensino fundamental diante desta temática. O levantamento foi feito com material
bibliográfico a partir de 1970, época em que se começava a discutir aspectos do chamado aquecimento
global; entretanto, a maior parte dos artigos encontrados sobre o assunto data de 1990 em diante, com maior
ocorrência nos últimos anos, tendo em vista a intensificação da discussão deste assunto. Através do
levantamento bibliográfico realizado, estabelecemos cinco dimensões psicológicas que se fazem presentes
nas pessoas diante das mudanças climáticas globais. Tais dimensões, psicofisiológica, comportamental,
cognitiva, percepção de risco e social, podem ser observadas na forma como as pessoas agem, percebem e
lidam com o aquecimento global. O levantamento realizado também tornou clara a relevância das escalas
espacial (local-global) e temporal (hoje-futuro) diante das mudanças climáticas globais. Esperamos que o
embasamento teórico obtido nos auxilie na formulação do instrumento a ser aplicado aos professores do
ensino fundamental e na análise dos dados. 

Palavras chave: aquecimento global; psicologia ambiental; escalas espacial e temporal. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1384 
TÍTULO: SÍNDROME DE DOWN E MÚSICA: UM PANORAMA ATUAL DAS ESCOLAS 
PRIVADAS EM NATAL/RN 
ALUNO: ISAAC SAMIR CORTEZ DE MELO (1249195454) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 
CO-AUTOR: CAROLINA CHAVES GOMES (1204443483) 
CO-AUTOR: DANILO CESAR GUANAIS DE OLIVEIRA (42166284434) 
CO-AUTOR: MARIA DA SILVA SANTANA (26926520291) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa tem por finalidade identificar especificidades da Síndrome de Down (SD) e conhecer o
panorama da educação musical nas escolas regulares em Natal/RN. Para isso embasa-se em estudos que 
abordam sob os temas desenvolvimento emocional e cognitivo, e socialização de sujeitos com SD. John
Down, cientista que nomeia a síndrome, distinguiu a SD como entidade clínica distinta de outras
deficiências mentais. Estudos atuais demonstram que crianças com SD passam pelos mesmos estágios de
desenvolvimento de uma sem tal alteração genética, porém mais lento (PUESCHEL, 1993;
SCHWARTZMAN e colaboradores, 2003). Em nosso município apesar de haver um aumento na inclusão
de alunos na rede de ensino, esta ainda abrange uma pequena parcela da população. Outro ponto que
merece destaque é a inserção do ensino de música como facilitador no processo de inclusão, sendo ainda
um elemento que atinge diversas áreas do desenvolvimento humano. Para a comunidade acadêmica esta
pesquisa pode vislumbrar a importância de preparar educadores musicais com noções em inclusão.
Contactamos cento e oitenta e seis escolas privadas em Natal e apenas sete apresentavam o ensino de
música a esses sujeitos. Em diversas escolas encontramos alunos com SD mas, como visto são raras as
oportunidades de um acompanhamento musical na formação escolar desse indivíduo. Faltam professores, e
iniciativa dos pais e diretores em oferecer essa possibilidade de desenvolvimento ao aluno com SD. 

Palavras chave: Síndrome de Down; Educação Musical; Ensino Regular. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1385 
TÍTULO: LAZER NA TERCEIRA IDADE: AS ATIVIDADES DE LAZER COLABORADORAS E 
MANTENEDORAS DE UMA BOA QUALIDADE DE VIDA. 
ALUNO: RAFAELA DE FATIMA SANTOS DE MELO (5525227401) 
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434) 

Resumo:  
 
        Segundo a Organização Mundial de Saúde, são considerados idosos os indivíduos acima de 60 anos.
Essa faixa de idade mostra-se cada vez mais em expansão, podendo-se afirmar que nunca houve tantos 
indivíduos com uma idade tão avançada quanto se está observando nos dias atuais. Alguns estudos revelam
que o lazer surge na terceira idade como um importante contribuinte para uma velhice satisfatória. Assim,
buscou-se conhecer, a partir da percepção dos idosos residentes no Instituto Juvino Barreto da cidade do
Natal, as atividades de lazer que mais os interessam, que colaboram para o seu bem-estar e que 
proporcionem além da ocupação do tempo livre, uma melhoria da qualidade de vida. A presente pesquisa é
exploratória de caráter qualitativo e quantitativo. Após o livre consentimento dos participantes da pesquisa,
aplicou-se um questionário semi-estruturado e um teste de orientação temporal e espacial, a fim de alcançar
os objetivos já expostos. Os resultados revelam a percepção de 26 idosos acerca das atividades de lazer que
gostariam de realizar, se realizam, e que atividades deveriam existir voltadas ao público em questão. Artes,
trabalho e passeios foram atividades de destaque. Dessa forma, verificou-se que os idosos que residem na 
Instituição Juvino Barreto sentem vontade de desenvolver atividades adequadas a sua faixa etária e a suas
limitações, porém algumas dificuldades os impedem de realizar ações. 

Palavras chave: Velhice, Instituição de Longa Permanência, lazer, qualidade de vida. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1389 
TÍTULO: A VIAGEM DE ADOLPHE D’ASSIER PELO IMPÉRIO BRASILEIRO: UMA PROPOSTA 
DE TRADUÇÃO. 
ALUNO: ELISABET FERNANDES (1471291413) 
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO (8164286893) 

Resumo:  
 
        Ao traduzir artigos escritos por Adolphe d’Assier, viajante francês que foi ao Brasil no século XIX, os
quais relatam as principais características culturais desse Brasil e foram publicados na Revue des deux
mondes, revista parisiense prestigiosa do século XIX, tentou-se trazer a transcrição fiel de documentos 
existentes e ricos em detalhes da vida e da cultura brasileira da época. Tradução não existente no Brasil.
Devido á raridade e idade desses artigos, procurou-se fazer uma atualização ortográfica e vocabular. 
Escolheu-se a línguagem contemporânea para tornar a leitura mais agradável e menos cansantiva, levando
em conta a riqueza de detalhes existente; o que poderia tornar a línguagem redundante e monótona se fosse
traduzido diretamente para o português do século XIX. Um trabalho de pesquisa histórica e vocabular foi
indispensável para entender a intenção do autor e para uma melhor adaptação da linguagem. Eis aqui, em
seguida, um trecho do trabalho de tradução feito com um dos artigos de Adolphe d`Assier: “Cerca de quatro 
séculos passaram desde que Pedro Álvares Cabral se apoderou da Península Austral do Novo-Mundo em 
nome da coroa portuguesa e, no entanto, salvo alguns aspetos gerais de sua história política e moral (1), o
Brasil, excluindo os portos visitados diariamente pelo comércio europeu, é absolutamente desconhecida." 

Palavras chave: Tradução, contemporaneidade da línguagem, imagens do Brasil 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1393 
TÍTULO: UM NOVO OLHAR SOBRA AS MULHERES RICAS NA NATAL SETECENTISTA 
ALUNO: MYRIANNE CARLA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE (5285427452) 
ORIENTADOR: FATIMA MARTINS LOPES (60093870787) 

Resumo:  
 
        As mulheres com melhores condições econômicas, apesar de terem uma vida mais confortável no que
se refere a sua sobrevivência, tinham uma vida bastante regrada pelos homens a quem estavam relacionadas
que tinham o poder de controlar todas as esferas do seu cotidiano. Observaremos neste trabalho, elaborado
a partir da análise dos Termos de Vereação da cidade de Natal e dos Registros de Testamentos do século
XVIII da cidade de Natal, que estas mulheres, mesmo tendo certos privilégios sociais, tinham limitações até
mesmo sobre a guarda de seus filhos, apenas por causa de seu gênero que sempre estava associado à
transgressão. Portanto, será analisada a condição dessa mulher, que mesmo privilegiada economicamente,
enfrentava as mesmas limitações sociais impostas às demais mulheres da sociedade da Natal setecentista.
Contudo, algumas mulheres brancas ricas, apesar de ter uma vida mais vigiada, conseguiam maneiras de se
libertarem do jugo que lhes foi imposto: o da submissão, recato e silêncio. 

Palavras chave: mulheres, testamentos, família 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1403 
TÍTULO: A ESPACIALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO-TURÍSTICOS NO 
ESPAÇO METROPOLITANO DE NATAL. 
ALUNO: BARBARA LAIS FELIPE DE OLIVEIRA (4777901432) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

Resumo:  
 
        Desde meados da década de 1990, o aumento na dinâmica das atividades turísticas no litoral
nordestino produz impactos sócio-espaciais e ambientais na escala metropolitana. Os investimentos -
nacionais e estrangeiros - na produção imobiliário-turística têm acarretado uma reconfiguração na relação
sede-periferia, além de uma mudança no preço do solo urbano e o início de uma nova tendência de
“segundas residências” destinada aos turistas europeus. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é mostrar
os efeitos dos novos empreendimentos imobiliários na configuração do espaço metropolitano – por meio da 
espacialização dos investimentos – e dos elementos geradores, a fim de compreender a peculiaridade desse
processo. Como material empírico foram utilizadas as informações contidas na imprensa, nos sites das
empresas de construção e nos arquivos públicos. Observou-se que os investidores são em sua maioria 
(84,54%) advindos de países europeus como Portugal (56,41%) e Espanha (13,55%), com um crescimento
importante de Noruegueses e Dinamarqueses. Esses investimentos se espalham por todo território do RN:
Natal (41,22%) seguido por Parnamirim (25,26%) e Nísia Floresta (21,27%). Os três municípios perfazem
quase 88% desses novos empreendimentos, tendo o litoral como foco. Dessa forma, esses investimentos
contribuem com a mudança do parâmetro imobiliário e financeiro do mercado, induzindo ao aumento do
valor do solo e uma mudança na configuração das praias do litoral nordestino. 

Palavras chave: Mercado Imobiliário, Imobiliário-turistico, Natal, Litoral Nordestino, 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1409 
TÍTULO: EDUCAÇÃO, CULTURA POPULAR E DEMOCRACIA: UMA CARTOGRAFIA 
SIMBÓLICA DO CPC/UNE E DO MEB/CNBB 
ALUNO: JOSE GLLAUCO SMITH AVELINO DE LIMA (4699755470) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (5676169400) 
CO-AUTOR: THALITA COSTA DA SILVA (5511558419) 
CO-AUTOR: OZAIAS ANTONIO BATISTA (6301984463) 
CO-AUTOR: JOICY SUELY GALVAO DA COSTA (6887533456) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta os aspectos principais dos estudos já realizados na pesquisa "Em busca das
raízes culturais do povro brasileiro: as afinidades românticas da educação popular" sobre dois dos quatro
movimentos de cultura e educação popular da década de 1960: o Centro Popular de Cultura, da União
Nacional dos Estudantes (CPC/UNE) e o Movimento de Educação de Base, da Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil (MEB/CNBB). Apresenta também os resultados iniciais da cartografia simbólica em torno
dos conceitos de cultura popular, educação popular e democracia presentes nos movimentos anteriormente
assinalados. 

Palavras chave: Educação Popular; Cultura Popular; Cartografia Simbólica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1411 
TÍTULO: FINANCIAMENTO DO TURISMO NO BRASIL E NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: EUDESIO EDUIM DA SILVA (1483394417) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (37858750453) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa examina a importância conferida à questão do financiamento na implementação das
políticas de turismo para o Brasil e para o Rio Grande do Norte, considerando que economias periféricas
tendem a apresentar deficiências financeiras estruturais em seu setor privado, o que freqüentemente requer
a intervenção do setor público para atender as necessidades de crédito do setor. A pesquisa destaca a
política de financiamento, estruturada a partir de uma série de fundos e programas, bem como da atuação de
grandes bancos públicos federais. As Estatísticas Básicas do Turismo, para o período 2004-2007, revelam a 
continuação da tendência observada ainda no primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, de
redução da importância do BNDES como a grande instituição provedora de crédito para o setor turístico e
aumento da participação dos bancos públicos federais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, na
concessão de crédito para o setor. No caso do Nordeste e do Rio Grande do Norte, uma das linhas de
financiamento examinada no período 1998/2007 foi o PROATUR, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
De acordo com os dados coletados, referentes às contratações de financiamento, é possível constatar que a
maior parte das operações e volume de empréstimos se concentrou nos três últimos anos do período de
análise. 

Palavras chave: turismo; políticas de turismo; financiamento. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1413 
TÍTULO: LINGUAGEM E ONTOLOGIA NO DIÁLOGO COM O JAPONÊS DE M.HEIDEGGER 
ALUNO: AMANDA VIANA DE SOUSA (4832912429) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768) 

Resumo:  
 
        Mestre Eckhart: a deidade mística e o acontecimento do homem Ao redor do vale do Reno, um
ambiente favorável é constituído para um renascimento neoplatônico assentado sobre o misticismo devido à
idéia capital do retorno ao Uno e a preocupação com o sentido oculto expresso através da própria existência
humana. A mística, então, se apresenta como experiência imediata de Deus ou Uno e foi Mestre Eckhart
que expressou a experiência de unidade de forma mais perseverante porque ele conduziu a teologia
negativa às últimas conseqüências através do discurso do nada da deidade. O nada é o véu do ser e quando
o homem se apropria do próprio ser, a relação dele com o divino passa a ser outra porque é a partir do nada
que ele mesmo se faz. O homem está-aí, no entanto, é marcado pelo “eu“ e pela “vontade”, o que acaba por 
enclausurá-lo num confinamento de si mesmo, preenchido por representações. Diante desse
empreendimento, Mestre Eckhart nos provoca a pensar ao que concerne de mais profundo no homem que
não se revela por um preencher. Aqui, a experiência do nada se efetivará por meio de uma transcendência
para a imanência. Contudo, a subjetividade alcança algum sentido? Assim, objetiva-se na presente 
comunicação identificar os enlaces que expressam a experiência da subjetividade por meio da noção de
deidade e o acontecimento do homem como um nada, isto é, um ser que não possui existência por si
mesmo, mas que precisa concretizar sua essencialidade. 

Palavras chave: Mestre Eckhart, deidade e subjetividade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1418 
TÍTULO: A FUNÇÃO DA LITERATURA INFANTIL SEGUNDO CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS EM 
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALUNO: SIMONE LEITE DA SILVA (6520789402) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa está vinculada à Base Processos de Aprender e Ensinar na Educação Infantil e objetiva
investigar qual a função da literatura infantil no desenvolvimento de crianças pequenas e o que pensam
crianças que vivenciam experiências com textos literários em Instituições de Educação Infantil, sobre a
função da literatura. O papel da leitura no desenvolvimento e educação da criança tem sido objeto de
muitos estudos e teorizações (COELHO; BETHELHEIM; ABRAMOVICH, AMARILHA). Mas, não se
tem dado relevância às concepções de crianças sobre o papel da mesma. O que pensam as crianças que
vivenciam a prática literária sobre “para que serve” ler/ouvir histórias? Acredita-se que as concepções 
infantis são parte de uma visão sócio-cultural acerca da temática que merece ser posta em foco para ser
melhor compreendida. O estudo assume as características do tipo exploratório e aborda a função da
literatura infantil na perspectiva de crianças da Educação Infantil. Seu desenvolvimento envolve a
construção de dados bibliográficos e empíricos através de entrevistas com dez crianças de cinco anos que
freqüentam instituições de Educação Infantil das redes pública e privada de Natal/RN que desenvolvem
práticas com a literatura infantil. Os dados poderão alargar a compreensão acerca do papel da literatura para
as crianças a partir da visão delas próprias, numa perspectiva de que a criança não é, apenas, incapaz e
reprodutora de cultura; mas, capaz de criar e produzir uma nova cultura. 

Palavras chave: educação infantil; prática literária; concepções de crianças. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1421 
TÍTULO: CORPOREIDADE E TRANSCENDÊNCIA: EDUCAR PARA O ENCONTRO COM O 
OUTRO 
ALUNO: JANNY KELLY MONTEIRO FREIRE (931492475) 
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (18822665449) 

Resumo:  
 
        Priorizamos nessa pesquisa de iniciação científica a busca de saberes para a compreensão do sentido
da vida. Trabalharemos com o conceito de corporeidade e transcendência que legitima o entendimento da
Educação corporalizada através da importância do encontro com o outro. Objetivo da pesquisa, construir
saberes da vida que contribuam para as relações interpessoais do ser humano, na busca da superação,
visando a compreensão do sentido da vida, como forma de repensar a relação entre educador-educando na 
sociedade. A pesquisa tem como atividades principais a pesquisa bibliográfica, a fundamentação teórica, a
realização de entrevista com alunos do Curso de Educação Física da UFRN, em processo de formação
continuada envolvidos neste processo. A proposta desse projeto justifica-se que a Ciência da Motricidade 
Humana estuda o Homem como complexidade, em movimento incessante à transcendência. Os objetivos
subseqüentes, atenta para a construção de saberes metodológicos para fundamentar ações pedagógicas,
visando integrar as dimensões cognitivas e afetivas do processo ensino-aprendizagem no desenvolvimento 
do conhecimento corpo, afeto, liberdade, relação homem-outro. A formação continuada apresenta-se como 
possibilidade de melhoria da formação do professor uma vez que permite discussões tanto dos problemas
vivenciados no cotidiano como também dos problemas existentes no proprio curso de formação inicial. 

Palavras chave: CORPOREIDADE, FORMAÇÃO DE PROFESSOR, TRANSCENDÊNCIA. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1424 
TÍTULO: GEOPROCESSAMENTO DE DADOS MORFOLÓGICOS SOBRE A ARQUITETURA DE 
BAIRROS EM NATAL: ALECRIM, LAGOA NOVA E BARRO VERMELHO 
ALUNO: ALANA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (6897590452) 
ORIENTADOR: EDJA BEZERRA FARIA TRIGUEIRO (18092276404) 

Resumo:  
 
        Este projeto é parte integrante de um outro mais abrangente intitulado “Morfologia e Usos da 
Arquitetura: a importância do geoprocessamento das informações” que visa à montagem de um banco de 
dados georreferenciado referentes aos bairros da cidade de Natal, cuja ocupação estava consolidada em
meados do século 20. O projeto atual se propõe a complementar o banco de dados já existente, inserindo os
bairros de Lagoa Nova, Alecrim e Barro Vermelho. O que se pretende é o agrupamento das informações
contidas nos trabalhos realizados a mais de uma década na base de pesquisa Morfologia e Usos da
Arquitetura – MusA, referentes às edificações que apresentam, ou apresentavam à época do estudo,
vestígios de suas características formais originais, sendo alguns dados, considerados essenciais para a
entrada no banco, comuns a todos os casos, e outros, considerados complementares, incluídos segundo
disponibilidade e qualidade da informação. .A estruturação destas informações, reunidas em um SIG
(Sistema de Informações Geográfica) proporciona um maior conhecimento da relação entre forma e os usos
das edificações, bem como espaços públicos e de como essa relação pode afetar diferentemente a
preservação e a conservação do patrimônio arquitetônico desses bairros. O geoprocessamento foi o meio
escolhido para tal, por ser uma ferramenta capaz de promover o armazenamento e a integração de
informações sobre forma e função, permitindo a articulação e atualização de diversos tipos de dados. 

Palavras chave: Banco de dados;Geoprocessamento;patrimônio arquitetônico;SIG 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1426 
TÍTULO: MEMÓRIA DOS ANISTIADOS DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (1440183490) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (29698324453) 
CO-AUTOR: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (5208176483) 
CO-AUTOR: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (6701737463) 

Resumo:  
 
        Analisa a trajetória dos anistiados políticos que participam da "Associação Norte-riograndense de 
Anistiados Políticos" do Estado do Rio Grande do Norte. Esses anistiados foram os opositores dos governos
militares no período autoritário. Para a elaboração do trabalho partimos dos conceitos de Memória
(Halbwachs), Narrativa (Benjamin) e Política (Arendt). A partir daí, compreenderemos o percurso feito por
esses protagonistas. Tendo como objetivos: identificar os atores desse movimento; investigar o contexto
político em que ocorreu a repressão; e estudar a trajetória desses indivíduos. Para tanto, foram realizadas
pesquisas bibliográficas, consulta aos bancos de tese (UFRN), recortes de jornais, legislação pertinente ao
tema, bem como entrevistas realizadas com os participantes dessa trama social. 

Palavras chave: Historia dos anistiados, Memoria do Rio Grande do Norte e Politica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1429 
TÍTULO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A PROFISSÃO DO PSICÓLOGO NO BRASIL 
ALUNO: JOYCE PEREIRA DA COSTA (6744232401) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 
CO-AUTOR: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (1074668480) 
CO-AUTOR: FELLIPE COELHO LIMA (1407860402) 

Resumo:  
 
        A produção científica em Psicologia encontra-se em expansão, e dentre as publicações, a profissão de
psicólogo destaca-se como objeto de estudo, desde sua regulamentação. Todavia, características dessa
produção, como autoria, têm sido pouco estudadas. Este estudo visa caracterizar autores de publicações
sobre a profissão de psicólogo, coligindo-se informações como sexo, titulação, grupos de pesquisa, número 
de trabalhos sobre a profissão, instituição de ensino superior de vinculação do autor. Buscou-se em base de 
dados virtuais publicações sobre a profissão e consultou-se Currículos Lattes de seus autores (n=128). 
Verificou-se que a maior parcela de autores são mulheres (80%), com a maior titulação em Psicologia
(59%), refletindo o perfil da profissão. Apenas 14% são vinculados a entidades representativas da categoria,
sendo que 50% destes referem-se aos Conselhos Regionais. Apesar disso, acredita-se que essa vinculação 
possa contribuir para a construção de reflexões sobre a profissão. Os autores são ligados a grupos de
pesquisa (82%) e são vinculados a instituições de ensino superior do eixo sul-sudeste (80%), confirmando 
uma tendência de desigualdade de produção existente entre as regiões brasileiras. A produção indica
dispersão, pois 78% dos autores produziram até três trabalhos, revelando-se esporádica e com pouca ênfase 
dada à temática. Esses dados se coadunam com outros existentes sobre produção em Psicologia no Brasil. 

Palavras chave: Profissão; psicólogo; produção científica em Psicologia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1430 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE ESCOLARES E FAMILIARES DO 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (NEI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE. 
ALUNO: LUIZA ANDRADE DE FRANCA (5520026408) 
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300) 

Resumo:  
 
        Trabalho elaborado com o objetivo de investigar o perfil de consumo alimentar familiar de pré-
escolares do Núcleo de Educação Infantil (NEI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, devido à
importância de se conhecer o consumo alimentar de crianças na faixa etária de 2 a 7 anos e promover
hábitos saudáveis, para prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Foi feita uma abordagem
qualitativa, por meio de um questionário respondido pelos pais dos alunos, onde foi descrito os alimentos
que rotineiramente fazem parte de cada refeição. Ao final observou-se uma dieta monótona e pouco 
diversificada, tendo como base uma dieta láctea, com consumo elevado de açúcar e de gordura, e reduzido
consumo de frutas e verduras. 

Palavras chave: consumo alimentar infantil; transição nutricional; pirâmide alimentar. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1432 
TÍTULO: A PRÁTICA DE CUIDADO AMBIENTAL SEGUNDO A AUTO-PERCEPÇÃO DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DAS DEFINIÇÕES APRESENTADAS E DAS 
INFLUÊNCIAS PERCEBIDAS 
ALUNO: ANDREZZA DE FIGUEIREDO SOUSA (6969530485) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 

Resumo:  
 
        Cuidado ambiental é um termo comum no cotidiano, embora pouco utilizado em pesquisas
psicológicas, o que justificou o objetivo de investigar práticas de cuidado ambiental auto-relatadas e 
influências percebidas para tal conduta. Aplicamos um questionário a 213 estudantes do curso técnico de
controle ambiental do CEFET-RN, solicitando que descrevessem uma atividade de cuidado ambiental 
praticada por eles, ao mesmo tempo em que perguntamos sobre o grau de influência recebida para esse tipo
de conduta. Verificamos que 154 deles se consideram cuidadores ambientais (72,3 % do total de
participantes); em contrapartida, 59 (27,7%) não se consideram cuidadores. A maior influência auto-
percebida sobre o próprio comportamento de proteção do ambiente foi da escola, seguida de contato com
natureza, rede social (colegas), família e, por último, igreja. Ao mesmo tempo, as fontes de influência com
mais diferença entre cuidadores e não-cuidadores foram contato com a natureza e igreja e, em seguida, rede
social (colegas) e escola. Família não teve influência diferenciada entre esses dois grupos. A medida de
cuidado ambiental mostrou ainda relação direta e positiva com a hetero-avaliação de comportamento pró-
ambiental e com a Escala de Consideração de Conseqüências Futuras. Isso justifica dizer que estudos deste
tipo devem ser continuados, pois é importante compreender como as pessoas cuidam/se preocupam com o
meio ambiente. 

Palavras chave: cuidado ambiental; auto-relato; influências percebidas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1436 
TÍTULO: LINGUAGEM E ONTOLOGIA EM HEIDEGGER 
ALUNO: HELISSA MARCAL DE MACEDO (5916953402) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768) 

Resumo:  
 
        RELATÓRIO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A investigação proposta gira em torno da
linguagem, esta que usamos corriqueiramente. Tomando como alicerce de estudo a obra do filosofo Martin
Heidegger (1889-1976) A Caminho da Linguagem (1959). Nosso contacto com a linguagem é dependente, 
é por ela que compreendemos o “eu”, o sujeito, ou seja, o homem é o que “é”, homem, pela linguagem. 
Comunicamos-nos, expressamos-nos, embora o próprio da linguagem passa-nos despercebida como um 
artista por trás de uma bela obra. Falamos à medida que nomeamos o mundo. Heidegger nos diz por
nomear: “uma designação que confere a alguma coisa um signo”. Este nomear é o que faz da coisa ser 
“coisa”. Pela palavra as coisas são e fora dela nada é. Pois só conseguimos compreender o amor, a família,
etc., pela linguagem e a ciência sem o método nada seria. A experiência poética se encontra em um nível
elevado, pois o poeta é intimo da palavra, e a partir dessa intimidade ele se depara com sua força doadora,
entregando-se a seu encontro. Por mais rasa que seja a compreensão, ao termino da leitura de um poema, 
pensamos em alguma coisa, logo a palavra chega aos nossos ouvidos e em seu consentimento o pensamento
escuta o que ela quer dizer, e assim abre campos. Na saga do dizer a linguagem deixa vigorar os campos no
mundo em sua quadratura. Ela, a linguagem, “é a relação de todas as relações” diz Heidegger. Movimento 
esse que passa silencioso. Como a consonância da quietude, essa é a essência da linguagem. 

Palavras chave: PALAVRA/SER/HOMEM/FALA/QUIETUDE/PENSAMENTO/DAR 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1443 
TÍTULO: RESGATE HISTÓRICO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA HISTÓRIA DO SERVIÇO 
SOCIAL NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1956-74 
ALUNO: JEANE MEDEIROS DE SOUTO (1160906424) 
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (30716489449) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa “Um resgate histórico, teórico-metodológico do 
Serviço Social em Natal/RN”, cujo objetivo é realizar um levantamento do material existente no Setor de 
Documentação do Departamento de Serviço Social – DESSO – da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, pertinente à história do Serviço Social no RN. Desta forma, pretende-se reconstituir a história 
relativa ao período 1956-1974, considerando alguns eixos: o contexto social político e cultural de cada
momento estudado; o(s) projetos pedagógico(s)/currículo(s) do curso vigente(s) na época em questão; a
constituição do corpo docente e as principais contribuições de professores do DESSO para a organização da
categoria profissional. Como a pesquisa ainda está em andamento pretende-se apresentar resultados parciais 
concernentes aos períodos de 1956 à 1974. Definiu-se, enquanto procedimentos metodológicos, pela 
realização de pesquisa documental e exploratória, entrevistas semi-estruturadas com professores que 
ocuparam cargos de chefia e/ou coordenação do curso, ou que possam contribuir com o levantamento de
informações relevantes acerca da história do Serviço Social no DESSO. Utilizaremos ainda, a pesquisa
bibliográfica sobre o contexto histórico pesquisado, a fim de analisar os rebatimentos sobre o âmbito do
Departamento do Serviço Social em Natal. 

Palavras chave: Serviço Social, História, Departamento de Serviço Social da UFRN. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1444 
TÍTULO: OS BANCÁRIOS E SUAS HABITAÇÕES: A PRODUÇÃO DO IAPB NA CONSTRUÇÃO 
DE MORADIAS EM NATAL. 
ALUNO: FABIANO FECHINE TORRES CLEMENTE (3247339418) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

Resumo:  
 
        A ação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) teve características distintas dentro de cada
segmento profissional. Essas diferenças podem ser vistas tanto nas formas dos financiamentos como nos
partidos arquitetônicos adotados além da sua localização espacial. Entre eles, o Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Bancários (IAPB) adotou formas próprias de ação em Natal. O objetivo do trabalho é
compreender a inserção da atuação desse instituto na construção de moradias destacando as estratégias de
financiamento e obtenção da casa própria bem como a espacialização na cidade durante as décadas de
1940-60. Para tanto, foram utilizadas as fichas levantadas no Arquivo Morto do Patrimônio Imobiliário do 
INSS-RN, bem como a revisão bibliográfica de trabalhos anteriores que tratavam de maneira geral dos
IAPs. Adotou-se como estudo de caso um conjunto de casas edificadas no bairro de Petrópolis que se
particularizou por ter sido o único processo – entre os 114 (18,24% do total pesquisado) – da produção dos 
IAPs em Natal, no qual vários bancários se reuniram em torno de um único processo.E este grupo de
habitações não era nem um conjunto habitacional nem tão pouco uma vila. São, portanto, casas individuais
com estilo próprio a cada usuário que, ao serem financiadas conjuntamente, possibilitaram a aquisição da
moradia. Assim o trabalho contribui para a discussão das características da política de financiamento dos
IAPs e de sua configuração sócio-espacial em Natal. 

Palavras chave: Formas Próprias, estratégias, casas individuais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1446 
TÍTULO: O PAPEL DAS MULHERES NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL ENTRE 1975-
1994 
ALUNO: ANNAMARIA DA SILVA ARAUJO (6419093490) 
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (30716489449) 

Resumo:  
 
        O projeto de pesquisa do qual este plano faz parte, destina-se ao estudo da participação feminina no 
processo de construção da história do Serviço Social em Natal, desde a criação da Escola de Serviço Social
em Natal (1945) até os dias atuais. A pesquisa está em andamento tendo sido realizada entrevistas com
professoras e alunas que estiveram em funções de coordenação do curso ou direção do DESSO ou ainda
que tem reconhecida competência para falar da história do Serviço Social, em seu respectivo período
histórico. Foi feito também levantamentos de dados documentais no Setor de Documentação do referido
departamento e reuniões para discussões com texto complementares, servindo de apoio ao embasamento
teórico da pesquisa. Até o presente momento como forma de um primeiro contado, fez-se esclarecimento da 
divisão dos períodos histórico; elucidação sobre o andamento da pesquisa, apresentação e repasse do
material pela ex-bolsista responsável. 

Palavras chave: Mulheres – Serviço Social - Papel das mulheres 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1449 
TÍTULO: AS INTERAÇÕES EM SALA DE AULA NA GRADUAÇÃO: CARCACTERÍSTICAS 
MICROETNOGRÁFICAS 
ALUNO: MILLA GABRIELLA OLIVEIRA DA SILVA (4998403486) 
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (7443846487) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho focaliza a interação em sala de aula no ensino de graduação na perspectiva da
micro-análise etnográfica. O objetivo principal deste estudo foi descrever e analisar a interação entre
participantes no contexto de ensino de graduação. Para tanto, observou-se aspectos lingüístico-discursivos e 
pedagógicos que organizam o conhecimento acadêmico científico. Em eventos diferentes, do ponto de vista
metodológico, as formas de organização interativa sofrem influências de um plano previamente
estabelecido, porém veiculado também pela oralidade que permeia o ensino e a aprendizagem. Para tanto,
foram coletados dados por meio de observação e gravação em áudio. Em seguida, foram feitas transcrições
seguindo às normas adotadas pelos estudos que têm como objeto de estudo a modalidade falada da língua. 

Palavras chave: interação; sla de aula; etnografia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1457 
TÍTULO: COMPREENDENDO A FOBIA SOCIAL:UMA PERSPECTIVA EVOLUCIONISTA 
THIAGO PATRICIO DA SILVA*, ANA CAROLINA MORAIS SALES*,DIEGO MACÊDO 
GONÇALVES**, ÁLVARO DA COSTA BATISTA GUEDES**, MARIA EMILIA YAMAMOTO 
ALUNO: THIAGO PATRICIO DA SILVA (8552108429) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 

Resumo:  
 
        A ansiedade social consiste em um medo persistente de situações envolvendo interação ou
performance social. Alguns autores têm pontuado a significância evolucionista do medo social. Para esse
modelo, o propósito da ansiedade é evitar disputas com os membros dominantes do grupo. Assim o
comportamento submisso permite ao subordinado permanecer a salvo. O ansioso detecta ameaças e
responde com submissão. O objetivo desta pesquisa é verificar se há diferença na freqüência do
comportamento cooperativo entre os sujeitos com ansiedade social e aqueles que não apresentam esse
diagnóstico. A coleta está sendo realizada no SEPA da UFRN. Os sujeitos dividem-se em dois grupos a 
serem comparados, pessoas com o diagnóstico de ansiedade social pelos critérios do DSM-IV e, como 
controle, alunos da UFRN escolhidos aleatoriamente. Nossa amostra contou, até momento, com 10 sujeitos.
Inicialmente os sujeitos participaram de um jogo de bens públicos que mede seu grau de cooperação ou
trapaça. Verificamos se há diferença no nível de doação de fichas entre os dois grupos. Esta pesquisa
encontra-se em andamento e os dados relatados são parciais. Apesar disso, foi identificado um número
elevado de doações de fichas pelas pessoas com ansiedade social, o que está de acordo com nossa hipótese
inicial. Nas quatro primeiras coletas foram obtidos os seguintes resultados; primeira sessão: 80% de
doação; segunda sessão: 88,9% de doação; terceira sessão: 73,34% de doação e quarta sessão: 90,48% de
doação. 

Palavras chave: ansiedade social - cooperação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1458 
TÍTULO: GESTAÃO PÚBLICA GERENCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANDERSON LUIZ SIMOES DOS SANTOS (4862725406) 
ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO (10344365549) 

Resumo:  
 
        O presente relatório descreve dados da pesquisa sobre modelo gerencial na administração pública no
Rio Grande do Norte com o objetivo de diagnosticar a atual situação do aparato público administrativo do
Rio Grande do Norte. Para isso, um estudo do cenário evolutivo da administração pública no mundo
contextualiza e embasa a presente discussão. Foram objeto da pesquisa seis órgãos do Rio Grande do Norte,
num primeiro momento: O Hospital João Machado; Hospital Maria Alice; Hospital Doutor José Pedro; a
EMATER (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN); a SEARH (Secretaria de Estado da
Administração e dos Recursos Humanos); e o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito do RN). No
caso deste relatório, em específico, os dados avaliados referem-se ao DETRAN-RN. 

Palavras chave: Administração Pública, Gestão Pública Gerencial do RN, DETRAN 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1459 
TÍTULO: ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS DO 
LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL - LABCON/UFRN 
ALUNO: DEBORA NOGUEIRA PINTO (5659130429) 
ORIENTADOR: VIRGINIA MARIA DANTAS DE ARAUJO (14087979415) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho explora o uso dos equipamentos de medições e registros, pertencentes ao LabCon,
do Departamento de Arquitetura. Tais equipamentos são utilizados em avaliações de desempenho de
conforto ambiental e de eficiência energética, e na difusão das informações técnicas e tecnologias
existentes, tanto nas atividades de ensino da graduação e da pós-graduação, quanto na pesquisa, na extensão 
e na prestação de serviço. São ferramentas que auxiliam nos processos projetuais e nas avaliações de
ambientes construídos, e os dados apresentados compreendem recomendações e análises de
comportamentos dos referidos equipamentos, envolvendo suas características, referências, objetivos,
métodos e operação, utilizados em estudos térmicos, acústicos, luminosos e de eficiência energética. 

Palavras chave: eficiência energética, equipamentos, conforto ambiental 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1468 
TÍTULO: AS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA - UFRN. 
ALUNO: LALYANA CRISTINA DA SILVA (1849261490) 
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449) 

Resumo:  
 
        Esse artigo trata de sentidos dados por alunos as suas experiências formativas no Curso de Pedagogia -
UFRN. Partimos do pressuposto de que o processo de “afiliação” (COULON,1995)desses discentes não 
poderá ser percebido desvinculado da ampliação dos seus sentidos de formação. Trata-se de um trabalho 
resultante do projeto de pesquisa, em andamento, Processos de Institucionalização dos Saberes Discentes
no Curso de Pedagogia. Temos como objetivo indicar resultados preliminares desta pesquisa apontando
dimensões entre o processo de “afiliação” dos alunos na universidade e suas experiências formativas. 
Remete-nos conseqüentemente à necessidade de revermos o que compreendemos por formação. Utilizamos
a técnica de grupo focal com sete alunos que se encontram em diferentes períodos do Curso. A análise
indica dimensões da forma como os alunos interagem com a universidade, a maneira como se formam e
buscam o aprendizado. Tal fato nos desperta a atenção ao que se conceitua a cerca de experiência formativa
(JOSSO, 2002). 

Palavras chave: Formação, Afiliação na universidade, Experiência Formativa. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1472 
TÍTULO: ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES DE CAMARÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1996-
2007 
ALUNO: ANA RAQUEL MATIAS DANTAS (6120600477) 
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho teve como principal objetivo verificar a evolução recente das exportações
brasileiras de camarão,especificamente as exportações norte rio-grandense para as principais regiões e 
blocos econômicos de destino, tomando para o estudo o período de 1996 a 2007. A metodologia utilizada
baseou-se em pesquisas bibliográficas e na construção e atualização dos dados de exportação fornecidos
pela Secretaria do Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio através
sistema Alice web. Entre os resultados encontrados constatou-se que tanto as exportações de camarão do 
Brasil como as exportações do Rio Grande do Norte, vêm declinando nos últimos anos, supõe-se assim que 
o processo “antidumping” no ano de 2004 sofrido pelas exportações brasileiras tenha contribuído para esse
fato, porém não teve tanto sucesso, resultou em taxação retroativa contra determinadas firmas do Estado .
Os resultados apontaram que entre os principais destinos das exportações, quando analisado todo o período,
está a União Européia e os Estados Unidos. O estudo analisou a relação das exportações de camarão com
outros blocos econômicos como o MERCOSUL( Mercado Comum do Sul), o NAFTA(Tratado Norte-
Americano de Livre Comércio),e o APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico). 

Palavras chave: Exportações; camarão; blocos econômicos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1478 
TÍTULO: O RESGATE E A PRESERVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO SERVIÇO 
SOCIAL EM NATAL/RN 
ALUNO: ANDERSON DANTAS DA SILVA BRITO (1248506421) 
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA (20103611487) 

Resumo:  
 
        Este relatório condensa as atividades de Iniciação Científica desenvolvidas junto ao projeto de
pesquisa: “O RESGATE E A PRESERVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DO SERVIÇO
SOCIAL EM NATAL/RN”, ao longo dos semestres 2007.2 e 2008.1. O objetivo principal da pesquisa é
resgatar e preservar a documentação histórica do Serviço Social em Natal. Este foi um ano de leituras,
discussões, participação em eventos, busca por documentos e sistematização de material, catalogação de
livros e monografias e digitalização de monografias objetivando montar um acervo documental e organizar
um catálogo com as monografias existentes no Setor de Documentação do Departamento de Serviço Social
da UFRN. 

Palavras chave: Resgate; Preservação; Serviço Social; Pesquisa; Documentos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1480 
TÍTULO: ANÁLISE LÓGICA DE SISTEMAS FORMAIS 
ALUNO: PATRICK CESAR ALVES TERREMATTE (1333009437) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803) 

Resumo:  
 
        O ponto central do trabalho é analisar as propriedades do operador lógico de negação. Na tentativa de
uma melhor compreensão iremos construir uma definição positiva da negação através da implicação. A
abordagem aqui parte de uma fundamentação teórica fornecida pela Teoria da Prova, e objetiva esclarecer
as diversas relações entre alguns sistemas e subsistemas de lógica que funcionariam como traduções
positivas da lógica clássica. O objetivo específico do trabalho é reunir as demonstrações obtidas e refletir
acerca de alguns dos resultados analíticos obtidos. 

Palavras chave: Filosofia da Lógica; Teoria da Prova; Negação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1484 
TÍTULO: AS INTERPRETAÇÕES DO POEMA DE PARMÊNIDES 
ALUNO: HUGO DE MELO ALBUQUERQUE (1394280467) 
ORIENTADOR: ANASTACIO BORGES DE ARAUJO JUNIOR (38216752415) 

Resumo:  
 
        Este trabalho visa expor as diversas interpretações sobre o poema 'Da Natureza', de Parmênides,
confrontando-as, ou apenas chamando atenção para determinados pontos, buscando um caminho para uma
possível solução ou um simples esclarecimento dos problemas presente no poema. Passando pela narrativa
do próprio viajante, vemos surgir os problemas filosóficos, e na medida em que eles surgem, as relevantes
interpretações são apresentadas, seguidas de observações sobre o ponto abordado, criando um diálogo entre
as diferentes visões encontradas nas diferentes interpretações. O leitor entrará em contato com diversos
pontos de vista sobre o assunto e, ao fim, encontrar um caminho a se seguir, podendo formar sua própria
compreensão. 

Palavras chave: As interpretações do poema de Parmênides 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1487 
TÍTULO: CONSUMO SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: UM ESTUDO DE 
CASO COM ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: GRACE KELLY HENRIQUE BEZERRA DE SANTANA (1244005401) 
ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE (23761210434) 
CO-AUTOR: GEISA MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS (6131715432) 
CO-AUTOR: TIAGO CESAR DE PAIVA MEDEIROS (0) 

Resumo:  
 
        Em tempos nos quais a preocupação com a proteção ao meio ambiente vem crescendo e ganhando
relevância nas pautas das reuniões de várias corporações, os indivíduos – inevitavelmente – passam a 
acompanhar tais mudanças à proporção em que elas acontecem e rapidamente despertam para a nova
realidade que objetiva o desenvolvimento sustentável. A responsabilidade ambiental deve ser conduzida de
forma eficiente e eficaz pelo indivíduo e pela coletividade – conforme previsto no Art. 225 da Constituição 
Federal – de modo que o meio ambiente ofereça, com o mínimo de prejuízos, subsídios para a
sobrevivência do indivíduo e das empresas. Esta pesquisa, classificada como exploratório-descritiva, tem 
por fim analisar o comportamento de estudantes de graduação em relação ao meio ambiente, apreciando
suas práticas de consumo sustentável. Os dados foram coletados através de questionários aplicados junto a
84 (oitenta e quatro) alunos do Curso de Graduação em Administração – modalidade presencial – da 
UFRN. Por intermédio da análise dos resultados, permitiu-se inferir que os entrevistados têm ciência do 
problema ambiental e se mostram preocupados, porém nem sempre se identificam como agentes da
degradação ou praticam medidas sustentáveis. Conclui-se que o público-alvo encontra-se em estágio de 
transição entre o conhecer e o agir em relação à responsabilidade ambiental, além de considerar relevante
que as empresas exerçam a gestão voltada para a sustentabilidade. 

Palavras chave: Consumo Sustentável. Responsabilidade Ambiental. Sustentabilidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1490 
TÍTULO: IMAGENS DE PRESENÇA E DE AUSÊNCIA: SENTIDOS MIDIÁTICOS DA 
SUBJETIVIDADE JUVENIL 
ALUNO: THIAGO TAVARES DAS NEVES (5416181486) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (29703107400) 

Resumo:  
 
        A pesquisa “Imagens de Presença e de Ausência – Sentidos Midiáticos da Subjetividade Juvenil”
propôs, nesta etapa, uma análise interpretativa e reflexiva sobre o papel do consumo cultural e do corpo no
contexto midiático contribuindo na formação da subjetividade do jovem natalense. Expressões dessa
subjetividade indicam que o consumo, a imagem dos pais, a mídia eletrônica e a Internet são referências
importantes que permitem perceber traços ao mesmo tempo singulares e universais de uma cultura juvenil.
O corpo aqui adquire um papel ímpar, sendo um complexo da articulação do universo físico, biológico e do
meio antropossocial, é compreendido como mídia primária; ele reproduz padrões de consumo cultural, mas
permite expressões singulares radicadas na própria experiência corpórea. Na reprodução destes padrões, ele
acaba refletindo a subjetividade dessa juventude que se espelha na mídia para produzir um corpo
espetacularizado, imerso em signos, um corpo narcísico, um corpo jovem. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1495 
TÍTULO: DESVALORIZAÇÃO DO DÓLAR: UMA AMEAÇA ÀS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 
ALUNO: BEATRIZ FIGUEIREDO CAMPOS DA NOBREGA (1276005407) 
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (49830180425) 

Resumo:  
 
        A divisa norte-americana vem sofrendo uma queda contínua em sua cotação no mercado cambial
internacional. Nos últimos 9 (nove) anos, nunca antes havia o dólar atingido um nível tão baixo frente ao
real. Desde maio de 1999, após ter alçado o status de “Investment Grade”, o Brasil mantinha a moeda 
nacional consideravelmente desvalorizada em relação à norte-americana - contudo, a tendência que se 
afigura hoje indica no sentido de uma depreciação ascendente desta. Por conseguinte, a economia brasileira,
fortemente dependente de sua atividade exportadora, vem sofrendo prejuízos. Notadamente isto ocorre em
virtude de o real ter se valorizado perante o sistema monetário internacional, fazendo com que as
mercadorias produzidas internamente, quando vendidas no mercado externo, apresentem-se mais caras 
quando comparativamente relacionadas àquelas produzidas em uma moeda de cotação inferior. Urge,
assim, que medidas econômicas sejam adotadas pelo governo brasileiro no sentido de enfrentamento da
nova realidade de desvalorização do dólar, de modo a se garantir a estabilidade comercial do Brasil e
regularização de suas exportações, dada o inegável importância do Comércio Exterior no âmbito da
economia nacional – não se podendo, todavia, olvidar a crescente e inafastável interdependência
econômica, financeira e produtiva entre as nações. 

Palavras chave: Desvalorização; Dólar; Expotações brasileiras. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1496 
TÍTULO: PROFESSORA NEGRA NO SERIDÓ: MEMÓRIA E HISTÓRIA 
ALUNO: EDJA KELLY DA SILVA LIMA (5652393416) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415) 

Resumo:  
 
        O projeto de pesquisa, PROFESSORA NEGRA NO SERIDÓ: memória e história; objetiva fazer uma
identificação do período histórico em que a professora afro descendente aparece no sistema de ensino do
Seridó norte-rio-grandense, resgatando sua história e memória, identificando elementos culturais e étnicos
que se fizeram presentes durante a formação dessa profissional, e a partir dessa compreensão descrever tais
elementos buscando compreender o seu papel no cenário educacional da região. Deste modo, o nosso
intuito é ampliar o conhecimento sobre essa temática através da investigação científica, buscando
compreender os fatos que dificultaram a inserção desta mulher no cenário escolar, desempenhando a
atividade docente. Para alcançarmos tal objetivo se faz necessário ter um embasamento teórico consistente
e diversificado, por este motivo nossa pesquisa é fundamentada em obras que discutem de diferentes formas
temas como: gênero, etnia e docência. Simultaneamente ao processo de fundamentação teórica, dá-se a 
coleta de dados, onde trabalhamos diretamente em escolas, “garimpando” através da pesquisa documental, 
todo e qualquer vestígio sobre a presença da mulher afro descendente no sistema educativo. Com esse
intuito foram realizadas também, entrevistas orais, utilizando gravador de som e câmeras fotográficas, o
que possibilitou o levantamento da história de vida desta mulher, fato de fundamental importância para que
possamos compreender como se deu a sua inserção na prática docente. 

Palavras chave: Docência, etnia e gênero 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1499 
TÍTULO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E PROCESSOS ESPACIAIS EM NATAL: O 
CONJUNTO PONTA NEGRA EM FOCO 
ALUNO: FELIPE FERNANDES DE ARAUJO (6123472496) 
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (21501122487) 

Resumo:  
 
        A pesquisa tem como objetivo analisar os processos espaciais que se estruturam no conjunto Ponta
Negra, inserido nessa área da cidade, como resultado da ação dos agentes produtores do espaço urbano,
sobretudo por meio de investimentos públicos e privados que tornaram o bairro bastante valorizado e
principal alvo da dinâmica imobiliária. Em Natal, percebe-se que sua área central tradicional vem passando 
por um processo de descentralização, resultando na emergência de centros secundários de comércio e
prestação de serviços, como o bairro de Ponta Negra. Observou-se, por meio de pesquisa de campo, a 
crescente mudança no uso do solo no conjunto, principalmente em suas bordas. Por outro lado, o uso
residencial ainda predomina no conjunto Ponta Negra, o que sugere um processo espacial de inércia, visto
que não houve uma mudança no conteúdo social da população entrevistada. 

Palavras chave: Produção do espaço urbano, processos espaciais, conjunto Ponta Negra. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1500 
TÍTULO: AS FOTOGRAFIAS DO LUGAR: A CIDADE DE CRUZETA-RN NO INICIO DO SÉCULO 
XX. 
ALUNO: JEYSON FERREIRA SILVA DE LIMA (8218494413) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434) 

Resumo:  
 
        A fotografia sempre esteve inserida no plano dos objetos de representação visual. Todo e qualquer
espaço pode ser visualizado através desta, neste sentido, ela pode ser trabalhada como uma testemunha dos
acontecimentos sócio-espaciais. Na tentativa de desbravar as nuances do espaço, acabamos por utilizá-la 
como fonte histórica e documental, pois, nela podemos encontrar as mudanças, as permanências, as pessoas
e as diversidades do lugar. Caminhando nesta direção, debruçamos nossos olhares sobre as imagens
fotográficas produzidas pelo fotógrafo Inácio Rodrigues Viana na cidade de Cruzeta-RN no contexto do 
século passado, com intuito de compreender como se configurava o cenário cruzetense daquela época a
partir do prisma do lugar. Utilizamos leituras que nos possibilitaram a compreensão de um cotidiano de
uma cidade no século XX. Assim, autores como CERTEAU (2001) SANTOS (1988), ROLNIK (1994),
KOSSOY (1989) e DEBRAY (1994) se tornaram fundamentais para o enriquecimento dos nossos diálogos.
De forma conclusiva, foi-nos possibilitado compreender que as fotografias demonstram o cotidiano de um 
lugar imerso nos pressupostos políticos, culturais e sociais da época. 

Palavras chave: Fotografia; Lugar; Cruzeta. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1506 
TÍTULO: HETERO-AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO PRÓ-AMBIENTAL DE COLEGAS 
DE TURMA DO CURSO DE CONTROLE AMBIENTAL DO CEFET/RN E SUA RELAÇÃO COM 
GRAU DE ENVOLVIMENTO EM PRÁTICAS PRÓ-AMBIENTAIS 
ALUNO: PRISCILLA KIMIE URUSHIMA DE AZEVEDO (6885027413) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 

Resumo:  
 
        Este estudo constitui uma análise exploratória-descritiva em que se objetiva saber se os alunos do 
curso técnico de controle ambiental do CEFET/RN compartilham de uma cultura favorecedora de atenção
com práticas individuais de proteção e cuidado ambiental. Aplicamos um questionário a 213 estudantes, de
nove turmas diferentes, no qual se solicitava, entre outros itens, a indicação de colegas da turma que se
destacassem em atitudes e/ou práticas ecologicamente corretas (hetero-avaliação). Pontuamos essas 
respostas de modo a atribuir maior pontuação aos indicados nos primeiros lugares, uma vez que cada
participante podia indicar até cinco nomes de colegas. Embora não tivéssemos de antemão critérios para a
escolha dos , foi fácil diferenciar os mais indicados em cada turma. Além de constatarmos que essa
identificação e classificação pelos colegas era algo perfeitamente viável numa turma como as estudadas
nesta investigação (alunos de controle ambiental), surpreendeu-nos a coincidência entre indicadores de 
natureza distinta. Verificamos que as pessoas indicadas pelos colegas como tendo comportamento ou
atitude pró-ambiental, eram também as mesmas pessoas que percebiam a si próprias como cuidadoras do
ambiente, ou que consideram o futuro em suas ações imediatas. Estudos deste tipo devem ser continuados,
pois é importante analisar como as pessoas cuidam/ se preocupam com o meio ambiente com base nos seus
próprios termos ou julgamentos. 

Palavras chave: cuidado ambiental; influências recebidas; hetero-avaliação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1508 
TÍTULO: O CONSUMO CULTURAL E SUAS IMAGENS CONSTRUTORAS DA SUBJETIVIDADE 
JUVENIL EM NATAL 
ALUNO: ANA CARMEM DO NASCIMENTO SILVA (7272182474) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (29703107400) 

Resumo:  
 
        A pesquisa "Imagens de Presença e de Ausência - Sentidos Midiáticos da Subjetividade Juvenil", em 
fase de tratamento de dados, formou um banco de imagens de jovens e seus estilos de apresentação visual a
partir de observações etnográficas relacionadas ao consumo cultural em locais de fluxo juvenil (praças,
ruas, bares, boates e shopping center). Partindo da hipótese de que os jovens são influenciados por imagens
formadas na mídia e com suporte na análise semiótica e na antropologia visual, de modo a considerar o
contexto cultural dos símbolos, a pesquisa constatou uma apropriação de tais imagens por parte dos jovens,
que tanto confirma quanto contrasta com os padrões juvenis representados midiaticamente. Nas fotografias
obtidas durante a observação, aparecem diversos estilos de apresentação visual que, cruzados com outros
instrumentais utilizados na pesquisa, revelam orientações de consumo cultural que constituem expressões
de traços das subjetividades juvenis natalenses. Foram observados estilos representativos de tribos urbanas
como rastafáris, funkeiros e surfistas, além de adesões a modas difundidas pela mídia, juntamente com uso
de ícones de vinculação afetiva, familiar, escolar, entre outros. 

Palavras chave: Imagem; consumo cultural; subjetividade juvenil. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1511 
TÍTULO: PELO BRASIL, EM SERVIÇO DA HUMANIDADE! O MOVIMENTO FOLCLÓRICO E A 
POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO NOVO (1940- 1945). 
ALUNO: KALIANA CALIXTO FERNANDES (2748836430) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453) 

Resumo:  
 
        Durante o auge da política cultural do Estado Novo (1937-1945), Luís da Câmara Cascudo criou, na 
cidade de Natal, a Sociedade Brasileira de Folk-Lore (1941), o primeiro espaço institucional dedicado ao
estudo, pesquisa e defesa do folclore brasileiro. Alinhada com a política cultural do Novo regime a SBFL
empreende uma “campanha em serviço cultural do Brasil”. A partir da análise discursiva do acervo de 
correspondências da SBFL, datados da primeira metade da década de 1940, realizo uma leitura do diálogo
construído e mantido por Câmara Cascudo com os principais agentes do poder político local, estadual e
federal. Numa perspectiva foucaultiana, pudemos observar como o folclore alheio às mudanças políticas,
econômicas e sociais foi utilizado como o principal elemento na montagem de um discurso nacionalista que
justifica a volta de Câmara Cascudo, representante de uma elite local em decadência, às esferas do poder
político, atuando como o legítimo portador da consciência Nacional. 

Palavras chave: cultura; intelectuais; política e Luís da Câmara Cascudo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1514 
TÍTULO: SELEÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS E ARTIGOS 
RELEVANTES SOBRE AS RELAÇÕES DE TRABALHO E DINÂMICA DE HUMANIZAÇÃO NO 
SUS 
ALUNO: MARIANA CELA (7395575482) 
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPEZ (870893432) 

Resumo:  
 
        Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) representam um papel fundamental no Programa Saúde da
Família (PSF), sendo o elo de ligação entre a comunidade atendida (na qual o ACS reside) e o PSF. Este
estudo visa analisar os discursos dos agentes de saúde e compreender melhor este complexo papel exercido
por ele na dinâmica relacional do Programa Saúde da Família. Baseando-se na etnografia institucional, 
adotamos a perspectiva da análise discursiva foucaultiana que visa reconhecer e analisar os discursos
presentes nos textos (verbais ou não) dos autores, objetivando compreender seu papel na construção de
realidades psicológicas e sociais. Efetuando a análise chegamos ao dilema enfrentado pelos agentes de
saúde que se encontra entre os usuários insatisfeitos e um programa de saúde deficiente, sentindo-se 
cobrado a tomar um posicionamento único ao lado da comunidade ou do PSF. Diante da impossibilidade
deste posicionamento unilateral, surge o sentimento de incapacidade e a desmotivação. Este estudo traz
ainda propostas para melhorias do Programa no âmbito relacional, no tocante a questão da desmotivação
dos agentes comunitários de saúde. 

Palavras chave: dinâmica relacional, psicologia social, agentes de saúde, PSF 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1516 
TÍTULO: POPULAÇÃO NEGRA E SAUDE 
ALUNO: TATIANE VIEIRA BARROS (5445379477) 
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (31193048400) 

Resumo:  
 
        O trabalho apresentado tem como propósito perceber a realidade social e o sofrimento social na
perspectiva da assisência médica do SUS. De modo que se possa fazer uma análise de como o atendimento
do SUS é visto pela população negra em Natal/RN e quais os tipos de sofrimento social que se encontra
nessa conjuntura. Tentando analisar se o preconceito racial é algo presente neste. 

Palavras chave: SUS - População negra - Sofrimento social 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1518 
TÍTULO: O SISTEMA FISCAL BRASILEIRO VIGENTE NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL 
ALUNO: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (5707402403) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: ELANE DE OLIVEIRA (6210299474) 
CO-AUTOR: SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (3379627402) 

Resumo:  
 
        Os pequenos e médios empresários vêm sendo alvo de atenção dos analistas econômicos devido ao seu
potencial de geração de renda e de empregos. Assim, políticas públicas voltadas para estes empreendedores
significam um instrumento de estímulo ao crescimento econômico e participação social. Ciente disto, o
governo federal procura inserir na Indústria do Petróleo e Gás Natural empresários de pequeno e médio
porte com o intuito de conferir melhor destinação econômica aos campos exploratórios que não são do
interesse do grande capital. Devido à possibilidade do aproveitamento de poços inicialmente inviáveis para
comércio, os pequenos e médios empresários assumem papel crucial para o abastecimento destes insumos
em locais próximos a pouca produção de petróleo e gás, pois tais empresas possuem um grande potencial
para fornecer a energia e os produtos derivados dos hidrocarbonetos necessários para o funcionamento de
parques industriais localizados ao redor. No entanto, uma das barreiras é o sistema fiscal que insiste em
onerar consideravelmente os que no âmbito econômico não são capazes de sustentar o peso da arrecadação
estatal. É preciso compreender que esses empresários necessitam de incentivos fiscais que permitam a eles
cumprirem com a função social que decorre do seu trabalho: desenvolver o amplo fornecimento de
combustíveis e diminuir as disparidades regionais quanto ao acesso à energia. 

Palavras chave: Sistema Fiscal, Indústria do Petróleo e Gás Natural, ANP 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1519 
TÍTULO: TERRITORIALIDADE E MEMÓRIA ÉTNICA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
LITORAL SUL (RN) 
ALUNO: LOUISE CAROLINE GOMES BRANCO (82196753220) 
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (764037420) 

Resumo:  
 
        O trabalho consiste num levantamento da memória dos moradores de Vila Flor- RN que fica situada 
próximo de Canguaretama e a beira do rio Gramació, rio que recebe esse nome de origem indígena devido
ao fato da cidade ter sido no período colonial um antigo Aldeamento da missão Carmelita que se chamava
Aldeia de Gramació. Procuraremos avaliar a importância do passado colonial e o lugar reservado aos índios
na elaboração das narrativas sobre o passado, e caracterizar com os moradores de Vila Flor percebem essa
relação com “os caboclos”, se é de esquecimento ou de lembrança em suas memórias. As narrativas orais
foram recolhidas no período de março a julho do presente ano e as pessoas que foram entrevistadas são
moradores de Vila Flor desde infância e que possuem mais de 70 anos. Alguns monumentos e lugares são
destacados pelos nossos interlocutores como sendo associados ao passado colonial: A Cada da Câmara e
Cadeia e da Igreja Nossa Senhora do Desterro e o Rio Gramació. Vila Flor foi um Aldeamento até o Século
XVII e possuía registro de população indígena até o fim do século XIX, há também documentos históricos
e escavações arqueológicas realizadas na década de 1990 atestam que havia uma ocupação indígena
anterior à presença dos missionários no local (Lopes 2003: 174). Porém hoje é perceptível que os índios há
tempos que perderam o acesso à terra e sua invisibilidade social é cada vez mais acentuada. 

Palavras chave: memória - Aldeamento Indígena - Passado Colonial - Narrativas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1520 
TÍTULO: SABERES FUNDANTES DO TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
ESCOLAR 
ALUNO: EZEQUIEL SANTOS MONTEIRO (7239691403) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415) 

Resumo:  
 
        O projeto de pesquisa, PROFESSORA NEGRA NO SERIDÓ: memória e história; objetiva fazer uma
identificação do período histórico em que a professora afro descendente aparece no sistema de ensino do
Seridó norte-rio-grandense, resgatando sua história e memória, identificando elementos culturais e étnicos
que se fizeram presentes durante a formação dessa profissional, e a partir dessa compreensão descrever tais
elementos buscando compreender o seu papel no cenário educacional da região. Deste modo, o nosso
intuito é ampliar o conhecimento sobre essa temática através da investigação científica, buscando
compreender os fatos que dificultaram a inserção desta mulher no cenário escolar, desempenhando a
atividade docente. Para alcançarmos tal objetivo se faz necessário ter um embasamento teórico consistente
e diversificado, por este motivo nossa pesquisa é fundamentada em obras que discutem de diferentes formas
temas como: gênero, etnia e docência. Simultaneamente ao processo de fundamentação teórica, dá-se a 
coleta de dados, onde trabalhamos diretamente em escolas, “garimpando” através da pesquisa documental, 
todo e qualquer vestígio sobre a presença da mulher afro descendente no sistema educativo. Com esse
intuito foram realizadas também, entrevistas orais, utilizando gravador de som e câmeras fotográficas, o
que possibilitou o levantamento da história de vida desta mulher,fato de fundamental importância para que
possamos compreender como se deu a sua inserção na prática docente. 

Palavras chave: Gênero, etnia e docência 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1521 
TÍTULO: ANÁLISE DA METODOLOGIA PROJETUAL UTILIZADA NOS TRABALHOS 
ACADÊMICOS DE ARQUITETURA. 
ALUNO: MISS LENE PEREIRA DA SILVA (5382073457) 
ORIENTADOR: MAISA FERNANDES DUTRA VELOSO (33559066468) 

Resumo:  
 
        A pesquisa visa estudar métodos e técnicas de análise e avaliação de projetos de arquitetura, com base
em referencial teórico-metodológico da literatura. Um dos objetivos foi construir um instrumental analítico 
para avaliar, em uma primeira etapa, projetos desenvolvidos em Trabalhos Finais de Graduação (TFGs) nas
principais escolas de Arquitetura do país. Para aplicação do instrumental analítico elaborado, foram
coletados 210 TFGs em 09 escolas de referência nacional, os quais foram inseridos no banco de dados da
Base de pesquisa, o Projetada. Destes, 80 foram selecionados para análise detalhada, na qual foram
observados: referencial teórico e metodológico, recurso a estudos de precedentes, tipos de análises feitas
nestes estudos, principais fatores que influenciaram as decisões do projeto, tipo de discurso justificativo,
além da análise qualitativa do produto final, sua coerência com os objetivos propostos e com as referências
utilizadas. Os resultados indicam que a maioria dos TFGs utiliza como fontes conceituais considerações
gerais acerca do tema e como referências empíricas análises descritivas sobre projetos já executados. São
pouco freqüentes referências sobre os métodos de análise dos projetos e menos ainda quanto aos
procedimentos metodológicos para elaboração da nova proposta. Apesar da qualidade de muitos projetos, a
fragilidade na exposição dos conceitos e métodos utilizados reforça a importância de ampliar as pesquisas e
as produções científicas na área. 

Palavras chave: Análise e avaliação,Métodos e técnicas,projetos de arquitetura. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1529 
TÍTULO: FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: A CONSTRUÇÃO DE 
MODELOS DE SER PROFESSOR A PARTIR DA FORMAÇÃO INICIAL 
ALUNO: MARIANA ANTUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA JOVELLANOS (5066284427) 
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE (34252819504) 

Resumo:  
 
        Essa pesquisa tem por objetivo de compreender como o processo de construção de modelos
profissionais ocorre especificamente na formação de professores, para isso faz-se uso da Teoria das 
Representações Sociais. As metodologias aplicadas são a Técnica de Associação Livre de Palavras e o
Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), através das quais serão entrevistando 600 licenciandos
de 12 licenciaturas da UFRN, sendo elas: física, química, matemática, geografia, história, letras, educação
física, artes, biologia, filosofia, ciências sociais e pedagogia. Tais abordagens metodológicas seguem
estratégias projetivas de mobilização das falas dos participantes. Foram feitas entrevistas com os
licenciandos dos cursos de química, física e matemática tendo sido analisado o material produzido pelos
alunos dos cursos de física e química. Para cada grupo de licenciandos foram sugeridos dois estímulos de
evocação. Atualmente estamos transcrevendo as entrevistas feitas, com alunos da licenciatura em
matemática, a partir do PCM, com os estímulos “ensinar” e “matemática”, realizado com a licenciatura em 
matemática. Esse dois PCM foram aplicados com 30 participantes, dos quais 09 entrevistas já se encontram
transcritas. Nesse trabalho apresentaremos as primeiras aproximações sobre as representações sociais de
ensinar para os alunos desta licenciatura. 

Palavras chave: representações sociais, formação, licenciatura de matemática; 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1531 
TÍTULO: A CIDADE DE CAICÓ REVELADA NAS FOTOGRAFIAS DE BRUNO BOUGARD. 
ALUNO: DENIZE SANTOS DE MEDEIROS (4798561410) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434) 

Resumo:  
 
        A fotografia assim como o documento escrito é um meio que possibilita o conhecimento de fatos
passados, de uma realidade efêmera que já não é possível ser resgatada e vivida novamente. Ela nos revela
a materialização da cena, da paisagem, nos proporcionando a visualização de uma realidade que já faz parte
do passado. O fotógrafo alemão Bruno Bougard percorreu pelas cenas urbanas da cidade de Caicó, no final
do século XIX e início do século XX, sendo considerado um dos primeiros profissionais a fotografar a
região do Seridó. Algumas de suas fotografias da cidade fazem parte do banco de dados da pesquisa
“Fotografia e Complexidade: itinerários norte-rio-grandenses”. Essas imagens enquanto escopo de estudo 
nos permitiram uma leitura hipertextual e semântica do espaço que culmina com a elucidação da paisagem
contida no fragmento iconográfico. A partir das imagens selecionadas é possível esculpir uma interpretação
das paisagens reveladas nestes, percebendo como o espaço foi se modificando ao longo do tempo. Para isso
adotou-se como referencial teórico, renomados autores como SANTOS (1994), KOSSOY (1989) e
GOMES (2001). Dessa forma podemos traçar uma representação dos espaços contidos nas paisagens
fotográficas do inicio do século XX do referido fotógrafo. 

Palavras chave: fotografia, espaço e paisagem. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1537 
TÍTULO: UMA VIAGEM, MUITOS CAMINHOS, DUAS IMAGENS: AS ILUSTRAÇÕES EM BEM 
DO SEU TAMANHO 
ALUNO: MARIA ALIANI DOS SANTOS (1082734403) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (2123137464) 

Resumo:  
 
        Ana Maria Machado cria um universo literário em que a criança experimenta o prazer de ler, ao
mesmo tempo em que é levada a refletir criticamente sobre a realidade em que vive. Há nos seus textos uma
valorização dos elementos imagísticos como ocorre em Bem do seu Tamanho (1991). Nesta narrativa, a
protagonista, Helena empreende uma viagem, ao lado de Bolão, (seu boi de mamão), Tipiti e Glória
(amigos que encontra no caminho), em busca de respostas para seus questionamentos. A partir da noção de
que a narrativa é contada também nas imagens que acompanham o texto verbal, procederemos a uma
análise das ilustrações da obra através de um estudo comparativo das edições de 1991, ilustrada por Gerson
Conforto, e 2003, por Mariana Massarani. Nosso objetivo é verificar as possíveis divergências nas duas
edições, além investigarmos se as mesmas mantém uma concordância com o enredo. Para sistematização do
estudo nos baseamos no conceito de coerência intersemiótica defendido por CAMARGO (2004). Além
disso, para contextualização sobre literatura infantil e infância utilizaremos Ariés (1986); Coelho (1991);
Lajolo (1982); Pinheiro (2003); Khéde (1990); Palo & Oliveira (1986) e Zilberman (2003). 

Palavras chave: Infância, ilustração, Ana Maria Machado 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1539 
TÍTULO: ESPAÇOS LITERÁRIOS DE MORTE E DISCURSIVIDADE EM NEWTON NAVARRO 
ALUNO: STEFANNYA SILVEIRA DE MACEDO (5977725418) 
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA (2123137464) 

Resumo:  
 
        Newton Navarro Bilro nasceu em Natal (RN), em 1928, foi jornalista, orador e teve uma animadora
inserção na vida teatral da cidade. Como escritor cultivou a dramaturgia, a poesia, a novela, a crônica,
destacando-se como contista. Diante dessa vasta produção o que nos interessa aqui, especificamente, são os
contos. Em 1961, lançou seu primeiro livro de contos O solitário vento de verão e em 1970, Os mortos são
estrangeiros. Neste trabalho enfocaremos os contos: “A cadeira na sombra” e “Sexta feira da paixão”, desta 
obra. Assim, procederemos à leitura dos elementos da narrativa, realizados nos planos ideológicos e
estéticos, pois ao verificarmos que a temática da morte é recorrente nas narrativas examinadas e que afigura
em cada texto uma significação diferente, buscaremos a partir de leituras de base sociológica e histórica
estabelecer correspondências entre elas, através do contexto social em que estão inseridas as personagens, o
que nos permitirá construir uma imagem desse meio (o sertão potiguar), revelando-nos características 
sociais, culturais, religiosas, econômicas, morais, sentimentais e psicológicas, a que nos possibilitou
analisar as relações e os conflitos humanos que se estabelecem no ambiente fictício, isto é, interno ao texto.
Para a sistematização desse trabalho nos baseamos nas leituras de: Boal (2001), Bosi (2003), Campelo
(1997), Coutinho (1980), Gotlib (1988), Navarro (2003), Pontes (2001), Sagato & Baldan (1999) e Tavares
(2004). 

Palavras chave: Newton Navarro, regionalismo, velhice, morte e interdiscursividade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1541 
TÍTULO: LUDICIDADE E SENSIBILIDADE NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 
CORPOREIDADE 
ALUNO: RAFAEL GUIMARAES ALVES E SOUZA (5158978417) 
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (8599572415) 

Resumo:  
 
        Desde os primórdios tempos o homem brinca e se relaciona com o meio em seu entorno através de seu
corpo. Neste estudo tentamos compreender o lúdico como dimensão humana, aproximando-o da 
corporeidade e distante de uma realidade racional, possibilitando-o viver como seres corpóreos e sensíveis 
as experiências lúdicas. Partindo de concepções de corpo como a de Merleau-Ponty, expressão singular da 
existência do ser humano, e do lúdico como plenitude humana distante da racionalidade habitual. O esporte
valorizado socialmente pelos resultados que produz, apesar de ser uma linguagem corporal, perdeu a
sensibilidade e é regido pelos princípios racionais da técnica, menosprezando as características lúdicas.
Esse olhar para os aspectos sensíveis, lúdicos e expressivos do esporte, como uma das expressões da
corporeidade contribui para um redimensionamento do espaço do corpo numa tentativa de superar a
racionalização das práticas corporais. Ao esporte é preciso transcender olhares reducionista e tentar
encontrar um ser advindo de sua complexidade, vivendo em sua plenitude sensível e se relacionando com
as mais diversas... Através das mais variadas formas, corporalizadas e lúdicas. 

Palavras chave: Corporeidade, Ludicidade e Sensibilidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1544 
TÍTULO: PSICÓLOGOS NO PROCESSO DE REFORMA PSIQUIÁTRICAS: PRÁTICAS EM 
DESCONSTRUÇÃO? 
ALUNO: ANDRE LUIS LEITE DE FIGUEIREDO SALES (1004144350) 
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353) 

Resumo:  
 
        Apresenta-se aqui os resultados de uma investigação realizada com psicólogos da rede de CAPS do
município de Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, feita a partir de entrevistas semi-
estruturadas e observações sistemáticas orientadas por um olhar cartográfico. Abordou-se quatros eixos 
temáticos: relação da formação acadêmica recebida nos cursos de graduação e as demandas de trabalho;
mapeamento das atividades realizadas; conhecimento dos princípios ordenadores da reforma psiquiátrica,
por fim investigou-se forma como eles se percebiam enquanto trabalhadores da saúde mental.. No primeiro 
eixo encontrou-se um distanciamento entre os conteúdos discutidos na universidade e as questões que se
colocam no cotidiano do serviço, apontando para as fragilidades da formação dos profissionais para atuação
nestes espaços. As principais atividades realizadas foram: acolhimento dos usuários, triagens, coordenação
e participação de oficinas diversas, grupos operativos e terapêuticos além atendimentos individuais, sendo
este último alvo de análise. Os conhecimentos sobre a reforma são oriundos da prática nos serviços e
observa-se uma confusão entre os conceitos de desinstitucionalização e desospitalização. O par
satisfação/desafio é usado por eles para descrever como se sentem no serviço 

Palavras chave: psicólogos; reforma psiquiátrica; caps 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1545 
TÍTULO: ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: MÍDIA, MEMÓRIA E 
MEMORIZAÇÃO 
ALUNO: ANA MARIA DO NASCIMENTO MOURA (4522993498) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (28214218420) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objetivo central analisar os artigos sobre o ensino de História contidos na
Revista Nova Escola (publicados entre 1992 e 2006), divulgada principalmente entre os profissionais do
ensino fundamental e uma das principais disseminadoras de propostas de atividades e idéias que
influenciam as práticas educativas e, no que nos interessa em particular, que tem os conceitos de história,
patrimônio e memória como parte do aprendizado da história. As relações entre essas categorias (ou a
ausência delas) aparecem de maneira privilegiada em diversos artigos da revista, como na indicação de
roteiros, propostas de exposições e relatos de experiências em sala de aula. Tendo como pressuposto teórico
a diferenciação entre História e Memória trabalhadas principalmente por Jacques Le Goff e Pierre Nora,
partimos da hipótese de que a revista apresenta uma confusão entre essas noções, o que nos leva a uma
reflexão sobre o saber histórico escolar. 

Palavras chave: Ensino de História, Memória e Revista Nova Escola 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1549 
TÍTULO: ASPECTOS DA LÓGICA DEÔNTICA EM DISCURSOS NORMATIVOS 
ALUNO: LIS HELENA ASCHERMANN KEUCHEGERIAN (30380354837) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (7459696404) 

Resumo:  
 
        Na filosofia prática kantiana está em questão a resposta da seguinte pergunta: “O que devo Fazer?”. A 
lógica deôntica também trata dessa questão da mesma maneira: dando a esse questionamento, como o
próprio Kant, ênfase racional e universal. O caráter puramente racional da filosofia prática kantiana busca
definir o que é propriamente moral desvinculando dessa caracterização a influência das inclinações geradas
pela sensibilidade. Deste modo também é possível conceber uma lógica relacionada ao dever ser. A lógica
diádica permite que possa ser formulada uma proposição dentro de determinada condição ou caso
específico. Kant , ao rejeitar o consequencialismo, formaliza sua máxima sem considerar, em hipótese
alguma, a exceção. 

Palavras chave: Lógica Deôntica Diádica, Dever Ser, Kant 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1551 
TÍTULO: SISTEMAS DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA: UM ENFOQUE NA ENGORDA DENTRO DA 
CADEIA PRODUTIVA DO CAMARÃO MARINHO 
ALUNO: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
CO-AUTOR: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
CO-AUTOR: ANAMÉLIA DANTAS HENRIQUE (6119307494) 

Resumo:  
 
        A pesquisa promove uma abordagem sistêmica do processo de engorda de camarão marinho em
viveiro, tornando mais claras as relações entre as diversas atividades envolvidas nesse meio. São destacadas
durante essa abordagem as relações entre as etapas da cadeia de engorda dentro de um rápido e simplificado
circulo da cadeia produtiva do camarão, mostrando como é possível ações de produção mais limpa no
processo de engorda. A metodologia utilizada envolve a construção dos diagramas aliada a revisão
bibliográfica da literatura que trata da engorda de camarão, de sistemas de produção mais limpos e de
Pensamento Sistêmico. A partir da interpretação do último diagrama pôde-se perceber a importância da 
carga orgânica, comedouros-bandejas e controle de temperatura na busca de uma produção mais limpa.
Chegou-se a conclusão que pode-se atingir uma P+L com medidas simples como: o controle da carga
orgânica adicionada ao viveiro (evitando a eutrofização); o uso de telas submersas, em forma de
comedouros-bandejas, para melhor visualização do desperdício; o controle de temperatura do viveiro para
se manter a atividade metabólica do camarão em níveis satisfatórios, tornando ideal o consumo da
alimentação. 

Palavras chave: P+L, Camarão, Engorda, Sistemas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1556 
TÍTULO: ACESSO À JUSTIÇA: A EFETIVIDADE DO DIREITO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA 
ALUNO: HELENE SIMONETTI BULLIO (70608407) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: SIMONE MAGALHAES BRAGA (0) 
CO-AUTOR: PABLO GEORGES CICERO FRAGA LEURQUIN (0) 

Resumo:  
 
        A expressão acesso à justiça, dentre outros significados, conduz a idéia de um Sistema Judiciário
acessível a todos os cidadãos, produzindo resultados correspondentes ao valor da justiça. Este acesso surge
como um direito social fundamental que para ser efetivado necessita que os indivíduos tenham perfeitas
condições de igualdade. Como garantia desse acesso tem-se o direito à assistência judiciária gratuita, 
disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. Contudo, percebe-se a deficiência com que 
esta assistência integral e gratuita é prestada. Este trabalho tem o escopo de realizar um estudo acerca do
acesso à justiça, destacando a eficácia do direito à assistência judiciária gratuita como um dos pontos
necessários para o efetivo acesso a uma ordem jurídica justa. A metodologia empregada consiste em um
estudo teórico-descritivo, de cunho bibliográfico, compreendendo doutrina e legislação. Verifica-se que os 
problemas do acesso à justiça encontram-se inter-relacionados. Percebe-se um relativo aumento no número 
de indivíduos que procuram a assistência judiciária gratuita, porém, este serviço ainda mostra ineficiência,
sendo necessário o aumento e a qualificação dos defensores públicos, a diminuição das custas processuais e
o maior acesso da população hipossuficiente aos seus direitos. Concluí-se que o acesso à justiça é posto 
como o mais básico dos direitos humanos, sendo requisito fundamental para um Sistema Jurídico
equitativo, garantindo o direito de todos. 

Palavras chave: Acesso à justiça. Assistência jurídica gratuita. Direito fundamental. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1558 
TÍTULO: A REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE GÁS NATURAL: O GASBOL 
ALUNO: LUIZ FELIPE MONTEIRO SEIXAS (7050392421) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como escopo traçar um breve panorama sobre a atual regulação do transporte
dutoviário de gás natural no Brasil, utilizando como exemplo o Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL). 
Assim, a pesquisa tomará como base as informações da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil 
S.A., responsável pelo GASBOL, a exemplo da forma do contrato de transporte de gás natural, os conceitos
relativos à capacidade do gasoduto, entre outros, cotejando tais informações com o que a legislação exige
para o transporte dutoviário de gás natural. O trabalho se valerá da legislação produzida pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP) no que diz respeito ao transporte dutoviário de gás natural, como, por
exemplo, a Resolução nº 27, de 14 de outubro de 2005, que regulamenta o uso das instalações do gasoduto,
mediante remuneração adequada ao transportador. Tendo em vista o atual desenvolvimento do mercado de
gás no país, faz-se necessário conhecer as características atinentes ao transporte dutoviário de gás, já que tal
atividade possui especificidades que devem ser seguidas à risca pelas empresas responsáveis, sendo então, o
conhecimento técnico e jurídico imprescindíveis para tal atividade. Posto isto, além de tratar de maneira
genérica sobre a regulação do transporte dutoviário de gás natural, a pesquisa também irá analisar se o
GASBOL, bem como a empresa responsável pelo seu gerenciamento e manutenção, está de acordo com o
que foi estabelecido pela legislação sobre gás natural. 

Palavras chave: Gás natural; gasoduto; regulação; GASBOL 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1563 
TÍTULO: A HISTÓRIA ENSINADA E AS AULAS RÉGIAS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE 
(1808 – 1821) 
ALUNO: PAULA LORENA CAVALCANTE ALBANO (6067993465) 
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072) 

Resumo:  
 
        Este trabalho faz parte de uma pesquisa inicial vinculada à base de pesquisa “Epistemologia e Ensino-
aprendizagem”, que tem por abordagem a temática da educação no Brasil colônia. Seu objeto de estudo são
as aulas Régias (antigo curso de Humanidades) ministradas na capitania do Rio Grande do Norte durante o
período de 1808 à 1821. Período em que o príncipe regente D. João VI esteve no Brasil e onde realizou
diversas inovações, dentre estas a Educação, com o intuito de possibilitar uma estrutura mínima para o
funcionamento da Corte na colônia. Tal estudo tem por objetivo, a partir destas aulas, rastrear vestígios da
disciplina História diluída no ensino dos autores gregos e latinos da Antiguidade. Desta forma, busca-se 
compreender como era ensinada esta disciplina e como foi sua constituição no Brasil, especialmente no RN.
A realização da pesquisa tem se dado através da análise documental do período, como também a partir de
bibliografia nacional e local referente ao assunto. A pesquisa resultou na produção de um artigo. Por fim,
este trabalho procura contribuir para o estudo da História da Educação brasileira e Norte-rio-grandense no 
recorte temporal explicitado acima, visto a carência de estudos sobre a educação do Rio Grande do Norte
neste período. 

Palavras chave: Aulas Régias; disciplina História; colônia; educação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1569 
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO 
ALUNO: LAYANA DE FATIMA BRASIL DE FREITAS CUNHA (67107800400) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem como objeto de estudo a relação entre os verbos transitivos de ação-processo e seus 
argumentos. Partindo do pressuposto de que processos de natureza cognitiva e de natureza pragmático-
comunicativa motivam as manifestações de uso destes verbos pelo falante. A forma como o falante constrói
o objeto direto quando do uso dos verbos de ação-processo é investigada e verifica-se a hipótese do maior 
número de ocorrências de sintagma nominal em oposição ao uso de pronome. 

Palavras chave: funcionalismo, verbos de ação-processo, transitividade, argumento 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1573 
TÍTULO: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CARICATURA 
ALUNO: DAMIANA LAIZE DA SILVA NASCIMENTO (6682783400) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA (56557094491)

Resumo:  
 
        A DITADURA MILITAR NO TRAÇO DA CARICATURA Damiana Laize da Silva Nascimento Dr.
Henrique Alonso de Albuquerque Rodrigues Perreira Este trabalho é resultado de um processo de
observações de caricaturas catalogadas e analisadas que retratam o período da Ditadura Militar no Brasil
(1964-1985). Caricaturas estas, retiradas de jornais que veiculavam no país durante as conturbadas décadas
de 1970 e 1980. Momento este marcado por uma forte repressão e censura através dos militares, que não
poupavam esforços para reprimir todos aqueles que fossem contrários à ditadura. Deste modo, procuramos
abordar as caricaturas selecionadas como uma forma irônica e irreverente de retratar a época em que foram
produzidas, durante e após a ditadura. Tendo em vista que durante muito tempo esta arte cômica e
irreverente funcionou como “válvula de escape” para artistas pictográficos brasileiros expressarem, 
posturas frente à repressão desse regime ditatorial. 

Palavras chave: humor visual, regime militar, censura 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1575 
TÍTULO: A PESCA COMO ARTE, ATIVIDADE SOCIOECONÔMICA (EM DESCOMPASSO) E 
SIGNIFICADO CULTURAL: O CASO POTIGUAR 
ALUNO: ALEXSANDRO PEREIRA PATRICIO (5483780450) 
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (5224934400) 

Resumo:  
 
        O objetivo do projeto “A pesca como arte, atividade socioeconômica (em descompasso) e significado 
cultural: o caso potiguar” é analisar a situação da pesca artesanal em suas dimensões socioeconômicas e
culturais, nas comunidades pesqueiras do litoral Potiguar. Ao estudar a pesca artesanal surge a preocupação
de conhecer a essência que faz com que a atividade ainda caracterize-se de importância socioeconômica e 
cultural para os pescadores, identificando os problemas que caracterizam o setor. Para realização deste
estudo foram feitos levantamentos bibliográficos, visita a campo com aplicações de questionários e
entrevistas. Podemos constatar que o pescador artesanal se encontra em condição pouco favorável para o
bom desempenho de suas atividades. A maioria dos entrevistados possui baixo grau de escolaridade e
qualificação profissional principalmente no que diz respeito à exploração dos recursos pesqueiros. Apesar
do desenvolvimento tecnológico na área da pesca, constata-se a pouca oferta de cursos e financiamentos 
direcionados para pescador artesanal que objetivem sua inserção definitiva no mercado. Nesse sentido, os
dados obtidos sobre o problema pesqueiro possibilitou verificar que a atividade da pesca artesanal como
atividade geradora de trabalho e renda, que absorve um contingente expressivo de trabalhadores, mas que
por falta de gestão administrativa, e de infra-estrutura, vive num descompasso de ordem econômica que tem
refletido no seu significado cultural. 

Palavras chave: Pesca artesanal, socioeconomia e cultura 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1576 
TÍTULO: TEMA: CONCEPÇÕES E AÇÕES DOCENTES FRENTE ÀS MANIFESTAÇÕES DA 
SEXUALIDADE DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
ALUNO: WANESSA RAFAELA DO NASCIMENTO DA COSTA (1471851494) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho integra o Projeto de Pesquisa “O atendimento à criança de 0 a 6 anos na Grande 
Natal: em busca de um perfil” e encontra-se vinculado à Base de Pesquisa “Processos de Ensinar e 
Aprender na Educação Infantil”. Tem como objetivos: sistematizar conhecimentos acerca do
desenvolvimento da sexualidade da criança e das implicações destes conhecimentos para a educação
infantil e investigar concepções e ações de professores/educadores acerca das manifestações da sexualidade
da criança em Instituições de Educação Infantil. Apesar da profusão de informações relativas à temática a
que crianças e adultos encontram-se expostos na atualidade, há, ainda, muitos aspectos controversos em
relação ao modo como trata-la em contextos de educação de crianças pequenas. O que as teorias propõem
acerca do desenvolvimento da sexualidade de uma criança? Que implicações esses conhecimentos têm para
a prática educativa infantil? Como os educadores concebem e agem frente a estas manifestações? A
pesquisa, em fase de desenvolvimento, assume os princípios da abordagem qualitativa e envolve, tanto um
estudo bibliográfico, quanto a construção de dados empíricos através de entrevistas com seis professores de
instituições de Educação Infantil da rede pública e privada de Natal-RN. A análise dos dados poderá 
contribuir para uma reflexão acerca da prática pedagógica frente à sexualidade infantil. 

Palavras chave: Educação Infantil; Sexualidade Infantil; Prática Pedagógica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1577 
TÍTULO: ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: A EXPANSÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS E DE 
CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS (1996-2006). 
ALUNO: DEBORA AMELIA NUNES DE LIRA (6886018477) 
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO (18930689515) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho analisa a configuração que o ensino superior vem assumindo na sociedade
contemporânea, tomando como referência as mudanças que vêm ocorrendo no cenário internacional e
nacional, procurando evidenciar quais foram as repercussões que essas mudanças trouxeram para o ensino
superior no Brasil e no Rio Grande do Norte. Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa de
cunho bibliográfico, documental e da utilização de uma série histórica, disponibilizada pelo INEP, do
período de 1996-2006. Realizamos a pesquisa documental com o objetivo de esclarecer as principais
diretrizes internacionais para o ensino superior na atualidade com destaque para a Declaração de Bolonha
(assinada por 29 países europeus) e as propostas da Organização Mundial do Comércio no tocante à
regulação desse nível de ensino, as quais propõem a expansão do ensino superior através da criação de
novos e diferentes cursos, da flexibilização da carga horária, da privatização e da expansão da relação
professor/aluno, o que redunda no aumento das matrículas. O estudo mostra que no Brasil e no RN houve
uma evolução do número de matrículas e dos cursos de graduação presenciais, apresentado uma expansão
significativa. No entanto, ressaltamos que há uma retração do setor público e um crescimento expressivo do
setor privado. 

Palavras chave: Ensino superior; diretrizes internacionais; privatização. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1578 
TÍTULO: TITULARIDADE E MONOPÓLIO DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL 
ALUNO: GABRIELLE TRINDADE MOREIRA DE AZEVEDO (5146426457) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (6131613435) 
CO-AUTOR: CINTIA BEZERRA DE MELO PEREIRA NUNES (5510373423) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa debater acerca da titularidade e do monopólio do petróleo e gás natural, na
conjuntura brasileira atual, as mais expressivas e significativas alterações decorrentes de mudanças
estruturais da economia do país, mormente do setor energético. Através de um escorço histórico,
apresentará a evolução das constituições do Brasil sobre o tema, bem como dos regimes concernentes à
exploração do solo e dos minerais nele encontrados, com particular ênfase à guinada ocorrida por força da
EC 09/95 e seus reflexos diretos e indiretos no sistema jurídico-econômico. Esboçará pontos de relevo no 
que tange à participação das empresas privadas no setor do petróleo e gás natural, além de elementos
determinantes da regulamentação do setor atinentes às definições dos institutos de Direito Administrativo
aplicados à indústria do petróleo. Analisar-se-á o Capítulo III da Lei n° 9.478/97, delineando a questão do
monopólio assim como as formas de exercício da atividade econômica em questão. Aduzirá ainda a
discutida constitucionalidade da Lei do Petróleo, que teve seu vigésimo sexto artigo como objeto da ADIn
3.273/2004 proposta pelo estado do Paraná. Far-se-á, por fim, uma breve explanação sobre as definições 
técnicas insertas na Seção II, do capítulo sub examine. 

Palavras chave: Monopólio e titularidade. Lei do petróleo. Definições técnicas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1579 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO RURAL NO CONTEXTO DAS NOVAS RURALIDADES 
ALUNO: NAIARA MEDEIROS OLIVEIRA (6915849408) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (6311709449) 

Resumo:  
 
        O trabalho pretende refletir sobre, a muitas vezes esquecida, educação do campo. Tendo em vista as
suas especificidades tanto no plano teórico, partindo das chamadas “novas ruralidades”, que guiam as 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação do Campo em nosso país que busca contrapor a idéia de
mundo rural associado ao espaço vazio. Partindo desses pressupostos pretendemos fazer comparativos entre
as diretrizes propostas para a educação do campo e a prática pedagógica das escolas rurais, elucidando a
percepção trazida pelas diretrizes para a educação no campo, com a noção de “nova ruralidade”;Sendo 
assim objetivamos Estudar as especificidades contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação do Campo. Observando como Professores, Gestores e a Comunidade escolar, como um todo, se
comportam frente às necessidades da escola rural no que diz respeito às particularidades existentes. Desta
forma a percepção de tais atores sociais sobre o meio rural em que estão envolvidos é bastante relevante.
Pra estes fins o universo pesquisado foi a Escola Municipal Genuíno de Souza Menino, na localidade de
Manimbú. Onde foram entrevistados educadores inseridos na escola do campo; a fim de pensar na
promoção de um ensino mais igualitário, no que diz respeito à superação das desigualdades existentes entre
a cidade e o mundo rural e de um ensino específico diante de um mundo rural diferenciado. 

Palavras chave: Educação do Campo/Nova Ruralidade/Diretrizes para a educação do campo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1586 
TÍTULO: INDISCIPLINA ESCOLAR: O CULPADO POR ESSE PROBLEMA É APENAS O ALUNO?
ALUNO: SUERDA DEUZIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (1236858425) 
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949) 

Resumo:  
 
        Quando se aborda o tema sobre indisciplina na escola, de maneira geral, o aluno é logo indicado como
sendo o único sujeito e o maior causador de conflitos no cotidiano escolar. No entanto, muitos dos fatores
que contribuem para o comportamento considerado “problemático” do estudante, podem ser causados pelo 
próprio docente. Os fatores que colocam esses atores em situações conflitantes podem se desencadear
através de escolhas e imposições de normas ou regras sociais e educativas não aceitas por uma das partes;
pela capacidade da própria instituição em gerar situações de desentendimentos, pela não valorização da
cultura do educando ou pela imposição de atividades. Além da dimensão relacional, a da interação
professor-aluno, há também a dimensão propriamente pedagógica, a da gestão da sala de aula e dos
conteúdos. Nesse caso a incapacidade do professor em conduzir de forma adequada a gestão da classe
também pode ser fonte de indisciplina 

Palavras chave: 1. Indisciplina. 2. Socialização escolar. 3. Agressividade e educação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1590 
TÍTULO: CONECTORES NA FALA E NA ESCRITA: COMO SÃO TRATADOS NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º A 5° ANO 
ALUNO: ANA VILMA DE MEDEIROS PEREIRA (5189398471) 
ORIENTADOR: CAMILO ROSA DA SILVA (35176733404) 

Resumo:  
 
        Ao admitir que a língua é um sistema dinâmico, a gramática funcional compreende a conjunção como
uma estrutura maleável, cujas funções são determinadas pelas condições de uso - objetivo, destinatário, 
contexto de circulação e gênero discursivo. Nesse sentido, surge-nos a necessidade de investigar o 
tratamento dado aos conectores em alguns livros didáticos de língua portuguesa de 1º ao 5° ano, no intuito 
de destacarmos as estratégias de ensino aí utilizadas e, delinearmos, a partir dessas, propostas de ensino que
valorizem os aspectos da escrita e da oralidade.Para isso, utilizamos 159 livros de língua portuguesa do 1º
ao 5º ano do Ensino Fundamental. A investigação ora proposta fundamenta-se no funcionalismo.Dos livros 
analisados, verificamos que apenas 44 trazem discussões relativas aos conectores, ora introduzidas pela
metalinguagem (classificações, quadro de conjunções, exemplos e conceitos) ora limitadas aos exercícios.
Haja vista a necessidade de um estudo que leve em conta a instabilidade das conjunções na língua,
propomos algumas atividades funcionais para o tratamento dos conectores no livro didático de língua
portuguesa, através das quais os alunos poderão sistematizar os próprios conhecimentos. Em sendo assim,
corroboramos a importância da gramática funcional no tratamento da linguagem, que oportuniza o aluno de
refletir a língua que utiliza em seu dia-a-dia, que, ao contrário do que a gramática tradicional nos apresenta,
é dinâmica e flexível. 

Palavras chave: Livro didático, conectores, gramática funcional. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1591 
TÍTULO: A CIDADE MODERNA E A NATUREZA: NATAL, 1920-1940 
ALUNO: DIEGO FIRMINO CHACON (6497193448) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172) 

Resumo:  
 
        A Natal do início do século XX foi alvo de um projeto de modernização das elites, que introduziram
ações que alteraram a paisagem da cidade e o ritmo da vida urbana. As leituras dos jornais da época
desvelam esse processo. Tais ações privilegiavam as obras de viação, transporte, saneamento,
melhoramentos do porto e a construção de espaços de novas sociabilidades como praças, parques e teatros.
Em meio a essas mudanças, destaca-se o ingresso da cidade no raid da aviação internacional, o que 
acontece com incentivo do governador do Estado, Juvenal Lamartine. Ele introduziu maior organização na
administração pública, incentivando a diminuição dos favorecimentos e incentivou o setor da aviação e a
economia algodoeira, fazendo surgir uma nova época, a de uma Natal cosmopolita, integrada ao mundo
pelas rotas da aviação e a exportação de algodão. Nosso intuito é analisar as transformações motivadas pelo
governo de Juvenal Lamartine no espaço físico e no cotidiano da população norte rio-grandense no período 
de 1928 até 1930 

Palavras chave: Natal, modernização, aviação, Juvenal lamartine 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1592 
TÍTULO: A REATUALIZAÇÃO DA IDENTIDADE NORDESTINA POR MEIO DO EXAME DO 
MOVIMENTO ARMORIAL 
ALUNO: ANDERSON BISPO DE FARIAS (5762410404) 
ORIENTADOR: RENATO AMADO PEIXOTO (80772846715) 

Resumo:  
 
        Este trabalho visa dar conta dos esforços desenvolvidos em torno do meu ensaio monográfico que
pretende abordar asa origens do Movimento Armorial. Este movimento foi uma iniciativa desencadeada na
década de 1970 por um grupo de intelectuais ligados a Ariano Suassuna, objetivando uma reelaboração do
discurso regionalista. Entendemos que esse esforço está ligado a um contexto de transformações das
relações sociais, políticas e culturais no período mais severo da ditadura militar no Brasil. Em razão disto,
procuro salientar a tentativa de produzir uma reatualização da identidade cultural nordestina por meio da
incorporação de elementos culturais de características populares e eruditas, expressados através da música,
literatura e dramaturgia. 

Palavras chave: movimento armorial, identidade, conservador 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1594 
TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS CANDIDATOS A GOVERNADOR DO RIO 
GRANDE DO NORTE NO HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES 
DE 2006 
ALUNO: PAULO LENNON COSTA FRANCA SILVA (1212986474) 
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA (20027214400) 

Resumo:  
 
        Este trabalho apresenta a análise das estratégias político-discursivas dos principais candidatos ao 
Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2006, durante a propaganda eleitoral gratuita veiculada na
televisão. Busca-se identificar a incidência relativa dos diferentes “apelos” que constituem as mensagens 
políticas dirigidas aos eleitores-telespectadores. Com os dados obtidos, podem-se apreender as estratégias 
políticas utilizadas no HGPE pelos candidatos a governador do Rio Grande do Norte e a análise dos
processos políticos contemporâneos, cuja lógica está em grande medida dirigida à da adaptação do discurso
político-eleitoral ao meio televisivo, reiterando as evidências das transformações do jogo político com a
generalização dos meios de comunicação de massa nas sociedades contemporâneas. 

Palavras chave: COMPORTAMENTO POLÍTICO 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1605 
TÍTULO: IMAGENS DE PRESENÇA E DE AUSÊNCIA: SENTIDOS MIDIÁTICOS DA 
SUBJETIVIDADE JUVENIL 
ALUNO: PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTES (1359833471) 
ORIENTADOR: JOSIMEY COSTA DA SILVA (29703107400) 

Resumo:  
 
        Este relatório é resultado de uma pesquisa em desenvolvimento na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte que busca estabelecer relações entre consumo cultural e cotidiano para entender a
constituição da subjetividade de jovens em Natal, capital norte-riograndense. Expressões dessa 
subjetividade indicam que o consumo, a imagem dos pais, a mídia eletrônica e a Internet são referências
importantes que permitem perceber traços ao mesmo tempo singulares e universais de uma cultura juvenil,
que é complexa e ambivalente por natureza 

Palavras chave: Juventude; consumo cultural; subjetividade; complexidade; cotidiano 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1606 
TÍTULO: AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DAS CRIANÇAS NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
ALUNO: ESTHEPHANIA OLIVEIRA MAIA BATALHA (7425402432) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho está integrado ao Projeto de Pesquisa “O atendimento a criança de 0 a 6 anos na 
Grande Natal: em busca de um perfil” e vinculado à Base de Pesquisa “Processos de Ensinar e Aprender na 
Educação Infantil”. Tem como objetivos: a) Investigar a presença das “múltiplas linguagens” das crianças 
no cotidiano das instituições de educação infantil; b) Sistematizar conhecimentos acerca da linguagem e das
“múltiplas linguagens” como dimensão da Educação Infantil. Teorizações relevantes sobre o
desenvolvimento e a educação da criança pequena (PIAGET; VYGOTSKY; WALLON; MALAGUZZI;
FORMOZINHO) põem em relevo a linguagem da criança como aspecto fundamental de seu
desenvolvimento e alargam a nossa compreensão ao apontar que há diversas formas de manifestações
simbólicas que constituem “linguagens” próprias e essenciais das crianças. Diante dessas idéias, nos
questionamos: como as instituições de Educação Infantil trabalham as múltiplas linguagens da criança? As
condições para vivenciá-las e desenvolve-las estão presentes no cotidiano infantil? Que atividades são
vivenciadas por crianças no cotidiano de instituições de Educação Infantil que podem ser identificadas
como experiências de “múltiplas linguagens”? Através de um estudo bibliográfico e empírico, a pesquisa
vem se desenvolvendo envolvendo entrevistas com duas professoras e observações não participantes em
suas respectivas turmas em duas instituições de Educação Infantil da rede pública de Natal/RN. 

Palavras chave: Educação Infantil, Múltiplas Linguagens. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1609 
TÍTULO: METAFÍSICA E NIHILISMO NA ANÁLISE DE M. HEIDEGGER 
ALUNO: MARCELLO HENRIQUE MEDEIROS DE PAIVA (5860403402) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768) 

Resumo:  
 
        O trabalho apresenta um estudo sobre a Linha e o Nihilismo tendo com base o diálogo entre Martin
Heidegger (1889-1976) e Ernst Jünger (1868-19430), Sobre a Linha (Über die Linie, 1950) e Sobre o
Problema do Ser (Zur Seinsfrage, 1955). O estudo tem como objetivo a reflexão acerca da Linha no
pensamento de Jünger, que “olha e caminha para além da linha” e de M. Heidegger, que se limita “apenas a 
olhar para a linha”, a atentar para a sua essência. Não obstante, falar sobre a linha exige um pensamento a
respeito do nihilismo e refletir sobre o “mais sinistro de todos os hóspedes” implica adentrar no pensamento 
de Friedrich W. Nietzsche (1844-1900). O estudo chama atenção para a importância de Nietzsche, que a
partir dele se desenvolva uma reflexão sobre o nihilismo, para assim indagar a respeito da linha e do
nihilismo na concepção de Jünger e Heidegger. Após passar por Nietzsche, mas não se separando,
encontramos uma interpretação do diálogo em que ambos os filósofos, Jünger e Heidegger, nos convocando
a ultrapassar esse limite entre o ser e o nada enquanto Heidegger atentar-se-á para a própria linha. 

Palavras chave: Linha; Nihilismo; Nada; Ser; Essência. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1621 
TÍTULO: OFICINA DA METÁFORA 
ALUNO: LOUIZE GABRIELA SILVA DE SOUZA (6870978433) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415) 

Resumo:  
 
        Narrativas de auto-formação próximas da natureza Como desdobramento da pesquisa que religa
conhecimento científico e saberes da tradição, e da leitura dos livros A natureza me disse (Francisco Lucas
da Silva) e Lagoa do Piató, fragmentos de uma história (Conceição Almeida e Wani Pereira), o presente
trabalho tem como objetivo reconstruir e organizar narrativas de professoras da rede pública de ensino nas
comunidades de Areia Branca Piató e Bangüê, situada nas margens da Lagoa do Piató. A partir dessas
narrativas pretende-se trazer para a realidade das professoras o exercício reflexivo de sua docência, visto
que, a redescoberta de suas vivências através de histórias de si podem transformar suas práticas em sala de
aula. O trabalho evidenciará a importância de se estabelecer canais de comunicação entre a ciência e as
outras formas de conhecimento do mundo. 

Palavras chave: Narrativas autobiográficas; saberes da tradição 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1622 
TÍTULO: O PENSAMENTO DA ARTE EM MARTIN HEIDEGGER 
ALUNO: ALFREDO HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES (5480751409) 
ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ (79029124768) 

Resumo:  
 
        “O Pensamento da Arte em Martin Heidegger” (1889 -1976), projeto de pesquisa vinculado ao 
“Perspectivas Contemporâneas do Neoplatonismo: Heidegger e a Escola de Kyoto”, que tem como texto 
basilar Der Ursprung des Kunstwerks (A Origem da Obra de Arte, 1936), além de uma bibliografia
complementar, pretende fomentar, no Congresso de Iniciação Científica (CIC), uma reflexão do enigma que
é a arte. Tal reflexão foge da compreensão estabelecida habitualmente que se presta a estudar o belo, o
sublime e a experiência estética, tudo a partir do conceito metafísico de arte proposto pelo o que
vivenciamos por Estética. Por conseguinte, não pretendemos opor ao pensamento da arte enquanto estética
uma nova visão estabelecida a partir de novos princípios demonstráveis que substituirão o habitual, óbvio e
reinante maneira de se denominar e pensar a arte. Por contrário, o que pretendemos é pensar a arte enquanto
realização da verdade, enquanto des-ocultamento, ou seja, aquilo que se mostra, mas que no mostrar se
oculta. Tal mostrar que se oculta é o acontecimento da verdade na obra de arte, que se caracteriza por ser
um acontecimento misterioso, que aqui tentaremos pensar a partir do que Heidegger nos acena com mundo
e terra. 

Palavras chave: ORIGEM. ARTE. VERDADE. ENIGMA. DESOCULTAMENTO. SER. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1624 
TÍTULO: APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO EMPRESARIAL NO ENSINO DA GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO 
ALUNO: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 

Resumo:  
 
        A proposta promove o desenvolvimento de atividades didáticas metodológicas em busca da fixação do
conteúdo lecionado em sala de aula, através da utilização de softwares de simulação como ferramenta de
apoio ao ensino-aprendizagem. Conseqüentemente, busca-se estimular o pensamento sistêmico, 
disponibilizando não apenas a simulação em si, em sala de aula, mas numa estrutura que possibilite aos
alunos entenderem como as inter-relações determinam o comportamento dos sistemas organizacionais e
como suas decisões em parte específicas do sistema impactam em outras partes, no tempo e no espaço.
Com isso, caminha-se em direção a uma prática pedagógica baseada na educação sistêmica em que alunos 
possam não apenas assimilar conceitos, mas interagir com estes conceitos, questionar seus pressupostos e
decisões, principalmente num exercício de experimentação baseado na construção e reconstrução de
modelos de simulação de uma determinada “realidade” caracterizada pela complexidade dinâmica. A 
metodologia se sustenta no processo de modelagem das realidades organizacionais proposto em Sterman
(2000), compreendendo de maneira mais aprofundada o sistema como um todo dinamicamente. 

Palavras chave: Administração. Dinâmica de sistemas. Pensamento sistêmico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1628 
TÍTULO: GUIMARÃES ROSA E MIGUEL DE UNAMUNO: HETEROTOPIAS NO SERTÃO 
ALUNO: ANA PAULA SILVA SOUZA (5492619403) 
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759) 

Resumo:  
 
        O único romance escrito por Guimarães Rosa, em meio às suas produções literárias narrativas –
Grande Sertão Veredas – sempre foi objeto de estudos de variadas ciências e disciplinas acadêmicas, isto se
dando pelo fato de ser uma fonte rica em referências e sua linguagem trazer um lirismo do sertanejo que
viaja pelos caminhos abertos naquele espaço incomensurável. Propomos uma reflexão a partir do conceito
de “heterotopias” - enquanto “espaços outros”, assim, definidos por Michel Foucault (2006), ou, espaços do
fora, mas que mantêm intrínseca ligação com o dentro, justapondo-se também a lugares reais ou utópicos, 
cuja função é “uma espécie de contestação simultaneamente mítica e real do espaço em que vivemos” (Ib., 
p. 416). Toma-se para a análise como uma das heterotopias no sertão, aqui entendido como campo de
pensamento, o romance Névoa, do escritor espanhol Miguel de Unamuno (também único na vasta obra
deste), por trazer conceitos de novela, “nívola”, neblina, nadaísmo, que repercutem na constituição de uma
visão espacial de nevoeiro e opacidade, propício aos universos dos respectivos romances. Buscamos
fundamentar as singulares posições de fabulista e sertanejo que o autor mineiro se atribui e a Unamuno e o
tratamento que ambos dão às suas línguas, criando uma metafísica própria de suas linguagens. Verificamos
que estes romances constituem versões singulares da heterotopia moderna em que os espaços mesmos põem
à prova a produção ontológica dos seres. 

Palavras chave: Heterotopias; espaço romanesco; nivolismo; literatura comparada. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1630 
TÍTULO: BILBLIOTECAS VIRTUAIS TEMÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO 
ALUNO: RAFAELA SANTANA BALBI (6049358460) 
ORIENTADOR: MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (41385039434) 

Resumo:  
 
        A pesquisa em questão visa consolidar um banco de informações, imagens e produção de
conhecimentos em projetos de arquitetura denominado PROJEDATA. A ênfase deste Banco de Dados está
na produção acadêmica de conhecimentos na área de projeto de arquitetura e tem como objetivo reunir
conteúdos tanto no que se refere à dimensão tecnológica, através da pesquisa dos sistemas operacionais e
programas utilizados atualmente pelas Instituições de Ensino Superior pesquisadas, como à dimensão da
informação documental específica do projeto de arquitetura, no que diz respeito a sua captura, transferência
e uso. O PROJEDATA utiliza a ferramenta D-Space e funciona como fonte de dados para outras três linhas
de pesquisa da Base Projetar, assim como para consulta on-line através da internet. A atual fase da pesquisa 
destina-se a catalogação de Trabalhos Finais de Graduação em uma ficha de cadastro, o abastecimento 
constante do Banco de Dados e a disponibilização dos documentos coletados para pesquisa on-line. Além 
das atividades específicas ligadas ao Banco de Dados realizou-se nesta fase a tabulação dos dados 
referentes à ficha cadastral de cada TFG, o que possibilitou uma análise dos trabalhos cadastrados, onde foi
possível perceber que os temas e as formas de apresentação destes variam de acordo com a escola em que é
produzido o trabalho final e a forma de orientação dada ao aluno. 

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

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1640 
TÍTULO: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE. 
ALUNO: ANA RAQUEL SEVERIANO SILVA (7439953410) 
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN NUNEZ (767399455) 

Resumo:  
 
        A questão da condição da docência como atividade profissional é objeto de diversas pesquisas e
reflexões políticas. A busca da profissionalização da docência se pauta no reconhecimento da docência
como atividade profissional. O presente trabalho versa sobre a temática das representações que os
professores formadores de um curso de licenciatura em Pedagogia têm sobre a docência do ensino
fundamental enquanto profissão. Esse estudo se faz relevante na medida em que as representações dos
formadores influenciam sua atividade na formação profissional de professores. Para tanto, pretende-se 
responder a questão central: Quais as representações de professores formadores sobre a docência como
profissão? O marco teórico da pesquisa toma como referencias os trabalhos de RAMALHO, NUÑEZ E
GAUTHIER, 2003, ALARCÃO, 1995; NUÑEZ, 2005, dentre outros. A pesquisa foi desenvolvida com 46
professores formadores do Programa de Qualificação Profissional para a Educação Básica- PROBÁSICA 
da UFRN. O estudo é de natureza exploratória e usa como técnicas de pesquisa a entrevista e o teste livre
de associação de palavras. Os resultados mostram a necessidades de reflexões críticas que possibilitem
incorporar as representações dos formadores, de forma consciente, a relação dialética entre o saber
profissional da formação (profissionalidade, o saber da profissão) e o contexto da atividade profissional
(profissionalismo, ser professor, no qual os saberes se tornam saberes da profissão). 

Palavras chave: profissionalização; representações; docência; formação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1643 
TÍTULO: GENTIOS DO BRASIL, APRENDAM A ESTUDAR! 
ALUNO: ISAAC TERCIANO MENDONCA FERREIRA (6939986448) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (5748895404) 

Resumo:  
 
        No ano de 1548, o Rei de Portugal, Dom João III, ordenava a Tomé de Souza, primeiro Governador-
Geral do Brasil, a povoar as terras brasílicas com proprietários e colonos que exaltassem a santa fé católica,
assim como os indígenas. Com base no Regimento Tomé de Souza (1548) e nas cartas do jesuíta José de
Anchieta (1585), o trabalho, a partir do objeto de estudo a educação escolar da criança indígena no Brasil-
colônia, objetiva discutir as práticas escolares ensaiadas pelos padres jesuítas. Seguindo a orientação
determinada por Dom João III, os padres jesuítas escolarizaram a criança indígena no ler, no escrever, no
contar e na doutrina cristã católica. A essas crianças indígenas, pela escolarização, aprenderiam a falar bem
o português, a abominarem os costumes de seus progenitores, a converterem-se à religião católica e 
também aprenderem coisas úteis para a salvação eterna. 

Palavras chave: Educação escolar. Criança indígena. Brasil-colônia. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1646 
TÍTULO: MEMORIAL: UM DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO 
ALUNO: HEMILIANNE URBANO DA FONSECA (6617095405) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGI (4097947320) 
CO-AUTOR: MARIA PAULA DE MELO PEREIRA (3768184412) 

Resumo:  
 
        Desde 2006, a Resolução nº 103/2006 – CONSEPE/UFRN instituiu a opção pelo memorial como
TCC. Mas os alunos do curso de Pedagogia não podem optar pelo memorial, devido sua não
regulamentação pelo colegiado. A pesquisa investiga a percepção dos discentes e seu interesse por esse
dispositivo de formação. Para tal estudo, utilizamos a técnica da associação livre de palavras, questionário,
entrevista e pesquisa documental. Participaram 50 discentes do 4º ao 6º período e a coordenação do curso. 
Respaldamo-nos nas leituras de Passeggi (2006; 2007; 2008); Freire (1996) e Nóvoa (1995). Evidenciou
que, enquanto a palavra memória é a mais associada ao memorial, a autobiografia aparece como a menos
associada, o que permite tomar como hipótese que o termo remete mais à noção de monumento do que à
escrita de um texto acadêmico. Esse resultado pode ser explicado pelo percentual de 58% que não
conhecem o memorial. Quanto à Resolução, verificamos que a maioria, 84%, desconhecia o memorial.
Procuramos saber o interesse dos participantes pelo memorial. Obtivemos o percentual de 44% de
indecisos, 32% evocaram o interesse e apenas 24% demonstraram oposição a esse trabalho. Podemos
admitir o desconhecimento do mesmo, quanto ao gênero discursivo, à Resolução, à opção e à dificuldade
desse tipo de escrita. Em conclusão, a pesquisa revela uma sondagem importante para o momento de
elaboração do projeto pedagógico do curso e a discussão sobre a opção dos alunos por esse dispositivo de
formação. 

Palavras chave: Memorial; Formação Docente; Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1657 
TÍTULO: O OLHAR DA SOCIEDADE PARA COM AS IGREJAS 
ALUNO: BRUNO CESAR FERREIRA DE BARROS CORREIA (6892245404) 
ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (94678766804) 

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

Palavras chave: Religião, Igrejas Evangélicas, Violência, Felipe Camarão. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1660 
TÍTULO: MÍDIA, MEMÓRIA E MEMORIZAÇÃO: ANÁLISE DA REVISTA NOVA ESCOLA E SUA 
RELAÇÃO COM O CONSTRUTIVISMO (1992-1999) 
ALUNO: MONICA FAGUNDES DE SOUSA E SILVA (77800109453) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (28214218420) 

Resumo:  
 
        A educação brasileira tem sido um campo extenso de pesquisa em suas diversas áreas, porém,
especificamente sobre Ensino de História no Brasil, ainda é constado como usual, a busca por práticas
baseadas em tendências ou desenvolvidas a partir de afirmações do senso comum. Nos primeiros anos do
Ensino Fundamental, em geral, cabe ao professor a função de ministrar todas as disciplinas, mesmo sem
possuir conhecimentos específicos de cada uma delas. A Revista Nova Escola tem cumprido o papel de
uma das principais responsáveis pela divulgação dessas atividades, já que é bastante acessível para todos os
professores, especialmente os de escola pública, pois é comprada pelo Ministério da Educação e distribuída
nessas instituições de ensino. A mesma também apresenta uma forte influência da pedagogia construtivista
em seus artigos. Nosso trabalho, inserido no projeto “Ensino de História na educação básica: mídia, 
memória e memorização”, tem como objetivo analisar as concepções de História e teórico-metodológicas 
de ensino divulgadas por essa revista. Para isso, estamos analisando seus artigos (publicados entre 1992 e
1999) e relacionando-os com leituras feitas paralelamente sobre a especificidade do ensino e da ciência
histórica 

Palavras chave: Memória - Revista Nova Escola - Construtivismo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1662 
TÍTULO: A ESPACIALIDADE TURÍSTICA NO CONTEXTO ECONÔMICO DO RN 
ALUNO: THAYANNA BELINHA BANDEIRA NEVES (7392182471) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (7478500463) 

Resumo:  
 
        De forma geral o presente trabalho “A ESPACIALIDADE TURÍSTICA NO CONTEXTO
ECONÔMICO DO RN” buscar discutir, já que atividade turística tem sido considerada, no final do século
XX e inicio do XXI, como um dos mais vigorosos setores da economia mundial, a espacialidade dessa
economia que traz como objetivo a espacialidade dos fluxos (de bens e serviços) que contribuem para
viabilizar a atividade turística e seu papel na economia do Rio Grande do Norte. E de que maneira ela se
estrutura através de um conjunto constituído por bens materiais, como infra-estrutura, alimentos e produtos 
diversos, que são produzidos pelo poder público e a iniciativa privada. Complementarmente com as visitas
institucionais, uma investigação in loco, o que vai permitir um desdobramento no sentido de compreender e
demonstrar até onde esses fluxos econômicos extrapolam o espaço de Natal indo alcançar outros espaços no
estado, na região Nordeste e até mesmo estendendo-se a outros do país, e ainda demonstrar uma tendência
de expansão dos fluxos em face do processo da globalização 

Palavras chave: desenvolvimento, turismo, efeitos econômicos e sociais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1664 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL A REPÚBLICA 
ALUNO: LARISSA MARINHO DE OLIVEIRA (6352586414) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (29406250420) 

Resumo:  
 
        Relata-se e analisa-se os resultados obtidos na primeira fase da pesquisa de Iniciação Científica O
Fotojornalismo no jornal A República, que faz parte plano de trabalho da pesquisa “A Cartografia do 
Fotojornalismo Potiguar: as origens do fotojornalismo em Natal”, realizada entre Julho de 2007 e Julho de 
2008. Propõe-se reconstituir a memória do fotojornalismo arquivada nos jornais do Estado do Rio Grande
do Norte e nas mentes daqueles que participaram desse momento histórico. A coleta de dados foi realizada
por meio da associação da Cartografia Simbólica com a Fotocartografia Sociocultural, tendo como técnicas
a pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica, a entrevista, o registro fotográfico e a observação
sistemática, por meio do acervo icnográfico digitalizado deste jornal que, durante os séculos XIX e XX, foi
um jornal de grande importância para o Estado. Investiga-se a origem e as características do fotojornalismo 
potiguar, mostrando a influência das assessorias de comunicação nas publicações fotográficas na década de
1920, assim como os métodos de reprodução utilizados pelo jornal. A falta de preocupação dos repórteres
fotográficos e das instituições de comunicação têm feito com que a memória do fotojornalismo esteja se
perdendo a cada dia dentro dos arquivos dos jornais do Estado do Rio Grande do Norte e das mentes
daqueles que participaram deste processo de aperfeiçoamento. 

Palavras chave: fotojornalismo; cartografia; fotocartografia; A República; fotografia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1671 
TÍTULO: O CURSO DE PEDAGOGIA DO CERES: PERSPECTIVAS DOS INGRESSOS 2008.1 
ALUNO: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (4398984470) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (29497280491) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS MEDEIROS FERNANDES (3460573457) 

Resumo:  
 
        Este trabalho se propõe à exposição de elementos para a discussão do Curso de Pedagogia do CERES-
UFRN, com base em dados coletados com a turma ingressante em 2008.1. Esta representa o objeto de
estudo deste projeto de pesquisa pelo fato de ser junto com ela que o novo PPP está sendo implantado e
avaliado. Para a coleta de dados foram utilizados questionários quantitativos que objetivam traçar os perfis
dos alunos, organizados em torno de dois eixos problemáticos: a formação antes de ingressar no curso e
suas concepções e (pre) conceitos em relação ao mesmo, sua estrutura curricular e atuação do pedagogo. A
priori percebemos que 53% da turma é formada por um contingente que pretende seguir a carreira de
pedagogo. Porém 30 % respondeu que está no curso por outros motivos, dentre eles por ser a segunda
opção do vestibular. Alguns já têm conhecimento do que seja trabalhar na área educacional - 19%. O saber 
pedagógico é percebido como diversificado e detentor de um diálogo que abrange discussões múltiplas.
44% dos entrevistados intenciona atuar em outros domínios da Pedagogia, como empresarial e hospitalar,
onde 30% almeja uma pós-graduação, visibilizando a amplitude do campo da ciência pedagógica. Portanto,
é uma turma que apresenta um perfil sintonizado com as novas perspectivas de formação do pedagogo e seu
campo de trabalho, mesmo em um contexto em que muitos não optaram prioritariamente pelo curso. 

Palavras chave: Pedagogia-educação-currículo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1673 
TÍTULO: DO CONFLITO DO LEITOR À MEDIAÇÃO DO PROFESSOR: O ENSINO DA FICÇÃO 
COM CONTOS DE FADAS E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
ALUNO: RENATA KARLA LINS BEZERRA (5827999458) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 

Resumo:  
 
        Este trabalho se insere no projeto O ensino de leitura: a contribuição das Histórias em Quadrinhos e da
Literatura Infantil na formação do leitor (CNPq/UFRN; 2003-2007). Investiga a relação que crianças e 
professores estabelecem entre ficção e realidade na leitura de textos ficcionais. A relevância desse estudo
está na possibilidade de perceber as relações que as crianças estabelecem com a ficção, tais como conflitos,
rejeições e diálogos com a realidade, em situação escolarizada. A pesquisa é de caráter quase experimental
e constitui-se da realização de dez sessões de leitura intertextual de Histórias em Quadrinhos e de Contos de
Fadas. O registro das sessões foi feito em áudio, vídeo e observação in loco. A partir das transcrições dos
dados, considerando a participação dos alunos nas discussões de pós-leitura, foram selecionados para 
análise os sujeitos que apresentaram dificuldades no trânsito entre real e ficção. Analisaram-se as perguntas 
e respostas elaboradas pelos sujeitos sobre ficção e realidade, percebendo as intervenções das professoras
ao mediar essa situação de leitura. Como referencial teórico optou-se por Amarilha (2006), Iser (1996), 
Held (1980), Eco (1994). Verificou-se incipiente formação leitora dos aprendizes, demonstrando transição
no discernimento entre o real e ficção e não aceitando o contrato ficcional que caracteriza o gênero. A
lacuna na formação docente repercute na dificuldade em mediar o conflito cognitivo diante do contexto
ficcional. 

Palavras chave: Ficção, Formação do Leitor, Histórias em Quadrinhos, Contos de Fadas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1674 
TÍTULO: UMA HISTÓRIA DA ILUMINAÇÃO CÊNICA NO RN 
ALUNO: TUIZA KARLA DE ASSIS BARRETO RAMOS (6129096461) 
ORIENTADOR: JOSE SAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO (24525057572) 

Resumo:  
 
        Este projeto de pesquisa visa realizar um levantamento dos principais aspectos que caracterizam o uso
e desenvolvimento da iluminação cênica no RN. Nesta etapa do trabalho, concentramo-nos em coleta de 
dados junto à profissionais que atuam na produção televisiva e em representações televisuais realizadas no
Estado do Rio Grande do Norte. Através do levantamento das emissoras de TV do estado, este trabalho
pretende contribuir para o desenvolvimento de outros estudos nesse campo, fundamentando melhor as
características culturais e tecnológicas que marcaram os usos destas técnicas de iluminação nas emissoras
da capital. 

Palavras chave: Iluminação Cênica, Televisão, Formação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1675 
TÍTULO: A CAMPANHA ELEITORAL PARA A PREFEITURA DE NATAL EM 2004: REGISTROS 
DE UMA DISPUTA PELA HEGEMONIA POLÍTICA. 
ALUNO: JOSEMAR DA SILVA DAMASCENO (5731833419) 
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (7427859472) 

Resumo:  
 
        Quatro anos após as eleições de 2004, e portanto, novamente em ano eleitoral, o presente trabalho tem
a perspectiva de relatar os resultados obtidos pela reflexão traçada ao longo dos últimos anos acerca da
disputa pela hegemonia política ocorrida na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal. Os registros
desta disputa foram objeto de cuidadosa e crítica atividade pensante, buscando saber se a Democracia,
como forma ideal de organização política, e teoricamente em fase de desenvolvimento nas sociedades
ocidentais, inclusive no Brasil, é posta em cheque a partir da disputa de grupos políticos que centralizam
somas de capitais econômicos e culturais, entre outros, ambicionando o alcance da Hegemonia Política.
Assim, podemos verificar se a política em Natal é construída e balizada em práticas personalistas,
patrimonialistas e elitistas e que, portanto, descaracterizariam um sistema político democrático na medida
em que, a partir de uma “centralização do poder político" e da “defesa dos interesses de específicos grupos 
sociais" legislam e atuam sobre a alienação, em todos os sentidos, das classes populares. A hipótese de
princípio era a de que naquele momento, 2004, havia uma disputa pela hegemonia político-administrativa 
do referido município entre dois grupos dominantes. Assim, o trabalho de pesquisa procurou identificar de
que modo essa disputa se dava, através de que mecanismos ela se engendrara e que grupo ou elementos
políticos saíram fortalecidos dessa eleição. 

Palavras chave: Democracia, Eleições, Grupos Políticos, Hegemonia, Personalismo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1678 
TÍTULO: ACIDENTES NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TECNICO-CIENTÍFICOS: A 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA PETROBRÁS PELA PESQUISA QUE PATROCINA 
ALUNO: JULIANNE HOLDER DA CAMARA SILVA (5241158421) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        Periodicamente a Petróleo brasileiro/SA, conveniada ao CTPETRO (Plano Nacional de Ciência e
Tecnologia do Setor Petróleo), se dispõe a patrocinar projetos de pesquisa técnico-científicos com fins à 
obtenção de tecnologia útil a ser empregada no setor petrolífero. O patrocínio pode recair tanto sobre
projetos provenientes de universidades como pode apoiar fundações e centros de pesquisa sem fins
lucrativos. Desta forma, o presente trabalho teve por escopo avaliar a responsabilidade civil da
PETROBRÁS em decorrência dos eventuais acidentes ocasionados no desenvolvimento do projeto
fomentado. Para tanto, dois momentos devem ser analisados: inicialmente, leva-se em consideração a fase 
de testes, quando o projeto não passa de um protótipo a ser avaliado, ainda no seio da instituição científica;
em segundo, avaliam-se os acidentes ocasionados na utilização, pela PETROBRÁS, do projeto já
finalizado. Em geral toda a cadeia da indústria petrolífera denota alta potencialidade poluidora, expondo ao
risco tanto o meio ambiente quanto à sociedade, por este motivo o art. 927, parágrafo único, do Código
Civil, juntamente com o art. 225, §3º da Constituição consagra a responsabilidade objetiva das empresas
que exploram atividades nocivas. Neste contexto, resta perquirir quem seria responsável pelos acidentes
com o projeto, se a PETROBRÁS com respaldo na teoria objetiva haja vista que a pesquisa foi por ela
patrocinada, ou a instituição que engendrou o projeto externamente à Estatal. 

Palavras chave: PETROBRÁS. Patrocínio de pesquisa científica. Responsabilidade civil. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1679 
TÍTULO: LITERATURA BRASILEIRA EM LÍNGUA FRANCESA: A PRODUÇÃO DE NÍSIA 
FLORESTA. 
ALUNO: DAYANA MONALIZE BERNARDO PEREIRA (6434631430) 
ORIENTADOR: MARCIO VENICIO BARBOSA (52327159687) 

Resumo:  
 
        O projeto de pesquisa “Literatura Brasileira em língua francesa: a produção de Nísia Floresta”, tem por 
objetivo as obras da autora potiguar escritas diretamente em língua francesa, desenvolvendo a análise e
propondo uma nova tradução dessas obras. A escolha de Nísia Floresta se deve a sua importância para a
literatura potiguar, e também pelo seu renome nos salões de literatura na França e no Brasil, em um período
em que eram poucas as mulheres que se dedicavam à vida literária. A primeira obra estudada foi Itynéraire
d’un Voyage en Allemagne, publicado pela autora em 1857, no formato de cartas endereçadas aos
familiares que ela deixou no Brasil. Essas cartas são relatos de viagem que ela faz por cada cidade por onde
ela passa na Alemanha.. Enfim temos o intuito também de divulgar não só essa obra como outras ao
público, pois toda a produção de Nísia Floresta é muito importante para a literatura de uma maneira geral,
mas é pouco estudada, dada a dificuldade de acesso a suas obras escritas em língua estrangeira. Ótimas
traduções já foram publicadas de quase todos os livros que serão estudados neste projeto. Uma nova
tradução, porém, nos permitirá apresentá-los ao público em versão bilíngüe, ampliando as possibilidades de
estudos tanto no campo da literatura como no campo da história do século XIX. 

Palavras chave: Nísia Floresta, relatos de viagem, língua francesa 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1684 
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA E VIDA SAUDÁVEL: SENTIDOS DAS PRÁTICAS CORPORAIS NA 
CIDADE 
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (5510206446) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449) 

Resumo:  
 
        Neste trabalho investigou-se práticas corporais realizadas em diferentes espaços públicos e privados da
cidade do Natal/RN, buscando compreender sentidos atribuídos pelos sujeitos a partir da experiência vivida
e refletir sobre a cultura de movimento na cidade. Trata-se de uma pesquisa de natureza fenomenológica, 
com abordagem do fenômeno situado na qual se considera três momentos interdependentes: descrição,
análise ideográfica e análise nomotética. A amostra foi composta de modo intencional, atingindo 57 sujeitos
praticantes de futebol, musculação, caminhada e surf, distribuídos nas zonas administrativas norte e sul da
cidade. Os dados da matriz nomotética apresentaram os seguintes percentuais de convergência: vida
saudável (79%); informações sobre saúde (91%); cuidados médicos (74%); satisfação com o espaço (65%);
satisfação com o corpo (63%). A partir dos sentidos atribuídos pelos sujeitos e da interpretação dos dados,
observou-se uma produção ideológica da saúde, associada ao culto ao corpo. De modo geral, os sujeitos
buscam nas práticas corporais o bem-estar e a sociabilidade. Nesse contexto, destaca-se a atuação de 
especialistas da área da saúde, em especial médicos e professores de educação física na produção de um
estilo de vida saudável; bem como a necessidade de uma maior reflexividade nesse campo da cultura de
movimento e dos valores sócio-culturais, higiênicos, éticos e estéticos que a configuram. 

Palavras chave: corpo, fenomenologia, cultura de movimento, saúde. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1685 
TÍTULO: DIREITOS E SERVIÇO SOCIAL: TENDÊNCIAS TEÓRICO-POLÍTICAS 
ALUNO: LEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA (5709408425) 
ORIENTADOR: SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS (38208059315) 

Resumo:  
 
        A pesquisa Direitos e Serviço Social: tendências teórico-politicas teve como objetivo a análise da 
categoria direito em sua relação com a sociabilidade capitalista e suas inflexões no debate do Serviço Social
contemporâneo. Na perspectiva de apreender como a categoria direito vem sendo abordada pelos
profissionais de Serviço Social, definimos como unidades de análise os trabalhos apresentados no CBAS de
2007 que versam sobre Serviço Social e Direitos e a Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres e
das Minorias – CODIMM, que trabalha diretamente com a defesa dos direitos e tem assistentes sociais
nesse processo, nos levando a identificar as particularidades do Serviço Social no tratamento dado à defesa
dos direitos de alguns segmentos, mais especificamente, às mulheres vítimas de violência. No campo da
produção teórica, percebemos avanços no modo como o Serviço Social apreende a categoria direito,
considerando os limites e as possibilidades de sua efetivação frente ao atual contexto de mercantilização da
sociabilidade capitalista. A partir dos dados analisados na CODIMM, identificamos dificuldades no
processo de efetivação de direitos das usuárias. Os desafios consistem em estabelecer reflexões sobre as
limitações ao Serviço Social como produto sócio-histórico das determinações do capital e suas inflexões no
Estado e nas políticas sociais que têm restringido acesso aos direitos, às políticas e programas que oferecem
sustentação às atividades propostas na instituição. 

Palavras chave: Direitos, Serviço Social, CODIMM 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1689 
TÍTULO: A INFRA-ESTRUTURA LINGUISTICA DE RELATORIOS DE OBSERVAÇÃO DE SALA 
DE AULA DE LINGUA PORTUGUESA -OPERAÇÕES DE REFERENCIAÇÃO. 
ALUNO: MARIA KÉRYCA FREITAS DOS SANTOS (7893669403) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468) 
CO-AUTOR: ELIS BETANIA GUEDES DA COSTA (4611751422) 

Resumo:  
 
        Este estudo é um recorte de um projeto de pesquisa intitulado Prática como componente curricular - a 
infra-estrutura lingüística do relatório de observação. O trabalho em questão tem como objetivo identificar 
e analisar mecanismos de referenciação mais recorrentes em relatórios de alunos do Curso de Letras. Os
alunos produziram esses relatórios a partir de observações realizadas em sala de aula do Ensino
Fundamental e Médio. Para realização desse trabalho seguimos a abordagem qualitativa de natureza
interpretativista e adotamos o método indutivo. O corpus analisado é um produto coletado sem que se tenha
acompanhado o processo de sua produção. Em suma, os dados revelam que o mecanismo de coesão
referencial mais recorrente foi a repetição lexical. 

Palavras chave: mecanismos de coesão referencial- repetição lexical 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1690 
TÍTULO: FLORES NEGRAS NO SERTÃO: RAZÃO DE MASCULINIDADE ENTRE OS ESCRAVOS 
DA RIBEIRA DO SERIDÓ (1822 / 1832) 
ALUNO: JEFERSON CANDIDO ALVES (8282141402) 
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404) 

Resumo:  
 
        Este trabalho objetiva fazer uma análise demográfica da população escrava da Ribeira do Seridó, como
forma de fundamentar nossas pesquisas sobre a(s) família(s) escrava(s) da referida região. Em nossa
empreitada nos utilizamos uma das variáveis da demografia a razão de masculinidade (número de homens
dividido pelo de mulheres, resultado multiplicado por 100). Se essa razão de tendesse ao equilíbrio entre
número de mulheres e homens, significaria a possibilidade de um maior número de arranjos familiares entre
a população cativa. Como metodologia de pesquisa adotamos a coleta de dados em 48 inventários da ribeira
do Seridó referentes ao período 1822/1832, tabulados em planilhas eletrônicas. A documentação encontra-
se sob a guarda do LABORDOC (Laboratório de Documentação Histórica/ CERES ,UFRN). Foram
catalogados 154 escravos: 82 homens e 72 mulheres. Pela razão de masculinidade chegamos ao valor de
113,8, na proporção homem/mulher. Dado que demonstra um equilíbrio em ambas variáveis e que revela
uma tendência de que a razão de masculinidade nas zonas pecuarísticas favorecia a formação de arranjos
familiares. Nossa análise também perpassa pela a questão da “cor” dos cativos percebendo as suas 
variações étnicas. 

Palavras chave: Familia escrava, demografia, razão de masculinidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1692 
TÍTULO: FORMAÇÃO LEITORA: A INTERFACE PALAVRA E IMAGEM NA LEITURA DE 
FICÇÃO 
ALUNO: MARYCLEIBE PEREIRA DE OLIVEIRA (1099598419) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 

Resumo:  
 
        Este trabalho se insere no âmbito do projeto “O Ensino da Literatura: processos de andaimagem e 
argumentação para formar mediadores de leitores na escola fundamental” (CNPq/PROPRESQ – 2007) e 
tem como objetivo investigar a contribuição da imagem na leitura de livros de Literatura para a formação
de leitores. A relevância desse estudo está na possibilidade de estudar as imagens aliadas às palavras nos
livros literários para potencializar a função estética da literatura e o processo de formação do leitor em
situação escolarizada. Essa pesquisa é de caráter bibliográfico. Optou-se como referencial teórico por 
Amarilha (2006; 2007), Freire (2008), Mangel (1997), Walty (2001), Farias (2004). Para a análise,
selecionou-se um corpus de dez livros: Palavra cigana: seis contos nômades de Florencia Ferrari; Astrolábio
de Gláucia de Souza; Cacoete de Eva Furnari; A fada que tinha idéias: peça teatral de Fernanda Lopes de
Almeida; Os olhos mágicos do João de Marô Barbieri; Eduarda na barriga do dragão de Caio Riter; Lendas
brasileiras para jovens de Câmara Cascudo; Carrossel do tempo de Luciano Pontes; O grande problema da
vaca Letícia de Lúcia Reis; Michillo e a chuva de Cláudia Ramos. Tomaram-se como critérios para essa 
seleção, livros e autores de fácil acesso e as diferentes articulações entre a palavra e a imagem presentes 
nesses livros e que possibilitam diferentes interlocuções do leitor com o material que lê. 

Palavras chave: Formação leitora – Imagem – Palavra – Literatura 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1702 
TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DA LINGUAGEM REFERENCIAL NA LEITURA DE FICÇÃO 
ALUNO: ISMENIA DO NASCIMENTO GUEDES (6152206499) 
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172) 

Resumo:  
 
        Este trabalho tem origem na pesquisa “O ensino de leitura: a contribuição das Histórias em
Quadrinhos e da Literatura Infantil na formação do leitor” (CNPq/ UFRN, 2003-2006) e investiga a 
acuidade na leitura da linguagem referencial como habilidade estratégica para a leitura do texto ficcional. A
relevância deste estudo está na articulação do domínio da linguagem referencial com a leitura de ficção na
formação do leitor. A pesquisa se realizou em três turmas do 5º ano do ensino fundamental de escola da 
rede pública estadual de Natal-RN. Realizaram-se dez sessões de leitura de textos de Histórias em
Quadrinhos da Turma da Mônica e de Contos de Fadas de Perrault, Grimm e Andersen que mantêm entre si
relação de intertextualidade. Utilizaram-se como instrumentos de coleta de dados gravação em áudio e
vídeo e observação in loco. O estudo analisa episódios de discussão das histórias lidas em que os aprendizes
demonstraram desconhecer determinadas expressões revelando a necessidade de haver domínio da língua
em seu nível referencial para que a rede de significação desencadeada pelo texto ficcional seja estabelecida.
Fundamenta-se em Smith (1989), Eco (1994), Jouve (2002) e Braggio (1992). O estudo aponta que a leitura
conotativa coerente depende do conhecimento do sistema referencial da língua, pois quanto mais domínio
da linguagem referencial mais possibilidades de significação ocorrem na leitura do texto ficcional. 

Palavras chave: Linguagem referencial – acuidade – leitura – ficção 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1703 
TÍTULO: OS CONSELHOS ESCOLARES COMO MECANISMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA 
GESTÃO ESCOLAR: UM ESTUDO EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE NATAL/RN 
ALUNO: ELIZANGELA ALECRIM LEITE (1252891466) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (5754372434) 

Resumo:  
 
        Pesquisa teórico-empírica que analisa o valor dos Conselhos Escolares como tática para fortalecer a
gestão democrática nas escolas de Ensino Médio da rede pública de Natal/RN. Investigamos quatro escolas
públicas estaduais de Natal. Os dados foram coletados através de um questionário, contendo questões
abertas e fechadas e aplicado junto a 21 profissionais que compõem as equipes gestoras das escolas. Na
análise do objeto da investigação foram considerados os seguintes aspectos: a) a forma de implantação e de
funcionamento dos conselhos; b) as ações desenvolvidas pelo Conselho; c) as principais dificuldades
enfrentadas para sua implantação e d) as principais vantagens trazidas para o aprimoramento da gestão da
instituição. Constatamos que o colegiado considerado como espaço de participação está presente em todas
as escolas. Entretanto, os resultados da pesquisa indicam que a institucionalização do Conselho nas escolas
pesquisadas oferece limites para firmar uma participação mais efetiva da comunidade escolar no processo
de tomada de decisões. Apesar das limitações da atuação do Conselho nas instituições pesquisadas foi
possível notar a existência, no seu âmbito, de um movimento que se apresenta como indícios de novas
possibilidades para a gestão democrática. Nesses termos, destaca-se que um colegiado onde todos os 
integrantes participam e em que todos são inseridos como iguais com pleno respeito ao diálogo, pode
contribuir para aprimorar a gestão democrática da escola. 

Palavras chave: Conselhos Escolares, Democracia, Participação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1705 
TÍTULO: JUVENTUDE, MATERNIDADE E PATERNIDADE EM ASSENTAMENTOS DE 
TRABALHADORES RURAIS: REFLEXÕES A PARTIR DO GÊNERO 
ALUNO: JANAINA HENRIQUE DOS SANTOS (1277940428) 
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (50180720910) 

Resumo:  
 
        Tendo em vista as diferentes possibilidades de estudo envolvendo a questão da paternidade e
maternidade, o recorte aqui proposto envolve um olhar a partir da categoria gênero, tendo como referência a
vivência da condição de pai e mãe jovens residentes no assentamento rurais Aracatí, município de
Touros/RN. Desta forma, a contextualização da maternidade e da paternidade envolverá a dimensão das
atribuições e práticas associadas ao masculino e do feminino, considerando particularmente a noções que
aludem às responsabilidade decorrentes da efetivação da condição de pai e mãe. Essa discussão é um ponto
de partida para entender a maneira como os jovens se percebem no interior do contexto dos assentamentos.
Permitindo abordar a inserção na luta pela terra, os papéis masculino e feminino, a sua inserção na esfera
produtiva, as expectativas em relação à ampliação das lutas sociais - possibilidades de continuidade na luta 
pela terra. 

Palavras chave: gênero - juventude - paternidade - maternidade - assentamentos rurais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1708 
TÍTULO: O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO COMERCIAL DA REGIÃO NORDESTE: O 
CASO DO RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ E PERNAMBUCO. 
ALUNO: LEILANY LOPES DA SILVA (5071347458) 
ORIENTADOR: MARIA LUSSIEU DA SILVA (67182933420) 

Resumo:  
 
        O estudo trata do Processo de Internacionalização Comercial da Região Nordeste no Contexto de Pós-
Abertura. Analisa a inserção da região Nordeste no cenário do comércio mundial, no período 2004 a 2007.
Especificamente busca: a) demonstrar a contribuição dos estados nordestinos, com destaque para os estados
do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, para o comércio exterior do país e da região; b) avaliar os
principais produtos exportados pelos estados selecionados; c) apresentar os principais destinos de suas
exportações. A metodologia consta de: a) revisão bibliográfica, referente ao processo de internacionalização
da produção, bem como leituras acerca da inserção competitiva da região Nordeste; e, b) levantamento e
sistematização de dados de comércio, divulgados pelo MDIC/SECEX, dos estados selecionados da Região
Nordeste. O resultado dos dados aponta para uma estrutura de comércio predominantemente diferenciada
entre os estados que compõem a análise. O comércio exterior da região é realizado, sobretudo com os
países desenvolvidos. Conclui-se que a intensificação das relações comerciais da região Nordeste com o
mundo perpassa por fatores que incluem desde incentivos aos produtos que garantem uma sustentabilidade
dos estados no mercado internacional bem como o fortalecimento de nichos de mercados já conquistados
e/ou busca por novos espaços que permitam uma diversificação do seu comércio exterior. 

Palavras chave: Internacionalização da Produção. Exportações. Região Nordeste. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1710 
TÍTULO: RELAÇÕES DE TRABALHO E DESIGUALDADES SOCIAIS NO MEIO RURAL 
ALUNO: ELAINE MAYARA CORDEIRO DE SANTANA (6159114476) 
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (6311709449) 

Resumo:  
 
        Pretendendo analisar como se dão as relações de trabalho no meio rural, mas especificamente, no Pólo
Fruticultor Açú/Mossoró, esta pesquisa buscará introduzir questões que inovem esse tema. Esse assunto
tem grande importância, já que foi constatado a existência de um grande dinamismo na agricultura do Rio
Grande do Norte, no que diz respeito à produção de frutas irrigadas. Como expressa Gomes da Silva,
Mossoró, desde os anos 1970, vem constituindo-se num importante centro comercial, cuja característica
marcante é a diversificação tanto de serviços, quanto de produção de insumos, concentrando, em maior
escala que Açu, fluxo monetário. E ainda, como aspecto de maior relevância, observa-se a existência de um 
número significativo de agroindústrias na área de influência daquele município. Por isso, o presente
trabalho fará uma análise da evolução dos empregos no meio rural, como as famílias rurais se adaptaram
com as novas tecnologias e também de como ficou a situação dos pequenos produtores devido à chegada
das grandes empresas no Vale do Açú. 

Palavras chave: Relações de trabalho; Exclusão social; Empregos rurais. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1714 
TÍTULO: ORIENTAÇÕES SEXUAIS: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 
ALUNO: MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA MARQUES (2531469419) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho desenvolve uma abordagem sobre a sexualidade, tema transversal considerado
relevante à vida dos seres em geral e a ação educativa nas escolas, tendo como aporte teórico e
metodológico os Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como autores que enfatizam, em suas discussões,
esse tema. Nesse sentido, objetiva-se Investigar que conceitos as crianças têm desenvolvido acerca da
sexualidade; Identificar se os professores, de uma escola da rede estadual de ensino de Natal/RN,utilizam
em suas práticas, as orientações didáticos – pedagógicas contidas nos PCNs; observar como estão sendo
realizadas essas orientações pegadógica, e que tipo de atividades estão sendo desenvolvidas para facilitar o
processo ensino – aprendizagem, concernente à temática abordada. A realização deste trabalho se dá a
partir de uma investigação qualitativa, na qual foram realizadas entrevistas individuais e coletivas com
alunos e professores. Recorre-se, ainda, a procedimentos com observações e reflexões em sala de aula.
Espera-se assim, contribuir para a reflexão e dinamização da prática docente voltada para um ensino que
visa aproximar o conhecimento abordado e a realidade sócio-cultural dos alunos. 

Palavras chave: Palavras – Chaves: Orientações Sexuais; Prática Docente; PCNs 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1715 
TÍTULO: PROJETOS DE TRABALHO: UMA ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
CONCEITOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO BÁSICO. 
ALUNO: MARIA LUISA DA COSTA BEZERRA (6903128492) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404) 

Resumo:  
 
        Projetos de Trabalho: uma estratégia para a construção de conceitos no Ensino Fundamental - Ciclo 
Básico. Maria Luísa da Costa Bezerra- UFRN/ DEPED Márcia Maria Gurgel Ribeiro- UFRN/DEPED Os 
Projetos de Trabalho proporcionam ao educando uma participação ativa em sua aprendizagem,
transformando a sala de aula em um ambiente interativo, pautado no trabalho coletivo, na elaboração e
desenvolvimento de funções, na pesquisa de informações relevantes e na procura de soluções para
problemáticas levantadas de forma conjunta e democrática por alunos e professores através da
argumentação. Assim, objetiva-se, nesse estudo, analisar que situações estão sendo planejadas e que
práticas educacionais estão sendo utilizadas pelo professores do Ensino Fundamental - Ciclo Básico que 
possibilitem a construção de conceitos pelos alunos. Compreende, dessa forma, uma investigação
qualitativa pautada na observação, no planejamento, no registro e na análise dos dados obtidos. Dentro
desse ambiente, os alunos constroem seus conceitos de forma vivencial, na medida em que percebem sua
funcionalidade. Sendo assim, os conceitos são desenvolvidos dentro de uma perspectiva sócio-histórica, 
pautada na palavra como sistema simbólico, responsável pela mediação entre o sujeito e o objeto do
conhecimento. Pretende-se, portanto, evidenciar o tratamento (espaço/tempo) que está sendo destinado à
elaboração de conceitos em salas de aula do ensino fundamental da rede pública estadual de Natal/RN. 

Palavras chave: Projetos de Trabalho - aprendizagem - elaboração conceitual 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1717 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE 
ALUNO: ANDRIELLE CRISTINA MOURA MENDES (7224603414) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (29406250420) 

Resumo:  
 
        Relata-se e analisa-se os resultados obtidos na primeira fase da pesquisa de Iniciação Científica o
fotojornalismo na Tribuna do Norte, plano de trabalho integrante da pesquisa “A Cartografia do 
Fotojornalismo Potiguar: as origens do fotojornalismo em Natal”, realizada entre julho de 2007 e julho de 
2008. A coleta de dados foi realizada através da associação da Cartografia Simbólica com a Fotocartografia
Sociocultural, tendo como técnicas, a pesquisa documental, a observação sistemática, a pesquisa
bibliográfica, a entrevista e o registro fotográfico. A sustentação teórica encontra-se em Boaventura de 
Sousa Santos, que conceitua cartografia simbólica; em Itamar de Morais Nobre, que associa a fotografia à
cartografia em uma Fotocartografia Sociocultural; em Paul Thompson, que defende a história oral como
estratégia para reconstituir a história e Boris Kossoy, que discute a fotografia como um documento
histórico. Concluímos, inicialmente, que o fotojornalismo da Tribuna do Norte compreende diversas etapas
sucessivas da tecnologia fotográfica, dos estilos e tendências de representação. Na segunda fase da
pesquisa, investigaremos essas etapas com o objetivo de reconstituir a história do fotojornalismo da Tribuna
do Norte. 

Palavras chave: fotografia; fotojornalismo; fotocartografia; cartografia; memória. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1720 
TÍTULO: A DINÂMICA DA ESTRUTURA DA TERRA NO SERIDÓ POTIGUAR PÓS A MORTE DA 
AGROPECUÁRIA TRADICIONAL. 
ALUNO: MARISTELA PEREIRA DE ARAUJO (5015968442) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (18848516491) 

Resumo:  
 
        O Seridó Potiguar da tradição, formado do encontro das raças e culturas branca, ameríndia e negra,
erigido sobre a pecuária extensiva, e posteriormente, conjugada a uma agricultura de subsistência, tem seu
mundo conturbado pelos reflexos da modernidade quando adota a cultura comercial do algodão, demanda
da indústria têxtil internacional. Com a crise algodoeira, a parceria, relação produtiva de sustentação do
modelo tradicional, é extinta e grande parte da população rural migra para as cidades. Para sabermos da
estrutura da terra após o fim desse modus vivendi tradicional, nos anos de 1970 a 1990, buscamos os dados
dos Censos Agropecuários e dialogamos com a História Oral, histórias de vida, para sabermos dessa saga
dos personagens sertanejos. 

Palavras chave: SERIDÓ POTIGUAR, TRADIÇÃO, MODERNIDADE 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1721 
TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO POLÍTICA E TÉCNICA DOS PROGRAMAS 
HABITACIONAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES DOS 
ASSENTAMENTOS COORDENADOS PELO MST NO RN. 
ALUNO: CECILIA MARILAINE REGO DE MEDEIROS (5304718410) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491) 

Resumo:  
 
        Este trabalho refere-se às atividades realizadas junto ao Projeto de Pesquisa “Habitats em 
Movimento”, desenvolvido pelo GERAH/UFRN. Com o propósito de acompanhar o processo de gestão
política e técnica dos financiamentos habitacionais dos assentamentos do MST, foi desenvolvido um
trabalho de acompanhamento e avaliação do planejamento e das negociações entre os principais agentes
envolvidos. A construção das moradias dos assentamentos assessorados pelo GERAH se dá na forma de
mutirão assistido, dessa forma, o Grupo participa de todo o processo de planejamento e construção,
coordenando as ações desde a elaboração dos projetos e orçamentos ao planejamento durante a obra. A
colaboração na adaptação da sua metodologia para novos projetos financiados pela CAIXA foi
desenvolvida a partir da adequação da mesma aos requisitos do órgão financiador, destacando a
contribuição na adequação do projeto social a partir da metodologia do Grupo, implementando um curso de
capacitação de mutirantes. O trabalho priorizou a participação nas reuniões semanais da mesma, além da
administração das demais equipes. A avaliação do processo envolveu os agentes relacionados e considerou
que há um excessivo trabalho enfrentado com burocracia na CAIXA e no INCRA, um despreparo do
Movimento e pouca estrutura em superar a falta de recursos e de profissionais com maior envolvimento
social. Essas dificuldades são encaradas como desafio a ser enfrentado nos desdobramentos deste projeto. 

Palavras chave: Habitação de interesse social; Assentamentos rurais; Mutirão assistido 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1727 
TÍTULO: OPORTUNIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) NA 
CADEIA PRODUTIVA DE CULTIVO DE CAMARÕES: MODELO SISTÊMICO DA GESTÃO DE 
EFLUENTES. 
ALUNO: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 

Resumo:  
 
        O objetivo do trabalho é formular um modelo sistêmico de uma oportunidade de implementação da
produção mais limpa (P+L) na cadeia produtiva de cultivo de camarões. A metodologia utilizada na
pesquisa foi uma revisão bibliográfica de um estudo de caso que expõe um melhor gerenciamento da
produção de camarão, que possibilitou a formulação de um modelo sistêmico. A analise identificou que as
informações técnicas e cientificas sobre o estado atual da administração ambiental em empreendimentos de
carcinicultura no Brasil é insipiente e restrita as exigências legais do processo de licenciamento ambiental e
aos efeitos dos impactos ambientais ocasionados pela atividade. As empresas dessa cadeia produtiva estão
conscientes que a questão ambiental esta cada dia mais presente em seus processos de produção, mas
apenas tomam medidas para atender a exigência do processo de licenciamento ambiental. O trabalho
demonstra um modelo baseado no tratamento do efluente gerado, como uma importante iniciativa de
contenção dos impactos ambientais desta atividade. 

Palavras chave: Produção mais limpa, Carcinicultura, modelo sistêmico. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1728 
TÍTULO: PAPO CABEÇA – EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO IMAGINÁRIO DO JOVEM 
POTIGUAR 
ALUNO: PATRICIA RAKEL DE CASTRO SENA (5051399444) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO (13679465491) 

Resumo:  
 
        A pesquisa é a continuidade das pesquisas do projeto “Mídia Alerta”, iniciado há quatro anos. Está 
articulado à linha de pesquisa “Processos Socioculturais e de Significação”, da Base de Pesquisa GEMINI –
Grupo de Estudos da Mídia. Enfocando os temas de educação, meio ambiente e direitos humanos, o estudo
“Papo Cabeça” intervém junto aos alunos de Ensino Médio da Grande Natal/RN, na perspectiva de Grupo
Focal - pesquisa qualitativa que pode ser utilizado no entendimento de como se forma as diferentes
percepções e atitudes acerca de um fato, prática, produto ou serviços, o que permite ao sujeito pesquisado
formar tais opiniões e atitudes na interação com outros indivíduos e constrói a percepção sobre as práticas
sociais que estão sendo investigadas. O objetivo é entender a relação, e conseqüência desta, dos alunos do
ensino médio com as práticas midiáticas do cotidiano social. As reuniões do Grupo Focal foram realizadas
em duas escolas, uma pública e outra privada (a Escola Estadual Floriano Cavalcante e o Complexo
Educacional Henrique Castriciano). Diferentemente, do que o projeto problematizava sobre o impacto que a
mídia causava na vida deles, quando potencializava a relação da mídia com o cotidiano dos jovens,
descobriu-se que os jovens entrevistados não assistem TV nem lêem jornais. O foco do debate foi a mídia 
eletrônica e digital onde se encontraram os dois grupos de jovens de hierarquias sociais diferentes. No
entanto, a análise das conclusões ainda estão em andamento. 

Palavras chave: Educação - Meio Ambiente - Cidadania - Jovem - Mídia 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1735 
TÍTULO: GEOGRAFIA ESCOLAR E MEMÓRIA: REFLEXÕES SOBRE AS NARRATIVAS DE 
PROFESSORES 
ALUNO: MAYARA CINTHYA COSTA EVANGELISTA (6912394442) 
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (40660796449) 

Resumo:  
 
        Ao longo das duas últimas décadas vêm-se adotando as narrativas de professores como um
instrumento de investigação da prática e da formação docente. As narrativas vêm surgindo nas pesquisas
em educação como uma ferramenta privilegiada, pois vêm trazendo resultados significativos para a
construção de um conhecimento multifacetado do fazer docente e para uma compreensão de fato por parte
do professor de sua prática. Objetivamos analisar a estruturação das narrativas produzidas por professores
dos anos iniciais sobre como aprenderam e ensinam os conhecimentos geográficos, articuladas às suas
formações docentes, cultura escolar e memória. A pesquisa se define como um estudo qualitativo do tipo
colaborativo que abrange um levantamento de dados sobre as Histórias de vida de professores/professoras
que participam do Programa de Formação continuada da UFRN, no intuito de recorrermos às suas
memórias escolares para situarmos no espaço-tempo as suas experiências com a Geografia. Assim, o uso
das narrativas constitui-se numa ferramenta fundamental para a investigação da compreensão da prática
docente como um instrumento de pesquisa que permite articular os tempos e os espaços do aprender/ensinar
através de uma reflexão crítica das temporalidades vivenciadas pelos professores nas suas buscas em ler,
desconstruir e recriar as suas histórias de vida pessoal, escolar e profissional. 

Palavras chave: Geografia Escolar- Memória- Narrativas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1743 
TÍTULO: O PRÉ-SAL E O MARCO REGULATÓRIO DA E&P DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA 
NACIONAL. 
ALUNO: HENRIQUE BATISTA DE ARAUJO NETO (5069439413) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        O presente, fruto de pesquisas bibliográficas e documentais, tem por escopo abordar as descobertas das
promissoras jazidas petrolíferas no Pré-sal, enfocando o atual marco regulatório da Exploração e Produção
(E&P), bem como possíveis mudanças deste. Analisar-se-á a Resolução CNPE n.° 06 de 2007 e as 
discussões em torno do nosso sistema perpetradas pelo o Governo Federal. Este, por meio do Ministério de
Minas e Energia (MME), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), vêm estudando qual o melhor modelo a ser adotado para exploração
do Pré-sal, ou seja, se mantém o atual regime de concessão ou institui o regime contratual de partilha de 
produção ou de prestação de serviços, “puro” ou “com risco”. Verificar-se-á que o embate é ferrenho em 
relação à segurança jurídica do setor. Por outro lado, a experiência internacional indica que o marco legal, o
regime fiscal, a outorga de blocos e o modelo contratual são ajustados conforme a realidade de cada país.
Desse modo, por razões de interesse público, acredita-se que o Brasil não pode se dobrar as especulações e 
deixar de revisar e aperfeiçoar o marco regulatório da E&P petrolífera nacional, tendo em vista que o risco
no Pré-sal é praticamente inexistente. 

Palavras chave: O Pré-sal. Marco regulatório. Mudanças. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1749 
TÍTULO: CRITÉRIOS DE ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO 
ALUNO: PRISCILLA QUEIROGA CAMARA (6538573495) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

Resumo:  
 
        Os artigos 7º, XXX e 39, § 3º da Constituição Federal brasileira proíbem de forma explícita 
diferenciações por motivo de sexo, cor, idade e estado civil na admissão de servidores públicos. Contudo, é
corrente a utilização destes critérios diferenciadores em concursos públicos – forma eleita 
constitucionalmente para selecionar de maneira isonômica àqueles que disputam uma vaga no serviço
público – o que, a primeira vista, ofende literalmente a Carta Magna. Este artigo analisará se tal prática é
realmente inconstitucional e ofensiva ao princípio da isonomia, buscando explicações na doutrina e na
jurisprudência do Superior Tribunal Federal. 

Palavras chave: Critérios de admissão, correlação lógica, atribuições do cargo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1753 
TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A APLICABILIDADE DIRETA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 
ALUNO: LAMINE SISSE (1464668450) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

Resumo:  
 
        O trabalho se direciona ao §1º do art. 5º, da CF, que afirma serem os direitos e garantias fundamentais
normas de aplicabilidade imediata. De maneira que, pelo §1º do art. 5º, quanto à eficácia e aplicabilidade, 
todas as normas constitucionais definidoras de direitos e garantias têm uma ação imediata. Em tese, leis
dessa categoria não precisariam de outra lei para ser aplicadas. Analisa-se tal aplicabilidade imediata e seus 
aspectos problemáticos, através de pesquisa bibliográfica e documental. Em uma abordagem genérica,
trabalharemos os mecanismos de aplicabilidade dessas normas fundamentais, de acordo com a CF e a
doutrina. A classificação adotada é do doutrinador José A da Silva, que divide as normas em de eficácia
plena, contida e limitada. Percebe-se que a disposição constitucional não resolve todos os problemas, pois
algumas normas dependem de outras para serem conformadas e realizadas. Conclui-se que a eficácia 
imediata dos direitos fundamentais não é uma qualidade passível de realizabilidade somente pelo preceito
constitucional, despendendo do juiz e de um esforço jurídico-político no sentido da concretude. 

Palavras chave: Constituição. Direitos. Aplicabilidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1755 
TÍTULO: UMA PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA AS DIVERGÊNCIAS ACERCA DA MELHOR 
FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES E DAS PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS: A 
EXISTÊNCIA DE UM TETO LIMITATIVO PARA O RECEBIMENTO DAS COMPENSAÇÕES. 
ALUNO: RICARDO GALVAO DE SOUSA LINS (5922105450) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        O grande número de propostas de lei que tramitam no Congresso Nacional com o escopo de alterar o
atual modelo de distribuição das participações governamentais explicita a insatisfação de alguns
parlamentares com a forma de partilha dos royalties e das participações especiais entre os entes
beneficiários. Os especialistas que sustentam a necessidade de tal alteração se baseiam no fato de os
recursos minerais do subsolo serem de propriedade da União, bem como na acentuação das desigualdades
regionais gerada pelo atual sistema. Aqueles que se posicionam favoravelmente às atuais regras de
distribuição alegam que o repasse das participações possui uma natureza compensatória para as futuras
gerações das localidades beneficiárias, uma vez que, com o inevitável esgotamento do petróleo, a economia
dos municípios e estados sofrerá um impacto demasiado, caso esses não possuam os recursos necessários
para o desenvolvimento de setores econômicos alternativos à indústria petrolífera. Em meio a essa
divergência, a alternativa que parece mais adequada para o caso brasileiro é a utilizada no estado norte-
americano de Dakota do Norte e na Colômbia: a utilização de um teto limitativo para o recebimento das
compensações por parte dos entes beneficiários. Esse sistema é proposto por Rodrigo Valente Serra e
Wagner Rosado, em artigo publicado no Boletim Petróleo, Royalties & Região de junho/2008, organizado
pelo Mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades Universidade Candido Mendes. 

Palavras chave: Petróleo. Compensações. Teto. Limite. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1760 
TÍTULO: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: 
CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E CRIANÇAS 
ALUNO: LEDA DE CASSIA GARCAO MOURA (4618063475) 
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434) 

Resumo:  
 
        O trabalho objetiva analisar concepções de professores e crianças alfabetizandas relativas às
dificuldades de aprendizagem durante o processo de alfabetização. A temática emergiu a partir de estudos
desenvolvidos junto à Base de Pesquisa Estudos sobre Processos de Aprender e Ensinar na Educação
Infantil, à qual esta pesquisa está vinculada. Tema freqüente no discurso de professores como justificativa
para os resultados negativos da alfabetização de muitas crianças, as “dificuldades de aprendizagem”
parecem não ter uma significação precisa. O estudo assumiu os princípios da abordagem qualitativa e
envolveu um estudo bibliográfico e entrevistas com professores alfabetizadores e crianças alfabetizandas de
três escolas públicas de Natal/RN. Constatamos que as visões teóricas sobre a temática são restritas e
patologizantes apresentando-as como algo interno e individual, desconsiderando as dimensões sócio-
interativas e pedagógicas propostas pelas abordagens interacionistas de aprendizagem. As concepções das
professoras aproximam-se das visões teóricas, relacionando as dificuldades em aprender a algo interno e
inerente à criança e como “anomalias”. As crianças, por sua vez, também demonstraram entender suas
dificuldades como algo que lhes é próprio, sem relação com as condições externas. Estas concepções
carecem de reflexão e re-elaboração numa perspectiva sócio-interacionista que impliquem a ação dos 
professores em sua transformação e superação. 

Palavras chave: alfabetização; aprendizagem; dificuldades de aprendizagem. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1761 
TÍTULO: ENTÃO, E AÍ? CONECTORES COORDENATIVOS TRANSFORMANDO O ENSINO DA 
LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS DE TEXTOS ORAIS. 
ALUNO: SIMONE DE QUEIROZ MENDONCA (1204427445) 
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES (74692402091) 

Resumo:  
 
        Fundamentando-nos no suporte teórico do funcionalismo, analisamos os conectores coordenativos E,
AÍ e ENTÃO como formas variantes na conversação cotidiana. Temos como objetivos: a) verificar se a
distribuição dos conectores E, AÍ e ENTÃO quanto a fatores de natureza entoacional, morfossintática e
semântico-pragmática revela indícios de especializações de uso de cada um desses conectores para
contextos distintos de conversação; b) contribuir para a descrição e a análise do português falado na Região
Nordeste e possibilitar futuras comparações com resultados provenientes de pesquisas que venham a ser
realizadas em outras regiões do país; c) subsidiar propostas de aplicação pedagógica com base nos
resultados quantitativos e qualitativos que foram obtidos. Para tanto, utilizamos 203 dados provenientes de
cinco conversações cotidianas integrantes do Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA,
2008). Submetemos os dados ao pacote estatístico VARBRUL, que revelou, em termos de freqüências e
percentuais, quais contextos favorecem e quais inibem o emprego de E, AÍ e ENTÃO, indicando, assim, as
especializações de uso de tais conectores na conversação cotidiana em Natal. Esses resultados
possibilitaram que fizéssemos sugestões relativas ao ensino de gramática da língua portuguesa nos níveis
fundamental e médio, em especial no que diz respeito à abordagem a conectores em sala de aula. 

Palavras chave: E, AÍ, ENTÃO; conversação; especialização; funcionalismo; ensino; 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1764 
TÍTULO: EFETIVIDADE E ISONOMIA: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O MANDADO DE 
INJUNÇÃO 
ALUNO: MAYARA DE CARVALHO ARAUJO (6536102460) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
CO-AUTOR: VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE (6131613435) 

Resumo:  
 
        O mandado de injunção (MI), ação constitucional viabilizadora do exercício dos direitos
constitucionais em situações de ausência de norma regulamentadora, desde que implementado, apresenta
histórico de pouca efetividade. Mesmo após o julgado do MI 610 e do MI 712, que reverteram o tímido
entendimento até então adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o instituto continua sendo
merecedor de novas análises a fim de que se maximize seus efeitos. Dessa feita, propõe-se aqui uma nova 
perspectiva para a apreciação dessa garantia constitucional. Entendemos que o STF deve posicionar-se de 
forma a reparar a omissão inconstitucional e remeter a decisão para o Congresso Nacional, de forma a
conscientizá-lo da omissão e da solução proposta. Tal posicionamento produzirá efeitos erga omnes e só
não terá caráter imediato em situações tais que necessitem, pela sua complexidade, da criação outras de
condições legislativas. Nestes casos, o STF deve atribuir um prazo razoável para que o legislador o faça e,
se este volta a se omitir, deverá, então, dar efetividade à decisão nas condições vigentes. Ademais, a decisão
deve ter caráter provisório, visto que não se configura, nesse caso, o que se entende tradicionalmente por
coisa julgada, mas apenas um substituto temporal da lei. Com essa posição, depreendemos ser possível
maximizar os efeitos do instituto e, simultaneamente, garantir a observância do princípio da isonomia,
admitindo resultados semelhantes para os casos que assim o forem. 
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Resumo:  
 
        Os revendedores varejistas sem contrato de exclusividade com distribuidoras de combustíveis, os
chamados “postos de bandeira branca”, surgiram no cenário brasileiro no ano de 1993, com a autorização
dada pela Portaria n.º 362 do Ministério de Minas e Energia. A partir desse momento, uma nova figura foi
inserida no mercado nacional de combustíveis, alterando de sobremaneira o setor concorrencial. Todavia,
cabe salientar que, ainda que os postos de bandeira branca não necessitem ostentar a marca comercial de
seu(s) distribuidor(es) e atender a requisitos por estes delineados, devem cumprir determinadas exigências
contidas em resoluções e portarias da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Neste sentido, analisar-se-á em especial a Portaria da ANP n.º 116/2000, que regulamenta a atividade de 
revenda varejista de combustível automotivo, dando ênfase dentro desta análise ao direito básico de
informação ao consumidor, levando-se em consideração também o que a doutrina especializada expõe a
esse respeito, tecendo comparações entre os postos de bandeira branca e aqueles que ostentam alguma
marca. Conclusivamente, buscar-se-á apontar e esclarecer a preocupação do ordenamento jurídico em
resguardar os direitos do consumidor em face das práticas adotadas pelos revendedores varejistas, cuja
conduta comumente é permeada de abusividade e ilicitude, independentemente do contrato que aqueles
adotem em suas atividades. 
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Resumo:  
 
        Para enfrentar as constantes cobranças e ameaças existentes no cenário atual globalizado e de extensa
competição, as organizações devem-se planejar pautadas especialmente na política de mudança cultural. 
Para isso torna-se necessário um estudo da cultura organizacional dentro do ambiente, de sua influência
sobre o comportamento dos funcionários e colaboradores, sem esquecer da esfera dos gestores ou
dirigentes. Os impactos positivos são produzidos na medida em que se percebe que a cultura é manejável no
sentido de produzir a otimização dos resultados organizacionais. Os negativos aparecem na existência do
conflito em torno da possibilidade de se mudar ou não uma cultura não permeia o esfriamento do ânimo e
do entusiasmo daqueles que acreditam, e defendem que a cultura não só muda como isso só pode ocorrer de
forma planejada. O objetivo deste artigo é procurar compreender a influência da cultura organizacional nas
organizações e na vida das pessoas, bem como o entendimento da presença do ‘jeitinho brasileiro’ nas 
organizações brasileiras, das tipologias comparativas de culturas, da influência da cultura organizacional no
comportamento dos indivíduos e dos efeitos positivos e negativos causados pela sua presença ou ausência.
Dessa forma, faz-se necessário a discussão de assuntos pertinentes abordados em consonância com a
cultura organizacional, a cultura brasileira e os estereótipos culturais, para que essa importância seja
desenvolvida e entendida da melhor maneira possível. 
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Resumo:  
 
        O dinamismo da economia globalizada exige dos países uma matriz energética diversificada. Nesse
sentido, vem adquirindo crescente importância no cenário nacional o Gás Natural. Paralelamente, ocorreu
durante a década de 1990 um processo de profundas alterações no papel do Estado no Brasil e na América
Latina. O Estado Social foi paulatinamente cedendo espaço para o Estado Regulador, cujo objetivo era
fiscalizar a prestação de certos serviços tidos como de fundamental importância para sociedade. Tais
serviços seriam prestados não mais pelo Estado, mas sim pela iniciativa privada sob os olhares vigilantes
daquele. Com o advento da Emenda Constitucional nº 5, permitiu-se aos Estados-membros contratarem 
empresas para operarem os serviços locais de gás canalizado, devendo eles editar leis que disciplinassem a
matéria. Donde se vê uma sensível alteração no marco regulatório, dando ensejo a reflexões a respeito do
panorama das competências legislativas e do federalismo brasileiro. Compõem a organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil a União, os estados e os municípios. A Constituição
muniu cada um deles de um feixe complexo de competência com vistas melhor atender o interesse público.
Entretanto, delimitar a esfera em que cada um deles pode legitimamente atuar é ponto nevrálgico. Este
trabalho pretende esboçar um quadro geral a respeito delas. 
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TÍTULO: O PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS E 
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Resumo:  
 
        Foi com o advento da Lei do Petróleo que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico uma grande
inovação no transporte de petróleo, derivados e gás natural: o direito do livre acesso, sendo este o princípio
básico e norteador de todo o setor. O princípio tem por fundamento o fato de que esse segmento da
indústria constitui um monopólio natural em razão da magnitude dos investimentos indispensáveis para a
criação da infra-estrutura necessária a realização do transporte. Busca-se com o livre acesso, além de 
ampliar as possibilidades de fornecimento de combustíveis, conferir efetividade ao princípio da livre
concorrência preceituado pela Política Energética Nacional. Ademais, é o princípio supramencionado que
possibilita o desenvolvimento do mercado do gás natural, buscando alcançar um mercado compatível com
os outros mercados de derivados de petróleo, além de permitir que qualquer concessionária comercialize
sua produção de gás natural diretamente com os entes responsáveis pelos serviços locais de gás canalizado.
Para desenvolver o presente trabalho emprega-se a metodologia teórico-descritiva, de cunho bibliográfico, 
compreendendo a doutrina e a legislação pertinente. Demonstrando-se assim a importância do livre acesso 
que busca além de viabilizar uma democratização dos meios de produção, promover a integração regional
e, conseqüentemente, fomentar o pleno desenvolvimento do setor energético do país, em consonância os
objetivos da nossa Carta Magna. 
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Resumo:  
 
        Trata-se de estudo sobre a democratização do acesso à justiça no Brasil através do processo de
informatização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região (JEF). Aborda a relação entre Justiça e 
Democracia mediada pelas Novas Tecnologias (ou TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação)
buscando refletir sobre as possibilidades geradas pelo uso dos novos recursos informacionais na
modernização e democratização do Judiciário. As TIC’s surgiram no contexto da corrida armamentista e da 
disputa pela hegemonia do poder no mundo e entraram para o hall das utilidades da vida social na
modernidade. O nascimento dos JEF’s está situado nas mudanças processuais da Justiça brasileira da
década de 1980 e mais fortemente cristalizadas com a Constituição Federal de 1988. A importância do JEF
reside no fato de ampliar o acesso à justiça; seu estudo interessa para conhecer sua potencialidade para os
processos democráticos. Pesquisando a atuação do JEF em Natal, a partir do ano de 2002 – quando teve 
início seu funcionamento e operava com processos físicos (processo de papel) – à 2007 – quando já 
funcionava há dois anos virtualmente – o trabalho ressalta as mudanças que puderam ser observadas a partir 
do implemento do “Juizado Virtual”. Os resultados obtidos vêm demonstrando a importância das novas
tecnologias no cotidiano da Justiça e apontando novas abordagens para compreensão dos processos
democráticos na sociedade brasileira. 
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TÍTULO: UMA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO E A INTER-RELAÇÃO COM A 
SAÚDE EM GUAMARÉ-RN 
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Resumo:  
 
        Os problemas de saúde e sua estreita relação com o meio ambiente, especialmente, com as condições
de saneamento básico, a cada dia, passam a ser alvo de atenção, pesquisa e debates nos setores acadêmicos
e nos movimentos sociais. Assim, surgem legislações pertinentes às diversas áreas como é o caso da saúde,
meio ambiente, saneamento, especialmente a partir da Constituição de 1988, que afirma os direitos
humanos e a saúde enquanto direito social. O cuidado para com a saúde e a proteção ambiental é
emergente, existindo assim uma interdependência entre os mesmos. E, para garantir um conjunto de ações
voltadas para a saúde, a Constituição assegura a implantação do Sistema Único de Saúde – SUS, com a 
atenção para o saneamento básico, meio ambiente, acesso aos bens e serviços essenciais e níveis de saúde
da população. Dessa forma, tomando-se como base as concepções teóricas da geografia, saúde e meio
ambiente que buscar-se-á pesquisar as reais condições de saneamento do município de Guamaré-RN as 
quais incidem sob a saúde da população no período de 1988-2008. 

Palavras chave: Saneamento, saúde e município de Guamaré-RN 
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TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
NATUREZA CONCORRENCIAL 
ALUNO: ANA CARLA DIAS FERREIRA (1350545406) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

Resumo:  
 
        A Administração Pública está passando por um processo de constitucionalização. Nesse sentido, a
permeabilização de princípios constitucionais nas mais diversas atividades administrativas torna-se uma 
constante. Nesse sentido, o processo administrativo, instrumento utilizado pelo administrado para se
defender das arbitrariedades estatais não escapou aos princípios de natureza constitucional. O presente
pôster se propõe a apresentar o processo administrativo de natureza concorrencial como é o caso da
licitação e do concurso público sob a luz dos princípios que os guiam. Almeja-se pincelar alguns desses 
princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade-probidade, igualdade, publicidade, vinculação ao 
instrumento convocatório, formalidade, motivação, contraditório e ampla defesa e o da eficiência. Além
disso, alguns entendimentos jurisprudenciais serão considerados. A metodologia empregada compreendeu a
pesquisa bibliográfica e documental, com foco na compreensão e aplicação dos princípios dos
procedimentos concorrenciais. Serão analisados criticamente os posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais que se apresentam na realidade jurídica pátria. O estudo, dessa maneira enfocado, traz a luz
os princípios, demonstrando como estão sendo aplicados pelos tribunais superiores, e, além disso,
provocando a reflexão sobre de que maneira podem ser utilizados para o aperfeiçoamento do ordenamento
já existente e guiando futuras construções legislativas e jurisprudenciais. 
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Resumo:  
 
        A inserção do software livre (SL) nos computadores pessoais e profissionais tem se tornado cada vez
mais comum nos últimos tempos. Alguns dos motivos que leva organizações a adotarem esta plataforma é a
possibilidade de economizar, por não ser necessário o pagamento de licenças para o uso, a independência
do fornecedor único e a segurança. Entretanto, apesar das muitas vantagens, no Brasil, apenas 28% das
empresas utilizam SL. À luz desse contexto, este trabalho pretende apresentar um instrumento de pesquisa
que permite identificar quais são as variáveis que influenciam a intenção de uso de um sistema baseado em
plataforma livre. O suporte teórico utilizado será o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) que
pretende explicar o comportamento dos usuários de um sistema de informação livre. O produto final deste
trabalho foi um questionário composto por 24 questões fechadas que deverão ser utilizadas em pesquisas
quantitativas. A ferramenta é exploratória visto que não existe outra pesquisa abordando este problema
especificamente. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho visa compreender como os movimentos sociais impulsionaram a criação da Lei de
Anistia durante o processo de reabertura política no Brasil (1970-1979). Destacando, neste sentido, o papel 
dos “Comitês Brasileiros de Anistia”. Para tal, nos baseamos no conceito de micro e macro poder de Peter
Burke, já que nossa pesquisa se enquadra no campo da história política. Além disso, utilizamos fontes
bibliográficas, revistas, sites, bem como a legislação (Lei nº 6.683- de 28 de agosto de 1979- Lei de 
Anistia) e fontes orais; porquanto levamos em consideração os discursos dos sujeitos sociais atuantes neste
período, embasados nos conceitos de memória individual e coletiva de Maurice Halbwachs. 
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TÍTULO: DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO ANP Nº 07/2007: LEGALIDADE E 
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ALUNO: MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MATOS (6884370440) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        Da Lei 9.478/97 ressai que a Agência Nacional do Petróleo – ANP, na proteção ao consumidor quanto 
a preço, qualidade e oferta dos produtos, possui competência regulatória para as atividades econômicas da
indústria petrolífera, quando da edição de atos administrativos como portarias e resoluções, fato que não
suplanta os limites constitucional e legal confiados. Com efeito, argumentar-se-ia que à ANP não 
competiria regular a Revenda de Combustíveis, já que esta atividade não está expressamente prevista na Lei
que instituiu a ANP, bem como que a Resolução nº7/07 traz obrigações e restrições ao comerciante 
varejista, regulamentando minuciosamente um mercado não normatizado em Lei. Porém, sopesando que a
ANP tem por fim regular e fiscalizar as atividades econômicas da indústria petrolífera – incluindo-se aí a 
Revenda de Combustíveis –, e que a ela cabe implementar a política nacional do petróleo, com ênfase na
proteção ao consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos, tem-se que a Resolução nº7/07 
não excede a alçada conferida em Lei. Ora, a CF/88 dá base quando o art. 174 impõe ao Estado a condição
de agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo fiscalização, incentivo e planejamento,
editando, para tanto, as regras necessárias. Logo, ao regulamentar a Revenda de Combustíveis com o fim de
garantir a qualidade do produto ao consumidor final, a Resolução nº 7/07 age dentro da baliza regulamentar 
imposta por Lei, estando, pois, em acordo com a CF/88. 
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Resumo:  
 
        O planejamento energético é fator fundamental para o desenvolvimento de um país. Principalmente,
em vista das mudanças de paradigma do cenário energético brasileiro com a abertura do setor petrolífero,
revela-se indispensável o seu estudo. Assim, pretende este trabalho apresentar os princípios regentes de 
toda a coordenação energética do nosso país, ou seja, aquelas diretrizes fundamentais que irão orientar as
ações governamentais presentes e futuras. Por fim, far-se-á um estudo sobre o Conselho Nacional de 
Política Energética, abordando sua natureza e características principais, bem como suas funções. 
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Resumo:  
 
        O trabalho ora apresentado faz parte da pesquisa sobre: O caráter multiplicador como princípio
educativo do educador: os efeitos da capacitação. Partindo do estudo sobre o projeto de qualificação
profissional para a escola infantil, um aspecto mereceu especial atenção: o caráter social e socializador do
processo formativo de formadores em formação, com o objetivo de analisar qual a identidade profissional
dessa qualificação para a docência. Como se pode observar durante o processo investigativo, os professores
elaboram uma representação sobre o contéudo da qualificação profissional. Para a realização deste trabalho
analisamos os relatórios de professores multiplicadores do Programa Integrado para o Desenvolvimento da
Educação Infantil no Rio Grande do Norte (1993-2003). Os registros foram utilizados como instrumentos 
de pesquisa em torno do caráter avaliativo dos professores em formação sobre o processo de qualificação
profissional. Os dados revelaram que o efeito multiplicador constitui um reflexo e uma seleção de aspectos
da cultura escolar cuja aprendizagem considera-se que contribuirá para o desenvolvimento dos professores
em formação em sua dupla dimensão de socialização ( do meio social a que pertencem ) e de
individualização (construído coletivamente).Os resultados obtidos nos levam a inferir que o caráter social e
socializador do processo formativo de professores consistem um princípio básico no efeito da capacitação
da docência. 
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Resumo:  
 
        O trabalho de pesquisa analisa as repercussões da adição, pela Emenda Constitucional (EC) n. 45, de
2004, do par. 3º ao art. 5º da Constituição Federal (CF) do Brasil, que determinou que os tratados ou
convenções internacionais relativos a direitos humanos (DH) poderiam ser aprovados com procedimento e
peso de emenda constitucional. Busca-se fazer uma análise crítica a respeito das controvérsias jurídicas que
o texto trouxe, como a possibilidade de incorporação de tratados de DH de maneira diversa que a prevista
na emenda e seu status. Objetiva-se, por fim, analisar se o texto introduzido veio contribuir ou não para a
evolução da proteção da pessoa humana no Brasil. 
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Resumo:  
 
        A lei nº. 11.419/06 (Lei do Processo Digital) dispõe acerca da informatização do processo judicial,
estabelecendo diretrizes e parâmetros a serem adotados nos processos que tramitam através do meio
eletrônico. Em seu artigo 11, §6º, essa lei restringe às partes o direito de conhecer dos documentos
referentes aos processos digitais. Diante dessa constatação, realizou-se estudo exploratório-bibliográfico 
com o intuito de questionar sobre a constitucionalidade do dispositivo citado. Analisando-se os argumentos 
explanados pela doutrina e jurisprudência pátria, auferiu-se algumas conclusões. Destarte, infere-se que a 
interpretação ampla do termo “documentos digitalizados” contida no artigo 11,§6º é maculada de 
inconstitucionalidade, visto que fere o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais inserido
no artigo 93, IX da Constituição Federal. Assim deve-se considerar que, como garantia do indivíduo diante 
do exercício da jurisdição, o exame dos autos por qualquer pessoa representa um instrumento de
fiscalização popular sobre a obra dos magistrados, promotores públicos e advogados. Em suma, posiciona-
se no sentido de que a limitação, prevista no dispositivo em análise, apenas se perfaz como compatível com
os princípios magnos do ordenamento jurídico quando há a interpretação restrita da expressão “documentos 
digitalizados” para abarcar tão-somente os documentos que possam violar o direito à intimidade das partes 
(segredo de justiça). 

Palavras chave: Lei 11.419/06; publicidade dos atos processuais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1807 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA PROFISSÃO DE PSICÓLOGO NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANDRESSA MAIA DE OLIVEIRA (1376994410) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 

Resumo:  
 
        Desde a regulamentação da profissão de psicólogo (1962), são realizados estudos nacionais ou
regionais que objetivam caracterizar a profissão, discutindo aspectos como dados sócio-demográficos, 
formação e exercício profissional. Inserido nessa tradição, vários estudos têm sido conduzidos nos últimos
20 anos sobre a realidade da profissão no Rio Grande do Norte. Este trabalho tem como objetivo atualizar
dados sobre a situação do psicólogo no RN, verificar aspectos relativos à formação, à atuação e à prática
dos psicólogos, averiguando possíveis mudanças ou permanências na configuração da profissão no RN. Os
dados foram coletados através de questionário com perguntas abertas e diretas, no dia da eleição dos
conselhos e foram inseridos num banco de dados, utilizando o aplicativo SPSS. A amostra é de 294
respondentes. Os resultados indicam a manutenção de características como predominância de psicólogos
adulto-jovens e do sexo feminino. Locais de trabalho como consultórios particulares e atividades como
psicoterapia ainda sobressaem-se. Contudo, uma mudança quanto aos locais de trabalho e crescente
inserção do psicólogo no setor público, sobretudo no campo da saúde, da assistência social e instituições
relacionadas ao poder judiciário. Apesar disso, percebe-se a manutenção de práticas tradicionais da 
Psicologia. Assim, discute-se a importância de compreender a evolução da Psicologia no estado, a fim de
auxiliar estudos posteriores, de situar novas práticas e orientar a formação. 

Palavras chave: profissão e atuação do psicólogo, Psicologia no Rio Grande do Norte 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1813 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL DE HOJE. 
ALUNO: WILLIANE ELAYNE RICARDO DA SILVA (6619472460) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (29406250420) 

Resumo:  
 
        Relata-se os resultados obtidos na primeira fase da pesquisa de Iniciação Científica o fotojornalismo 
nO Jornal de Hoje. plano de trabalho integrante da pesquisa “A Cartografia do Fotojornalismo Potiguar: as 
origens do fotojornalismo em Natal, realizada entre julho de 2007 e julho de 2008. A coleta de dados foi
realizada através da associação da Cartografia Simbólica com a Fotocartografia Sociocultural, tendo como
técnicas, a pesquisa documental, a observação sistemática, a pesquisa bibliográfica, a entrevista e o registro
fotográfico. Na segunda fase da pesquisa, investigaremos essas etapas com o objetivo de reconstituir a
história do fotojornalismo nO Jornal de Hoje. 

Palavras chave: fotografia, jornalismo, fotojornalismo, fotocartografia. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1815 
TÍTULO: ELITES DIRIGENTES E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: CONSELHOS MUNICIPAIS EM 
CAPITAIS METROPOLITANAS 
ALUNO: TIAGO CESAR DE PAIVA MEDEIROS (7343208411) 
ORIENTADOR: ANTONIO SERGIO ARAUJO FERNANDES (50918125553) 

Resumo:  
 
        No Brasil a Constituição Federal de 1988 pode ser considerada um marco político no que diz respeito
à democracia participativa; dentro desta os conselhos municipais se mostram como um dos pontos de
destaque. Neste trabalho assume-se a hipótese de que os conselhos municipais são arenas decisórias
predominantemente formais; partindo deste pressuposto foi definido o objetivo de se analisar o grau de
autonomia que os conselhos possuem diante da elite política dirigente e sua dinâmica interna, focando-se 
nos conselhos de educação e saúde das cidades de Salvador e Porto Alegre; para tal, realizou-se a análise 
das atas das reuniões destes conselhos no período entre os anos de 2005 e 2007 e a aplicação de
questionários semi-abertos entre os conselheiros. Como resultados obtidos destaca: no CME-SSA o tema 
mais deliberado (sobre a organização interna ) partiu de pautas iniciadas por agentes do governo; já no
CME-PoA o credenciamento de escolas foi mais freqüente nas deliberações, partindo 71% das vezes dos
trabalhadores. No CMS-SSA o governo e os agente externos são maioria nas deliberações, cujo os temas
mais freqüentes são a organização interna e a gestão da saúde no município. No CMS-PoA há um maior 
destaque das pautas deliberadas de controle e fiscalização, sendo a maioria (74%) iniciada pelos
usuários.Com relação aos questionários, um perfil dos conselheiros foi traçado e como destaque para a
pesquisa constatou-se que a maioria é filiado a algum partido político da situação. 

Palavras chave: Conselhos Municipais; Participação Política; Gestão Municipal 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1816 
TÍTULO: LEITURAS DE UMA CASA DE MEMÓRIA: ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS 
HISTORIOGRÁFICAS DO IHGRN 
ALUNO: ARIANE LILIAM DA SILVA RODRIGUES (6046036496) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791) 

Resumo:  
 
        O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte foi fundado a 29 de março de 1902 como
Casa de Memória do Rio Grande do Norte, durante o primeiro governo de Alberto Maranhão, fruto da
iniciativa de políticos e intelectuais de preservar o patrimônio histórico-documental. O projeto Leitura de 
uma Casa de Memória: análise das tendências historiográficas do IHGRN pretende avaliar como objeto de
uma História Intelectual o acervo da biblioteca do IHGRN, composto por cerca de 6 mil livros, pertencente
aos primeiros 60 anos de formação, que compreende o período entre 1902 e 1963, procurando demonstrar o
que liam os seus fundadores para pensar a primeira história do Rio Grande, a escrita historiográfica do
período colonial. A pesquisa está divida nas seguintes etapas: organização do acervo por autor, título e
assunto, fazer um formulário para cada título, editora e ano de publicação, exame do histórico das casas
editoriais, alcançando as tendências políticas e culturais, análise do conteúdo das obras encontradas e
identificação dos autores e sua linha de pensamento. Pretende-se que ao término dos trabalhos, se tenha 
construído um catálogo do acervo, instrumento fundamental para facilitar a pesquisa e reconstituir o
universo intelectual que organizou os saberes históricos dessa instituição de memória. 

Palavras chave: história intelectual - acervo do IHGRN - história colonial 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1819 
TÍTULO: A REGULAÇÃO DA EXPLORAÇÃO/PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DA CAMADA PRÉ-
SAL 
ALUNO: GUILHERME CARVALHO ROCHA (5815395404) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: LUCIANO NOGUEIRA DE ALMEIDA VIEIRA (4683939436) 

Resumo:  
 
        O trabalho em questão tem o objetivo de analisar a mudança no panorama do setor de exploração e
produção de petróleo, também chamado de segmento E&P da indústria petrolífera, diante da descoberta das
imensas jazidas de petróleo situadas na camada pré-sal, analisando as diversas alternativas do governo 
brasileiro ao atual modelo de exploração e produção, assim como as possíveis mudanças na legislação
pertinente ao tema. Com o apoio em fontes documentais indiretas secundárias, ou seja, livros, revistas,
jornais, artigos científicos e na documentação oficial (leis, decretos, resoluções da Agência Nacional do
Petróleo - ANP), a pesquisa tomou como principal base a lei 9.478/1997, a lei do petróleo, especificamente 
no que diz respeito ao setor de exploração e produção, enfatizando o novo cenário desenhado a partir do
descobrimento do petróleo na camada pré-sal. Arrematando, chegamos à idéia que para a concretização da
viabilidade da exploração do pré-sal não se mostra necessária uma alteração radical do arcabouço
regulatório que envolve a matéria, mas precisa-se ainda superar barreiras tecnológicas e econômicas aliadas 
aos riscos naturais da atividade petrolífera. 

Palavras chave: Petróleo. Pré-sal. Exploração e produção. Lei do petróleo (9.478/97). 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1822 
TÍTULO: O PAPEL CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
ALUNO: ALEXANDRE CESAR DINIZ MORAIS LIMA (5719688480) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 

Resumo:  
 
        A Constituição Federal de 1998 estabeleceu as diretrizes estruturais dos Tribunais de Contas,
sobretudo definindo qual a sua área de atuação funcional, destacando-se como matérias de suas 
competências a apreciação da legalidade dos atos de pessoal (nomeação, aposentadoria e pensão) e a
fiscalização do efetivo emprego dos recursos públicos, sejam manuseados por entidades de Direito Público
ou Privado. Nesse contexto, o escopo primordial do presente trabalho é dar uma maior notoriedade com
relação ao papel exercido pelas Cortes de Contas, notadamente a sua função como órgão auxiliar do Poder
Legislativo e a importância do seu fortalecimento na atual conjuntura do Estado Democrático de Direito no
Brasil. A metodologia empregada para consecução desta obra foi uma laboriosa pesquisa bibliográfica
acerca da temática em questão, além de análise exaustiva nos endereços eletrônicos dos Tribunais aludidos.
Desse modo, levando-se em consideração os elementos encontrados, pode-se afirmar, com bastante 
clarividência, que os Tribunais de Contas tem atuado decisivamente na preservação do patrimônio público,
inclusive com aplicação de sanções severas em desfavor dos gestores que atuam embasados em motivos
escusos, olvidando da finalidade intrínseca aos recursos angariados com os impostos pagos pela sociedade,
qual seja: o benefício irrestrito e amplo da coletividade. 

Palavras chave: Constituição; Tribunal de Contas; fiscalização 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1823 
TÍTULO: LEGALIDADE TRIBUTÁRIA COMO LIMITE À MEDIDA PROVISÓRIA NO SISTEMA 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 
ALUNO: ARIANNE CASTRO DE ARAUJO (6128924417) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
CO-AUTOR: SOPHIA NOBREGA CAMARA (6013138443) 

Resumo:  
 
        O presente estudo tem por escopo analisar a relevância do princípio da legalidade tributária no Sistema
Constitucional Brasileiro. Este preceito encontra-se previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir ou majorar tributos
mediante fontes normativas diversas da lei. Nesse ínterim, o objetivo do trabalho é o exame da
possibilidade de majoração ou instituição de tributos através de medidas provisórias, de acordo com as
diretrizes ofertadas pela CF, notoriamente sob a ótica do princípio da legalidade tributária. Para o
desenvolvimento do estudo, fez-se uso de diversas fontes, quais sejam, legislação, obras doutrinárias e
documentos obtidos por meio eletrônico. Após a realização das pesquisas, conclui-se pela impossibilidade 
da utilização das medidas provisórias para criar ou aumentar tributos tendo em vista os princípios da
anterioridade, da segurança jurídica e da não-surpresa, os quais, quando sopesados com a legislação em
vigor, ocupam posição de superioridade, haja vista serem as vigas mestras do nosso ordenamento jurídico.
Diante da existência dos princípios mencionados, há uma mitigação ao poder de tributar, o qual só poderá
ser exercido mediante lei em sentido formal e material. Ousamos, outrossim, declarar inconstitucional a
emenda constitucional nº 32/2001 que, ao acrescentar o §3º ao art.62 da CF, possibilitou a edição de medida 
provisória para majoração e instituição de tributos 

Palavras chave: Legalidade Tributária. Tributos. Medida Provisória 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1824 
TÍTULO: DE PIRILAMPOS E OUTRAS LUMINOSIDADES: A POESIA DE ANTÍDIO DE AZEVEDO
ALUNO: FABRICIO GUTO MACEDO DE SOUZA (5660187480) 
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO DIAS (34172157491) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho recorta e reconta a poesia e a vida do poeta seridoense que escreveu na década de
30. O referido poeta é parte integrante da pesquisa "O UNIVERSO LITERÁRIO DO SERIDÓ NA
DÉCADA DE 30: Poesia e Prosa, que já tem coletadas obras inéditas do poeta Laurentino Bezerra e
Suetônia Batista, ambos nascidos em Currais Novos. Antídio de Azevedo nasceu em Jardim do Seridó.
Antídio foi escritor, não somente nos artigos de jornais, mas também na conferência sobre Olavo Bilac, nos
livros sobre a história de seu município, na biografia de Felinto Elísio, revelando sempre estilo, gramática,
pesquisa e conhecimento dos assuntos. Foi poeta e trovador nos livros: “Zelações”, “Pirilampos”, 
“Fagulhas”, “Borboletas” e “Cartas ao Malaquias”. Sempre apegado ao classicismo, teve em Bilac seu 
“amigo de forma” e declarava: “...mesmo afago e amor ao ritmo, dentro dos rigores da métrica, que é a
música do verso e da sonoridade da rima.” São poemas como Os Retirantes, como podemos ver na estrofe
abaixo, que iremos analisar, à luz das idéias da Literatura Regionalista da época: Tristonhos, a sofrer a cruel
impiedade Do sol ardente, qual rubra fogueira acesa, Se vão em caravana e sempre na incerteza, Dê que
ampará-los venha a mão da Caridade! 

Palavras chave: Poesia, Regionalismo, Seridó 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1825 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL NA ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
AUTOMOTIVOS 
ALUNO: BRENO VINICIUS DE GOIS (6666131410) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: CARLOS ANTONIO DE FRANCA JUNIOR (5332286465) 

Resumo:  
 
        Os transportes sempre exerceram um papel fundamental para a vida em sociedade. Atualmente, eles
são imprescindíveis, seja para o deslocamento de pessoas, seja para o escoamento da produção de um país.
Apesar disso, cada vez mais se registra a ocorrência de adulteração de combustíveis na vida cotidiana. O
presente trabalho visa demonstrar as principais formas de adulteração de combustíveis automotivos no
nosso país. Os três combustíveis mais visados são o diesel, a gasolina e o álcool. Veremos como procedem
os adulteradores, na hora da adulteração, e quais as sansões cominadas pelo Ordenamento Jurídico Pátrio
para esse tipo de infração, ressaltando o papel do Código de Defesa do consumidor (Lei. nº 8.078/ 90), e o 
papel da Lei 9.847/99 no combate a esta infração. O trabalho demonstra a importância da responsabilidade
objetiva para que o consumidor seja ressarcido, já que se apresenta como parte hipossuficiente nesta
relação, e a solidariedade que envolve todos os agentes que contribuíram para colocar o produto adulterado
no mercado, não podendo nenhum destes agentes se escusar de ressarcir o dano frente ao consumidor. 

Palavras chave: Responsabilidade Civil, Adulteração de Combustíveis, Consumidor. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1826 
TÍTULO: RELAÇÕES DE TRABALHO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
ALUNO: REGIVALDO SENA DA ROCHA (3253042464) 
ORIENTADOR: LORE FORTES (18500188987) 
CO-AUTOR: JALMARA DE SA DUARTE (6060483402) 
CO-AUTOR: KIARA CARDOSO DA SILVA (6515296460) 

Resumo:  
 
        Através de uma prática interdisciplinar busca investigar os problemas de integração entre as diversas
áreas de atuação dos profissionais de nível superior que atuam no SUS, bem como as relações humanas
entre todos membros das equipes e entre profissionais e usuários. A proposta metodológica a desenvolver
fundamenta-se na Etnografia Institucional (Smith, 1987), que através das narrativas etnográficas, vai 
priorizar os processos organizacionais e institucionais que dão expressão às experiências e formas de inter-
subjetivação das pessoas envolvidas 

Palavras chave: Saúde, SUS, Interdisciplinaridade 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1830 
TÍTULO: CULTURA, MÍDIA E DIFERENÇAS: SUBJETIVIDADES DE NEGROS EM DISCURSOS 
PUBLICITÁRIOS 
ALUNO: FRANCISCO FRED LUCAS LINHARES (1359526463) 
ORIENTADOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (13250809420) 

Resumo:  
 
        A constituição de identidade e subjetividade na contemporaneidade está cada vez mais sendo afetada
pela mídia, cujas imagens apresentam modelos e padrões para construção de novos sujeitos. Em geral, os
anúncios publicitários são textos atravessados por discursos que constituem sujeitos que, a partir de
significados culturais, se identificam e passam a integrar o universo de consumidores dentro de uma ordem
social tão fortemente marcada pelo discurso da inclusão. A constituição de subjetividades de negros em
práticas discursivas que congregam enunciados, especialmente na Revista Raça Brasil cujos efeitos de
sentido expressam a temática densamente acionada pelos movimentos acerca da inclusão social, constitui o
nosso propósito de investigação. Os referenciais teóricos estão ancorados, principalmente, às idéias
advindas dos Estudos Culturais (Hall, 2002.) e da Análise do Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1990;
ORLANDI,1987). 

Palavras chave: Discursos, Identidade, Mídia, Subjetividade, Raça. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1831 
TÍTULO: AÇÃO E LINGUAGEM FRENTE A CAMERA: UM OLHAR ESTRANHO 
ALUNO: JUSTINO BATISTA PEREIRA NETO (5361019496) 
ORIENTADOR: ANDREA COPELIOVITCH (17895549855) 

Resumo:  
 
        "Eu posso pegar qualquer espaço vazio e denominá-lo palco. Alguém atravessa este espaço vazio 
enquanto outra pessoa o observa, e isto é suficiente para que esteja configurado o ato teatral." (Peter Brook)
Para acontecer teatro é necessário que haja o ator e a platéia. O espaço vazio é como se fosse a página em
branco do escritor, aquele mundo imenso de possibilidades, assombroso e fantástico, onde tudo pode
acontecer, onde há surpresas boas ou ruins, é estar frente ao abismo, é a incerteza, é o futuro incerto.
Mesmo tendo ensaiado, há a incerteza de que nada na cena aconteça como o planejado. O espaço vazio não
quer dizer necessariamente um palco vazio sem cenário. O ator torna o espaço vazio eliminando o que não
interessava, prendendo a atenção do público, dando uma quebra no tempo de quem esteja passando por ali,
páre para assistir. Ele faz a platéia sair do seu tempo cotidiano e entrar no espaço, no mundo em que está
atuando. A partir de um experimento interativo com três atores e um video maker com sua câmera e laptop,
pretendemos discutir a questão do espaço vazio proposta por Brook pensando sobre como prender a atenção
do espectador e sobre possíveis hipóteses a respeito do que o referido autor quer dizer com a expressão "O
espaço vazio." A câmera é sempre um elemento distanciador, tendo um olhar imparcial sobre cada
momento filmado, mas a contrução da linguagem do vídeo se dá na edição e seleção das imagens. O
resultado disso é atenção ou não do espectador. 

Palavras chave: Espaço vazio, atenção, ator e vídeo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1832 
TÍTULO: ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DOS ALUNOS ISENTOS DA TAXA DE VESTIBULAR.
ALUNO: THAISE GOMES DE CARVALHO (5463761426) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404) 

Resumo:  
 
        A problemática do acesso ao Ensino Superior numa universidade pública, ganha destaque, no
momento em que essa temática passa a fazer parte das políticas públicas nacionais para a Educação
Superior. A UFRN, a partir do ano de 2004 implementou uma política de inclusão social, ampliando a
Isenção da Taxa do Vestibular para os alunos da rede pública com maior desempenho nas disciplinas
Português e Matemática. Por outro lado, o acompanhamento da trajetória dos alunos Isentos entre os anos
2004 e 2008 passou a ser objeto de estudo do grupo de pesquisa ao qual estou vinculada. Esse
acompanhamento é indispensável quando se defende que o problema em questão não se resume apenas na
aprovação dos estudantes, mas na sua verdadeira inclusão no ambiente universitário. O referencial teórico
da pesquisa priorizou autores como: Bourdieu, Charlot, Coulon, Ristoff, Boaventura de S. Santos, Ramalho
e Nuñez, Ennafaa, Paivandi, Sguisarrdi, entre outros autores que têm dado uma contribuição na
fundamentação da problemática em questão. A adoção da Isenção da Taxa do Vestibular tem apresentado
resultados bastante significativos proporcionando a alunos da rede pública mais oportunidades para
concorrer e ingressar em cursos de elevada demanda. Desenvolveu-se a caracterização dos alunos isentos 
da taxa do vestibular participantes dos processos seletivos (2007 e 2008) a fim de conhecer o perfil sócio-
econômico, o desempenho dos candidatos face às exigências postas pelo Vestibular. 

Palavras chave: Acesso; Isenção; Estudantes da rede pública; Universidade Pública. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1834 
TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO E DE PROCESSO 
ALUNO: LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA LIMA (82837040444) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa segue os pressupostos teóricos funcionalistas e cognitivistas, que defende uma
investigação baseada no uso, ou seja, observando a língua do ponto de vista do contexto lingüístico e da
situação extralingüística. Seguindo essa orientação, este trabalho tem como objeto de estudo a configuração
argumental dos verbos dos tipos semânticos de ação e de processo observados no discurso oral e
espontâneo de falantes natalenses. Estrutura Argumental é a relação que um verbo mantém com os seus
argumentos, considerando a quantidade e o caso dos argumentos, que podem assumir vários papéis
semânticos. O corpus utilizado foi o Banco Conversacional de Natal, composto por conversas gravadas e
transcritas em unidades entonacionais, através de símbolos gráficos, mantendo-o o mais próximo da fala 
casual (DU BOIS, 1992). Com nossa análise, esperamos contribuir para a constituição de um quadro mais
refinado acerca das tendências de uso dos verbos de ação e de processo no português contemporâneo,
fornecendo subsídios para uma melhor abordagem ao fenômeno em sala de aula. 

Palavras chave: verbos de ação, processo, argumentos, funcionalismo, cognitivismo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1835 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PELA 
CONTAMINAÇÃO POR NITRATO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICÍPIO DE NATAL. 
ALUNO: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (6339738400) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (1104603403) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem o intuito de elucidar a questão da contaminação da água no Município do
Natal por nitrato, um composto químico resistente e extremamente prejudicial à saúde, bem como a
responsabilização pelos danos causados à população. De acordo com dados obtidos pela FUNPEC
(Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura), constatou-se que a água distribuída pela CAERN 
apresenta índices fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Verificou-se, 
também, que a infra-estrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário é deficitária, o que
contribuiu para que o nitrato presente nos reservatórios alcançasse a rede de distribuição, contagiando às
casas dos cidadãos. O fornecimento de água é serviço essencial, cuja titularidade exclusiva é do Poder
Público, que apenas transfere seu exercício para a CAERN mediante ato regulamentar. A CAERN é a
concessionária exclusiva pela prestação do serviço, que deve obedecer aos padrões da Organização Mundial
de Saúde, leis e normas sanitárias brasileiras e do Município de Natal. A não observância dessas normas
provoca danos evidentes aos usuários do serviço, comprometendo gravemente direitos fundamentais, como
o direito à saúde e ao meio-ambiente equilibrado, devendo, por isso, responder objetivamente pelos
prejuízos causados à terceiros, mesmo que não sejam diretamente usuários do serviço prestado, em
conformidade com o preceito contido no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 

Palavras chave: Água. Serviço público essencial. Concessão. Responsabilidade objetiva. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1836 
TÍTULO: PORTO DE NATAL: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SIM; SOCIAL E 
AMBIENTAL, NEM TANTO. 
ALUNO: IZABELLE EMANUELE SANTOS MEDEIROS (7381332485) 
ORIENTADOR: GIL CELIO DE CASTRO CARDOSO (22037454287) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS (6584499405) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA (91598567420) 

Resumo:  
 
        Pesquisa no âmbito da disciplina Desenvolvimento, Meio Ambiente e Poder Local do Curso de
Serviço Social, realizada entre os meses de setembro e novembro de 2006. Considerou-se alguns aspectos 
históricos, econômicos e políticos relativos à implantação do Porto de Natal e à sua influência para o
desenvolvimento do município e, conseqüentemente, do estado do Rio Grande do Norte. Objetivou-se 
verificar os impactos ambientais e sociais causados pelo funcionamento do Porto. Utilizou-se como 
instrumentos de coleta de dados: visitas ao local e entrevistas a pessoas que, direta ou indiretamente, se
relacionavam com o Porto. Os dados coletados foram analisados à luz da bibliografia consultada.
Observou-se a importância e os riscos da atividade portuária em todo o Brasil, o déficit do referido Porto no
contexto brasileiro e os entraves postos para a ampliação e o desenvolvimento dessa atividade. Os
resultados aos quais chegou-se foram: 1)o Porto de Natal veio como resposta a uma demanda do sistema
capitalista para o desenvolvimento do estado, orientada e financiada pelo governo federal, à época,
favorável ao Rio Grande do Norte; 2)o investimento do poder local no setor se fez por meio de mínimas
melhorias em infra-estrutura; 3)a instalação e ampliação do referido porto proporcionaram danos 
ambientais ao rio Potengi, onde está localizado, embora não se tenha investigado a origem, 4)percebeu-se 
que as comunidades próximas, não necessariamente, foram beneficiadas com esse empreendimento. 

Palavras chave: Porto de Natal. Desenvolvimento. Meio Ambiente. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1842 
TÍTULO: EVASÃO E PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA: COMO EVITAR A PRIMEIRA E 
GARANTIR A SEGUNDA 
ALUNO: MILENA GOMES DOS SANTOS (5797975467) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD (28259823004) 

Resumo:  
 
        A pesquisa que aborda a infreqüência e abandono escolar na perspectiva de encontrar caminhos de
retorno e permanência dos alunos na escola foi realizada no Centro Educacional José Augusto escola de
nível fundamental, médio, normal e educação para jovens e adultos, localizada em Caicó-RN. Inicialmente 
foi efetivado levantamento dos percentuais de evasão escolar, que na continuidade foram triangulados com
o conceito de redes vinculares comunicativas (NASCHOLD), que constata que a formação de redes entre o
aluno, o saber e a escola com a sociedade política e civil tem a possibilidade de incluir o aluno não só na
escola, mas de aproximá-lo do saber escolar e da convivência social responsável. O levantamento dos
percentuais de 2007 da escola revelou que dos 1928 alunos matriculados, 27% abandonaram a escola.
Observou-se o ambiente escolar e foram realizadas 15 entrevistas com alunos15 alunos, destes somente
40% foram aprovados, 7% reprovados e 53% abandonaram a escola. Dentre os motivos apontados para o
abandono à necessidade de trabalhar apareceu com 80% e a distância da escola 20%. No retorno dos dados
à equipe pedagógica e professores as seguintes estratégias foram estabelecidas para reverter a situação:
discussões envolvendo escola e sociedade, convocação dos pais ou responsáveis para o comparecimento na
escola a fim de justificarem e dialogarem a respeito da problemática e visitas domiciliares às famílias dos
alunos infreqüentes. 

Palavras chave: Evasão escolar- redes vinculares –permanência na escola 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1843 
TÍTULO: FRAGMENTOS DA HISTÓRIA INDÍGENA NA LAGOA DO PIATÓ: NARRATIVAS DE 
UM PARADIGMA INDICIÁRIO 
ALUNO: JOAO PAULO ARAUJO (6627442418) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400) 

Resumo:  
 
        No contexto da Ciência da História temos observado a dificuldade de encontrar fontes de caráter
historiográfico que possam embasar uma pesquisa sobre as populações, que viveram na região do Seridó do
Rio Grande do Norte, classificadas como “indígenas”. Nesse sentido idealizamos experimentar um diálogo 
que aproximasse a história oral (Portelli,1993) a micro-história (Guinzburg, 2003) e a iconografia de Albert 
Eckhout (Valladares, 1981), na tentativa de buscar os paradigmas indiciários que parte da história da Lagoa
do Piató. Para isso, tomamos como matriz as narrativas orais de Chico Lucas ,pescador da região, (A
Natureza me disse,2007), (Almeida e Pereira, 2006) já realizados anteriormente. Com o uso dessas
estratégias, a pesquisa vem contribuir para uma atualização e releitura dessas histórias de natureza diversa,
como também ampliar as perspectivas para novas pesquisas, seja no campo da história oral, escrita e
material, através da especificidade da arqueologia. 

Palavras chave: História e Memória; Paradigma Indiciário; Populações Indígenas; 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1846 
TÍTULO: O DIREITO DE GREVE NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO 
ALUNO: PABLO GEORGES CICERO FRAGA LEURQUIN (7389513403) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 

Resumo:  
 
        Neste ano comemoramos o vigésimo aniversário da Constituição de 1988. Por essa razão, torna-se 
relevante uma reflexão sobre os avanços que esta propiciou e sobre assuntos que ainda foram pouco
discutidos. Destarte, na presente pesquisa, temos como escopo a análise do direito de greve no ordenamento
pátrio. Através de uma pesquisa bibliográfica feita a partir autores reconhecidos nacionalmente e
internacionalmente, além de uma busca jurisprudencial acerca do tema, analisaremos o conceito e natureza
jurídica dessa paralisação e sua característica normativa no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto,
identificaremos a evolução histórica do instituto em questão, procurando compreender qual caminho
percorreu até atingir a forma e a importância que hoje possui. Além disso, para entender a questão da sua
positivação em face da sua efetividade, será necessário elucidar a teoria da eficácia das normas
constitucionais. Dessa forma será possível compreendermos quais as dificuldades que o Estado possui
atualmente em garantir efetividade desse direito do trabalhador 

Palavras chave: Direito a greve, Normas Constitucionais, Jurisprudência 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1847 
TÍTULO: DUNAS DO ROSADO/RN – CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL E ANÁLISE DA 
EXPANSÃO TURÍSTICA 
ALUNO: LUIS FELIPE FERNANDES BARROS (5396610409) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objeto de estudo uma das mais importantes unidades geoambientais do
litoral potiguar, as dunas costeiras. A área conhecida como “Dunas do Rosado” localizada no trecho 
setentrional do litoral norte rio-grandense, situa-se entre os municípios de Porto do Mangue e Areia Branca
estando distante cerca de 260 km da capital do estado (Natal). A pesquisa pretende identificar os diversos
elementos e processos naturais que se verificam no ecossistema dunar, bem como analisar a viabilidade e a
expansão de um sistema de visitação permanente que ainda encontra-se incipiente. O lugar possui um 
potencial de valor considerável para a prática principalmente do Geoturismo, segmento que atribui um
grande valor às questões no âmbito até mesmo científico dos processos e formas existentes nos locais
visitados, criando assim certa "valorização" do lugar por parte daqueles que visitam. É essa valorização que
possibilita algo que parece dialético entre visitação X preservação, pois no momento a área encontra-se com 
acesso inteiramente livre. Para a elaboração da pesquisa serão realizadas visitas a campo com conseqüente
levantamento fotográfico, além de mapeamento de algumas áreas através do sensoriamento remoto e ampla
pesquisa bibliográfica tanto para descrição dos aspectos físicos como na análise da prática turística tão
relevante para a preservação desse rico ecossistema. Os resultados são até o momento parciais, visto que o
presente estudo encontra-se em andamento. 

Palavras chave: Dunas - Geomorfologia - Paisagem - Turismo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1848 
TÍTULO: PATRONOS ESCOLARES DE CAICÓ: (BIO) GRAFIAS QUE DESCORTINAM 
FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO SERIDOENSE 
ALUNO: GEANNE ESTEVAM SILVANO (1065049404) 
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS (29497280491) 
CO-AUTOR: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (4398984470) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS MEDEIROS FERNANDES (3460573457) 

Resumo:  
 
        Este trabalho intenciona discutir os papéis sociais desses patronos na sociedade caicoense e seridoense
enquanto fator condicionante de sua legitimação, bem como os motivos de sua escolha para tal
“homenagem”. Para efeitos de síntese, nos restringimos à análise da biografia de quatro patronos, nascidos 
entre a última década do século XIX e a primeira do XX. Como métodos de pesquisa, fizemos visitas às
instituições escolares que trazem a nomenclatura dos patronos escolhidos e consultamos fontes escritas e
orais que constituem o banco de dados da referida pesquisa, além de referências bibliográficas como Xavier
(2005) e Saviani (2007). Ao analisarmos os dados, encontramos com freqüência informações semelhantes
que se referiam aos “grandes feitos” dos patronos. Analisamos esses feitos e chegamos à conclusão, com
base nesta amostragem, que não eram práticas ligadas exclusivamente à educação, mas de projeção social
na cidade de Caicó, região Seridó ou nível estadual, inclusive no plano político, como Pedro Gurgel, que foi
prefeito de Caicó e Walfredo Gurgel, que, dentre outros cargos políticos, foi governador do Rio Grande do
Norte. Porém, encontramos também aqueles que tiveram proeminência exclusiva no campo educacional,
como Severina Brito da Silva que exerceu atividades de filantropia, ensinando segundo seu autodidatismo. 

Palavras chave: História da Educação-patronos-ensino 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1849 
TÍTULO: O CENÁRIO DAS PRISÕES POLÍTICAS EM NATAL DURANTE A INSTALAÇÃO DO 
REGIME MILITAR – 1964. 
ALUNO: ALINY DAYANY PEREIRA DE MEDEIROS (6701737463) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FRAGA (29698324453) 
CO-AUTOR: ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA (5208176483) 
CO-AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (1440183490) 

Resumo:  
 
        Este artigo trata do cenário das prisões feitas em Natal durante a instalação do Regime Militar. Por
estar diretamente ligado a questões do poder, ele está inserido no campo de abordagem da História Política,
de acordo com Peter Burke. Para construir essa imagem das prisões recorremos a depoimentos de pessoas
presas naquele período e a livros de memória que relatam não só a estrutura física das prisões, mas expõem
todos os seus significados, quais as mais brandas, quem era os mais perseguidos e quais os motivos dessas
perseguições. Por isso utilizamos o conceito de memória coletiva de Maurice Halbwachs e memória
subterrânea de Pollack. Este último sendo indispensável para a compreensão do período, já que os
depoentes viveram longos períodos em silêncio. 

Palavras chave: Regime Militar, prisões, polílica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1850 
TÍTULO: MEMÓRIA E HISTÓRIA INSTITUCIONAL: AS VIVÊNCIAS DOS PROMOTORES E O 
MINISTÉRIO PÚBLICO POTIGUAR 
ALUNO: THAISA MARA SILVA DE MENDONCA (5543297432) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (28214218420) 
CO-AUTOR: ISA PAULA ZACARIAS RIBEIRO (836892496) 

Resumo:  
 
        O Projeto Memorial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, criado em março de
2007, é um trabalho desenvolvido através da parceria UFRN/FUNPEC/NEHAD e Ministério Público, este
tem como objetivo principal implementar o Memorial da Instituição. Uma das metas do Projeto é a
constituição do acervo de história oral. Os relatos de memória nos possibilita construir histórias acerca do
Ministério Público, ouvir seus personagens-membros e servidores- pessoas que contribuíram para que a 
Instituição chegasse a dimensão atual. A história oral se torna relevante para a história institucional à
medida em que nos revela aspectos do cotidiano da instituição, das atividades administrativas não explícitas
nos documentos oficiais. Dois temas principais são buscados nas entrevistas: a prática da promotoria e as
mudanças trazidas pela Constituição de 1988 para o Ministério Público. Nesta comunicação utilizaremos
três entrevistas de Procuradores de Justiça ainda em atividade, que tendo ingressado na Instituição em 1985,
acompanharam todo o processo de mudanças e crescimento iniciado com a Constituição. 

Palavras chave: Memória, Ministério Público, Promotores 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1852 
TÍTULO: ASSESSORIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO SOCIAL E LUTAS PELO DIREITO À 
MORADIA: EXPERIÊNCIAS DA ÁREA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL DE MÃE NA 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE NATAL – LEI N. 082/ 07 
ALUNO: PAMELA RAFAELLY DE MELO REINALDO (1412840481) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA (26135965468) 

Resumo:  
 
        Este artigo apresenta experiências de assessoria técnica em habitação e seus efeitos sobre o acesso aos
direitos pela população de interesse social. Busca-se refletir sobre a contribuição da assessoria técnica nos
processos de lutas da comunidade de Mãe Luiza pelo direito à moradia durante a revisão do Plano Diretor
de Natal (2004-2007). Toma como referência o projeto “Habitação e direito à moradia: assessoria técnica a 
grupos e organizações sociais” (DARQ/PROEX/2008). Formulado em resposta às solicitações da
comunidade de Mãe Luiza ao Depto. de Arquitetura – UFRN, o projeto trata de atividades (i) de 
acompanhamento da implementação da Lei de uso e ocupação do solo da AEIS (Área Especial de Interesse
Social) Mãe Luiza, (ii) estudos de morfologia, tipologia urbana e parâmetros urbanísticos; (iii) elaboração
de pareceres técnicos conjuntamente com as representações sociais no acompanhamento dos projetos junto
ao poder público; (iv) e realização de trabalho formativo. Pauta-se pelos princípios da Agenda Habitat, que 
define o direito de todos a uma habitação adequada, ou seja, a uma moradia sadia, segura, protegida,
acessível, disponível, com serviços, instalações e comodidades básicas, e o gozo de liberdade frente a
discriminações de moradia e segurança jurídica da posse. Considera-se marco regulatório do Direito à 
Moradia no país e na cidade do Natal. Como conclusão, sistematiza-se as principais conquistas da 
comunidade de Mãe Luiza no campo do direito à moradia. 

Palavras chave: Assessoria técnica, habitação, direito. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1853 
TÍTULO: OS EFEITOS DAS SENTENÇAS PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
EM SEDE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: ASPECTOS TEÓRICOS E 
NOVAS PERSPECTIVAS. 
ALUNO: EDUARDO SOUSA DANTAS (4885718473) 
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (5677963453) 

Resumo:  
 
        O trabalho tem por fim fazer uma análise dos principais aspectos relativos aos efeitos das sentenças
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Para
tanto, far-se-á uma abordagem genérica acerca do estudo dos efeitos da sentença, aplicando e trazendo esse
estudo para o assunto específico. Após, será feita uma abordagem histórica da jurisprudência do STF sobre
o tema, demonstrando-se a evolução das decisões e as novas tendências que segue a Excelsa Corte. Em
conclusão, serão apresentados tópicos que resumem o tema e objeto de estudo, e tentar-se-á estabelecer 
trajetórias para o futuro que se demonstrem apropriadas, do ponto de vista desse autor, para o tema. 

Palavras chave: Efeitos das sentenças. Controle de Constitucionalidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1859 
TÍTULO: SANT'ANA DE CAICÓ: FESTA, TURISMO RELIGIOSO E TRADIÇÃO DO SERIDÓ 
ALUNO: ADRIANNA PAULA DE MEDEIROS ARAUJO (6972818419) 
ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES (72132337420) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é verificar a importância das manifestações religiosas presentes na região do
Seridó, particularmente na Festa de Sant'Ana do município de Caicó. A mesma está relacionada com às
práticas do turismo religioso, alicerçado em uma infra-estrutura organizacional. Mais especificamente 
observou-se: a)as implicações sócio-econômicas; b)turismo local; c)encontro de turistas e comunidade local
em um mesmo evento; d)relação das práticas turísticas e práticas religiosas como construção de identidade
local. Para a realização do trabalho foi necessário um levantamento bibliográfico acerca da temática
abordada, pesquisa de campo e dados coletados a partir da aplicação de questionários, entrevistas,
fotografias e documentos históricos. A análise dos dados revela que a importância das manifestações
religiosas presentes na Festa de Sant’Ana são marcas expressivas da identidade local. Percebemos que é um
momento em que peregrinos, turistas e moradores locais tornam-se produtos e produtores de um grande 
evento. A Festa de Sant’Ana é um fenômeno de grande importância no processo de construção do cotidiano
dos caicoenses, sendo também cenário para as manifestações de fé dos peregrinos e a diversão dos turistas. 

Palavras chave: Religiosidade – Turismo Religioso – Festa - Tradição 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1861 
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS 
ALUNO: JACQUELINE MACIEL DE SANTANA (88540340291) 
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (4543973488) 
CO-AUTOR: CINTIA MARIA DA COSTA DANTAS (6554935495) 

Resumo:  
 
        Durante muitos anos, o dogma clássico que imperou nas relações contratuais foi o de que o contrato
faz lei entre as partes, todavia, a vontade de contratar nunca foi ilimitada esbarrando em princípios da
ordem pública. Um desses princípios é a boa-fé que no Código Civil de 1946 era aplicado nas relações de 
contrato de forma subjetiva, ficando o instituto à mercê das lições doutrinárias e dos ensinamentos
jurisprudenciais. Todavia, na sociedade contemporânea tem-se como característica ínsita o consumo, o que 
torna inevitavelmente surgirem conflitos entre credor e devedor, onde um deles aproveitando-se de uma 
situação econômica, intelectual ou social superior tenta beneficiar-se em prejuízo do outro, além disso, 
ressalta-se, também, a problemática concernente às cláusulas abusivas dos contratos. Foi com a
implementação do novo Código Civil de 2002 que o princípio da boa-fé objetiva inseriu-se explicitamente 
no ordenamento jurídico brasileiro, através do art. 422 que diz “Os contratantes são obrigados a guardar, 
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Assim 
através da positivação desse princípio, o qual se tornou basilar nas relações contratuais, o julgador, basear-
se-á em comportamentos fundados na honestidade, na ética, na confiança, na retidão, na lealdade, que
impõe, nos contratos, um dever de conduta não abusiva e razoável das partes, para que diante de uma
situação concreta possa se instituir a equidade e a justiça. 

Palavras chave: Princípio da boa-fé. Código Civil. Relações contratuais. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1862 
TÍTULO: “A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 
CONCEPÇÃO DE PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DOS CRAS DE NATAL/RN: 
RESULTADOS PRELIMINARES” 
ALUNO: EUNICE NEVES DE ASSIS (1295460386) 
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844) 

Resumo:  
 
        A constituição de 1988 considera a Assistência Social responsabilidade do Estado e direito do cidadão.
Mas, apenas em 2004 foi instituída a Política Nacional de Assistência Social. Apesar da não participação
nas lutas e discussões que levaram a esta implementação, a Psicologia foi inserida nos quadros técnicos da
porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social, os Centros de Referência em Assistência Social
(CRAS). Os psicólogos adentraram um novo campo de atuação sem uma ampla discussão sobre sua
contribuição nesse espaço. O objetivo do trabalho é apresentar os resultados preliminares de um
levantamento, entre psicólogos e assistentes sociais dos CRAS de Natal/RN que investiga a contribuição da
Psicologia e atuação do psicólogo na Assistência Social. Os dados foram coletados em dois CRAS de Natal
através de entrevistas semi-estruturadas, com um psicólogo e um assistente social de cada centro. Foram
elaborados roteiros para cada uma das categorias profissionais, de acordo com suas especificidades. A
análise dos resultados observa as concepções dos profissionais sobre a contribuição da Psicologia na
Assistência Social, descreve as ações relativas ao psicólogo dentro da equipe dos CRAS e investiga os
pontos convergentes ou não entre as concepções das duas categorias profissionais. Destaca-se que a 
inserção da Psicologia no campo da Assistência Social é um tema recente que precisa de uma produção de
conhecimento que embase a atuação dos profissionais nesses espaços. 

Palavras chave: Psicologia- Assistência Social- CRAS 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1863 
TÍTULO: AS OPERAÇÕES HORIZONTAIS EM CAMPOS PETROLÍFEROS E O DIREITO DE 
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DA LAVRA PERTENCENTE AO PROPIETÁRIO DO SOLO 
ALUNO: EDNALDO PATRICIO DA SILVA (6383516426) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        Em decorrência da novel conjuntura jurídica ocasionada pela edição da Emenda Constitucional nº 09 
de 1995, houve uma reformulação das participações governamentais devidas pelas empresas ao Estado
(anteriormente apenas pela PETROBRAS). Nesse sentido, os royalties passaram a ter a companhia, do
bônus de assinatura, das participações especiais, bem como do pagamento pela ocupação ou retenção de
área. Ocorre que a Lei nº. 9.478 de 6 de agosto de 1997 dispôs no caput do artigo 52 acerca da necessidade
de conter no contrato de concessão de bloco localizado em terra cláusula que determine o pagamento aos
proprietários da terra de participação equivalente a um percentual da produção de petróleo ou gás natural, a
critério da ANP. A problemática que este trabalho visará discutir reside, essencialmente, no direito de
participação nos resultados da lavra pertencente ao proprietário da terra, expressos, a princípio, no
mencionado dispositivo legal. Na temática em comento, o referencial tecnológico a ser analisado é o uso de
técnicas de exploração mediante a perfuração de blocos horizontais, almejando a localização das jazidas
e/ou o melhor aproveitamento dos campos em produção. É nesse cenário, pois, que se buscará desvendar
quem são os legítimos beneficiários dessa compensação financeira: os proprietários de terras que possuem
cabeças de poços em suas propriedades, ou ao revés, os proprietários de terras nas quais ocorre a
prospecção de petróleo e gás natural. 

Palavras chave: 1-Exploração;2-Gás Natural;3-Participações governamentais;4-Petroléo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1864 
TÍTULO: A REMIÇÃO E O DIREITO PENAL MÍNIMO NO BRASIL 
ALUNO: ANGELICA POLLYANA QUEIROZ DE MEDEIROS (6895233431) 
ORIENTADOR: CLARISSA GURGEL AQUINO (4475975409) 
CO-AUTOR: PEDRO AUGUSTO ALEXANDRE DA SILVA (6827312429) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho busca fazer uma análise pormenorizada do instituto da remição, revelando as
minúcias referentes à temática e fazendo um paralelo entre as correntes em relação ao tema. Parte-se 
inicialmente de uma investigação acerca dos princípios inerentes ao Direito Penal Brasileiro,
conseqüentemente, chega-se à remição e seu entrelaçamento com o Direito Penal Mínimo. Para a realização
do trabalho foi realizada uma pesquisa doutrinária, além de uma investigação jurisprudencial nas Cortes
Brasileiras. Busca-se, com o trabalho, a conscientização do direito existente, revelando e defendo a posição
pela corrente do Direito Penal mínimo. 

Palavras chave: Princípios. Remição. Direito Penal Mínimo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1865 
TÍTULO: A NOVA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E A RELEVÂNCIA DA TÉCNICA DE 
PONDERAÇÃO DE VALORES NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
ALUNO: SIMONE MAGALHAES BRAGA (6270338492) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA FORTES DA SILVA (7828149484) 
CO-AUTOR: SAYONARA DE ARAUJO SILVA (6152186447) 
CO-AUTOR: YURI VINICIUS FERREIRA PINHEIRO BARROS (7592756455) 

Resumo:  
 
        O Direito Constitucional possui regras e princípios especiais de interpretação. Isso ocorre em virtude
da particularidade das normas constitucionais. Há muito se dispersa a idéia, já fixada na doutrina, de que as
normas jurídicas não trazem um sentido unívoco, objetivo e válido. É nesse âmbito que se insere a nova
interpretação constitucional. Este trabalho objetiva a realização de um estudo acerca da nova interpretação
constitucional, destacando a relevância da técnica da ponderação de valores para a solução dos casos
apresentados. A metodologia empregada consiste em um estudo teórico-descritivo, de cunho bibliográfico, 
compreendendo doutrina e periódicos. Verifica-se que a tradicional interpretação constitucional tem se
mostrado insuficiente para a concepção de uma nova interpretação constitucional. Podemos asseverar que
toda a perspectiva pós-positivista do Direito, em conjunto com o constitucionalismo moderno, foi 
responsável por influenciar a moderna interpretação constitucional com base num status principiológico.
Constatou-se a importância da técnica da ponderação de bens e valores, usada para solucionar tensões
decorrentes do conflito de princípios, aproximando-se do valor da justiça. Concluí-se que os modernos 
métodos interpretativos se caracterizam por ser maleáveis e flexíveis. Interpretar é, assim, fazer da letra da
lei uma informação verdadeira, palpável a todos os cidadãos. 

Palavras chave: Interpretação constitucional. Hermenêutica. Técnica da ponderação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1866 
TÍTULO: O PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, COM ENFOQUE NA PUBLICIDADE, 
EM CONTRAPARTIDA COM OS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 
ALUNO: MARCELA JACOME LOPES (5862630473) 
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (49830180425) 
CO-AUTOR: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (1104603403) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa destrinchar a atual discussão quanto ao confronto dos direitos do consumidor
face ao princípio da liberdade de expressão e da comunicação garantido aos fornecedores. Tal dicotomia se
revela na reivindicação dos fornecedores à livre disposição dos meios de divulgação, denotando que a
imposição de regras à publicidade é um indicador de censura. A Constituição Federal assegura, em seu art.
5º que o Estado deverá promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Para tanto, foi editada a Lei
8.078/90 que em seu art. 6º prevê entre os direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade
enganosa e abusiva. No que tange à liberdade de expressão e comunicação, estes são garantidos através do
art. 5º, IX, da Carta Magna, independentemente de censura ou licença. Isto posto, seria garantido aos
fornecedores o livre uso da publicidade e dos meios de comunicação para a realização da divulgação dos
seus produtos. Assim, haveria um aparente conflito entre as normas citadas, que para uma ideal solução
padece de ponderação e razoabilidade. Um critério de razoabilidade a ser utilizado seria a mitigação do
princípio da livre expressão em prol da sociedade, tendo vista a condição de hipossuficiência do
consumidor frente ao fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor não visa criar empecilhos às práticas
de marketing, mas sim garantir que estas, através de previsão legal, não venham a gerar qualquer dano aos
consumidores. 

Palavras chave: Direito do consumidor. Livre expressão. Publicidade abusiva. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1878 
TÍTULO: ASPECTOS PRELIMINARES SOBRE A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO BRASIL 
ALUNO: FERNANDO VARELA DE ALBUQUERQUE MOSCA (6662563498) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 

Resumo:  
 
        Este trabalho terá como objetivo analisar alguns aspectos referentes à fiscalização e ao controle da
execução orçamentária no ordenamento jurídico brasileiro. Inicialmente abordar-se-ão noções introdutórias 
sobre receita, despesa e orçamento públicos para, em seguida, internar-se no tema em questão. Apresentar-
se-á as razões políticas e financeiras da fiscalização e controle do orçamento, bem como as modalidades de
fiscalização apresentadas pela doutrina brasileira. Abordar-se-á também as alterações constitucionais sobre 
o assunto que ocorreram nas últimas quatro décadas. Serão explanados alguns aspectos da fiscalização
como a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas.
Posteriormente, tratar-se-á das espécies de controle da execução orçamentária, como o exterior, o interior, o
posterior e o contemporâneo, assim como a extensão do controle orçamentário. Por fim, serão abordados
alguns aspectos pertinentes ao Tribunal de Contas da União como o seu histórico, sua relação com os
demais poderes do Estado, sua competência, sua organização, bem como a natureza de suas funções. 

Palavras chave: FISCALIZAÇÃO. CONTROLE. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1879 
TÍTULO: A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: UMA SOLUÇÃO? 
ALUNO: ISABELI BRANDAO RODRIGUES (6929077429) 
ORIENTADOR: MIRIAM DE OLIVEIRA INACIO (94128251453) 
CO-AUTOR: LARISSE KATARINE PINHEIRO (5916641435) 

Resumo:  
 
        A redução da maioridade penal vem sendo apontada como solução para a violência urbana no Brasil,
Contudo, após várias pesquisas bibliográficas, entrevistas e visitas a instituições de Reeducação, podemos
constatar que esta medida a qual o governo pretende adotar, não contemplará as reais necessidades na
questão da criança e do adolescente. Dessa maneira, pretendemos, através deste trabalho, mostrar a
realidade dos Centros de reeducação utilizando como exemplo o CEDUC - Pitimbú, Natal/RN e assim 
incitarmos o questionamento sobre a viabilidade deste paliativo utilizado pelo Estado na “amenização” da 
violência no país. 

Palavras chave: Maioridade penal, políticas públicas, ECA. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1880 
TÍTULO: A NORMA FUNDAMENTAL DO UNIVERSO JURÍDICO: UMA DISCUSSÃO À LUZ DA 
TEORIA PURA DO DIREITO 
ALUNO: LUCAS CAVALCANTE DE LIMA (6261483400) 
ORIENTADOR: TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA (20207255415) 

Resumo:  
 
        Neste trabalho objetiva-se refletir sobre a proposição kelseniana da norma fundamental, entendida
como o princípio fundante de uma ordem normativa. Desde a década de trinta do século XX, época da
elaboração da Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen tem sido objeto de debates, não só na Academia mas
também em todo lugar que se verifique o fenômeno jurídico. Sua genialidade permitiu-lhe transpor as 
fronteiras de Praga, onde nasceu, e influenciar o pensamento acerca do Direito nas mais diversas regiões e
épocas. Suas postulações teóricas só enriqueceram o estudo da Ciência Jurídica, e isso é prova inconteste da
importância dessas reflexões para a construção do saber científico do Direito. Conforme sua idéia, as
normas postas, quando infra-ordenadas uma às outras numa construção escalonar, constituem uma ordem
normativa com validade una, apesar da pluralidade regulativa. Kelsen mostra-nos que o dever ser fundante 
de cada sistema jurídico (estatal, internacional, etc.) constitui-se de um comando tido como o ponto de 
partida do processo de criação do Direito. Para cada ordem jurídica, então, há uma fonte de validade. Nisso
podemos falar em normas fundamentais. Diferentemente desse pensamento fracionado, optamos (re)
interpretar a idéia do proponente ao se pensar numa única norma fundamental do Universo Jurídico. A
discussão proposta clarificará qual seja essa Grundnorm geral, como identificá-la nas ordens jurídicas e 
qual sua importância para o estudo atual da Teoria Pura do Direito. 

Palavras chave: Norma fundamental – Direito – Universo Jurídico – Hans Kelsen. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1884 
TÍTULO: A EXTRAFISCALIDADE COMO MECANISMO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
ALUNO: JAILHA MARINHO BEZERRA DE OLIVEIRA (5719324445) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 

Resumo:  
 
        Este trabalho aborda a atuação do Direito como instrumento de interação entre os interesses
econômicos, sociais e políticos, do Estado e da sociedade, ante a questão ambiental e o desenvolvimento
sustentável. Nesse sentido, a extrafiscalidade, onde o tributo opera como um dos meios que podem
viabilizar a preservação ambiental almejada, opera nas áreas acima citadas, repercutindo de modo
pedagógico nas ações humanas e promovendo um desenvolvimento equilibrado com o meio ambiente.
Utilizando-se da metodologia bibliográfica e a internet, foram analisadas as externalidades positivas e
negativas das atividades humanas, tomando como base os estudos de Coase e Pigou, os quais defenderam a
livre lei de mercado e a intervenção estatal, respectivamente, como formas de corrigir as divergências entre
as falhas no mercado e as externalidades produzidas, permitindo que a produção econômica e a preservação
ambiental estejam harmônicas para a sociedade. Essa análise obteve como resultados o destaque para a
Tributação Pigouviana, a qual demonstra eficácia em persuadir os que degradam o meio ambiente a
protegê-lo, bem como, o fato do sistema tributário atual estar vivenciando uma nova forma de instituição de
tributos: a tributação ecologicamente orientada ou ecotaxes. 

Palavras chave: Extrafiscalidade. Preservação. Ambiental. Tributação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1885 
TÍTULO: O PLANEJAMENTO URBANO NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 
ALUNO: IVANA CARLA SANTIN POLETTO (5797338408) 
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA (21501122487) 

Resumo:  
 
        Esta comunicação aborda a temática da gestão urbana, baseada nos trabalhos de Carlos Vainer e Otília
Arantes. Devido à redefinição do papel atribuído às cidades que, nos últimos anos, passaram a ser centros
de gestão dos fluxos de capitais, a gestão urbana passou a apresentar um cunho mais empresarial, adotando
o "planejamento estratégico urbano". O trabalho foca os aspectos relacionados à concepção da cidade-
empresa no cenário da competição entre elas por investimentos. Dessa forma, a cidade também passa a ser
vista sob a perspectiva de mercadoria a ser vendida (interna e externamente) através das estratégias de
marketing urbano e da construção do "patriotismo de cidade". 

Palavras chave: planejamento estratégico; mercadorização da cidade; marketing urbano 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1887 
TÍTULO: ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
ALUNO: THALYNE MEDEIROS DA COSTA (7406731493) 
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404) 

Resumo:  
 
        A importância da temática Acesso ao Ensino Superior ganha corpo no contexto social atual em que as
Universidades Públicas se envolvem com políticas afirmativas no âmbito da educação superior, como
forma de promoção de oportunidades de acesso aos estudos superiores de uma população sócio, econômica
e historicamente desfavorecida. Para a fundamentação teórica o grupo de pesquisa priorizou autores como:
Bourdieu, Charlot, Coulon, Ennafaa, Paivandi, Ristoff e Boaventura de S. Santos, Ramalho e Nuñez,
Sguisarrdi, entre outros. A fim de democratizar o acesso ao ensino superior, a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte implantou Políticas de Inclusão como a Isenção da Taxa do Vestibular (ITV) e o
Argumento de Inclusão (AI). A adoção dessa política, embora recente, tem revelado resultados bastante
significativos, proporcionando aos alunos da rede pública não somente melhores chances para concorrer a
uma vaga nos cursos da UFRN, mas ingressar em cursos de elevada demanda. O estudo promoveu uma
caracterização dos alunos participantes dos processos seletivos (PS 2007 e 2008) a fim de conhecer o perfil
sócio-econômico, o contexto sócio-cultural dos alunos e familiares e as trajetórias escolares no âmbito da
educação básica. Uma análise do desempenho dos candidatos e aprovados da rede pública nas provas
(objetivas e discursivas) do vestibular, segundo os cursos e respectivas áreas do conhecimento permitem
algumas inferências e elaboração de perspectivas para um dado período de tempo. 

Palavras chave: Inclusão; Acesso; Ensino Superior; Rede Pública de Ensino. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1892 
TÍTULO: CIDADE NOVA: A PERCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
E A VIDA NO BAIRRO. 
ALUNO: OZAIAS ANTONIO BATISTA (6301984463) 
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (1448154430) 

Resumo:  
 
        Tendo como campo de investigação o bairro de Cidade Nova, na cidade de Natal/RN, este trabalho
objetiva analisar as condições sócio-econômicas dos moradores da localidade, confrontando tal análise com 
as opiniões dos residentes do bairro sobre as decisões tomadas pelo poder público, em especial, no que
concerne às políticas públicas. Tendo em vista que se trata de uma localidade marcada pelo ‘preconceito 
habitacional’, uma vez que foi no bairro supracitado que o ‘lixão’ da cidade de Natal era localizado. O 
processo metodológico deste trabalho consiste em pesquisas documentais, revisão bibliográfica de textos
referentes a temas como políticas públicas, poder local e urbanização, assim como com visitas a locais
existentes em Cidade Nova, que possibilitem aos estudantes construir uma discussão orientada do tipo
grupo de foco. Porque só assim, com os moradores discutindo as dificuldades mais pertinentes ao seu
cotidiano, os problemas sociais, políticos, culturais e econômicos serão percebidos de forma mais evidente
pelos pesquisadores. Conseqüentemente, as hipóteses (de resultados) que podem ser levantadas estão
relacionadas com a construção de um estigma do bairro, e como essa característica negativa influencia na
ação do poder público no bairro. 

Palavras chave: Políticas Públicas; Cidade Nova; Prefeitura do Natal. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1893 
TÍTULO: A RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OBJETIVA DA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO EM FACE DO NOVO CÓDIGO CIVIL 
ALUNO: SAMMUEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (3379627402) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: DANNYEL BRUNNO HERCULANO REZENDE (1051314402) 
CO-AUTOR: ALFRAN MARCOS BORGES MARQUES (5707402403) 

Resumo:  
 
        A Indústria do Petróleo e Gás assume na atualidade posição de destaque no crescimento das
economias mundiais. Sua importância dentre as diversas indústrias deriva de sua fonte de energia baseada
nos hidrocarbonetos. Não obstante, torna-se alvo constante das atenções e críticas por conjugar fatores
como altos investimentos e riscos. Configurada como indústria de atividade complexa por envolver alta
tecnologia, e um grande parque industrial, associada ao manejo de produto inflamável guarda um alto
padrão danoso. Diante desta constatação afigura-se como natural à plêiade de ações que pululam nos vários
tribunais do país pleiteando o asseguramento de uma tutela ressarcitória. É neste sentido que o presente
artigo busca dimensionar o campo de aplicação da responsabilidade presente no novo código civil ao setor
petrolífero. Ademais, enfoca-se o aspecto da responsabilidade extracontratual objetiva presente no novel
diploma. Para tanto, vislumbram-se a relação necessária entre a principal modalidade de responsabilidade e
o setor em comento, destacando-se as mais importantes inovações no atual texto civil como a
responsabilidade com fundamento no risco consectária do reconhecimento de uma Sociedade de Risco.
Percorre-se rotineiramente a aplicação desta espécie de responsabilidade aos diversos seguimentos desta
indústria. Em fim, quer-se pôr em evidência o caráter extremamente danoso das atividades petrolíferas e,
assim, a necessidade irrestrita do socorro às vitimas. 

Palavras chave: Indústria do Petróleo. Responsabilidade Civil. Risco. Danos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1895 
TÍTULO: O DIREITO À MEIA-ENTRADA E A VIOLAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº. 6.503/93. 
ALUNO: THAISSA LAUAR LEITE (4875196474) 
ORIENTADOR: ITALO MITRE ALVES DE LIMA (1172172471) 

Resumo:  
 
        O movimento estudantil brasileiro, em meados da década de 70, tomou uma das maiores proporções
de sua história. A avidez e o inconformismo estudantis estiveram presentes nas mais diversas causas, que
findaram por influenciar, sobremaneira, os rumos políticos da época. Uma das conquistas mais marcantes
foi, sem dúvida, o direito à meia-entrada para os estudantes, criado no início da década de 90 e difundido
nos estados-membros da República. Esse direito, consubstanciado na Lei nº. 6.503/93 do Estado do Rio 
Grande do Norte, vem sofrendo afronta por parte de diversos estabelecimentos, fazendo que seja necessária
a ação da sociedade para ver efetivada sua garantia, não obstante seja dever do próprio estado fazê-lo. O 
presente estudo visa a analisar a violação do direito à meia-entrada em eventos culturais, como shows e 
exibições cinematográficas, bem como o papel da sociedade em seu combate, com base na doutrina do
direito constitucional e respaldado pela constituição estadual. Como resultado, preponderantemente,
percebeu-se que o descumprimento desmedido da legislação estadual a respeito do direito à meia-entrada 
para os estudantes acha respaldo no desinteresse de sua classe em ver efetivada essa garantia. O fomento à
defesa dessa legislação deve ser estimulado pelos órgãos do governo do estado responsáveis por sua
fiscalização, fazendo que a população tome para si a luta por seus direitos e, assim, possa atuar junto ao
estado, combatendo tais descumprimentos. 

Palavras chave: Meia-entrada. Lei estadual nº. 6.503/93. Violação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1900 
TÍTULO: AÇÕES SOCIAIS DA UFRN, PARTICIPAÇÃO E APRENDIZADO 
ALUNO: EVELYN SANTOS DE SOUSA (6426571490) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO (64273989891) 

Resumo:  
 
        O Projeto de pesquisa Práticas Sociais e Processos Educativos na Educação do Campo tem como
objetivo compreender o papel da educação escolar na consolidação das áreas de reforma agrária, a partir
das ações desenvolvidas pelas Universidades Públicas em parceria com o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra – MST. Durante o primeiro semestre de 2007 foi feita uma parceria com o Projeto
INCRA Ambiental desenvolvido pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em conjunto 
com a UFRN. Foram feitos levantamentos em 28 áreas de assentamentos rurais que demonstrou que há uma
grande demanda por educação escolar e que a própria forma de organização destes gera por parte dos
assentados a necessidade de um maior grau de escolarização. Outro aspecto interessante observado nesse
sentido, e que demonstra a importância das parcerias entre as Universidades e os Movimentos Sociais é
que, como não há escola nos assentamentos os estudantes necessitam se deslocar para as cidades vizinhas
para poder estudar. Dessa forma elas passam a ter uma educação voltada para o urbano, que desconsidera a
importância das práticas culturais do meio em que elas vivem o rural. 

Palavras chave: Assentamentos rurais – Educação – Participação Social 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1903 
TÍTULO: A TRAJETÓRIA DA CRIANÇA COM AUTISMO DE ACORDO COM AS PERSPECTIVAS 
DA FAMÍLIA. 
ALUNO: JANIELLE GOMES FREIRE (10428878709) 
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES (2487157712) 
CO-AUTOR: MARIANA NASCIMENTO DE LIMA (6892614470) 
CO-AUTOR: MARIA DAYANE DE ANDRADE (6568568406) 
CO-AUTOR: MARIANA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO (4819242482) 

Resumo:  
 
        O nascimento de uma criança com autismo é um fenômeno impactante para a família. De acordo com
Hornby (1995 APUD PANIAGUA, 2004) a compreensão e aceitação de um filho deficiente assemelham-
se, em muitos aspectos, ao processo de luto. Considerando o exposto acima, o objetivo desse trabalho foi
identificar as dificuldades, os medos e também a esperança de mães que têm filhos com autismo. Mais
especificamente investigou-se: a) as fases de luto vivenciadas por estas mães; b) as principais dificuldades 
vivenciadas por elas no tocante aos cuidados especiais de seus filhos; c) as perspectivas apresentadas por
estas mães com relação ao desenvolvimento de seus filhos, a longo prazo. Para a realização da pesquisa
foram entrevistadas cinco mães de crianças com autismo. Seus filhos tinham entre 4 e 12 anos de idade e
estavam regularmente matriculados em uma associação filantrópica de atendimento para pessoas com
deficiência. A pesquisa foi realizada nesta mesma instituição, situada na cidade de Natal, no Estado do Rio
Grande do Norte. Os resultados da pesquisa indicaram que: (a) as cinco mães entrevistadas ainda estão em
processo de aceitação de seus filhos enquanto indivíduos autistas; (b) a adaptação às diferenças dos filhos é
apontado como a maior dificuldade enfrentada por essas mães (c) as mães ainda têm medo de criar
expectativas em torno do desenvolvimento de seus filhos e preferem não pensar no futuro, mas sim, viver
um dia após o outro. 

Palavras chave: AUTISMO. LUTO. FAMÍLIA. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1907 
TÍTULO: SIGNIFICADOS DA ESPERA POR UMA ADOÇÃO 
ALUNO: LARISSA MEDEIROS DE SOUZA (8102969423) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 
CO-AUTOR: EMMANUELLE DE OLIVEIRA FERREIRA (83753923400) 
CO-AUTOR: MARIA CAMILLA SOUZA TRINDADE (6746517403) 

Resumo:  
 
        A partir de autores como Ariès (1973/1981), é admitido então pensar em infâncias que são construídas
a partir de cada momento histórico, de cada cultura, de cada sociedade e, dentro de uma perspectiva sócio-
histórica, os níveis social, cultural e individual são intrínsecos havendo, dessa forma, uma inseparável
relação entre o desenvolvimento humano e o ambiente no qual o sujeito está inserido. Considerando, então,
a criança como ser histórico-cultural, que pode vivenciar diferentes infâncias, tem-se como objetivo escutar 
crianças abrigadas cujas famílias já perderam o seu poder familiar, sujeitos que aguardam adoção, no
sentido de que aquelas possam expressar a compreensão que fazem da sua condição presente, quais os
significados atribuídos por elas a essa condição e o que têm de perspectivas em relação ao futuro. É
possível dizer que a temática escolhida ainda é pouco explorada no meio da pesquisa científica do Brasil e
essa observação ganha mais destaque quando se aborda a questão principalmente pelo olhar da criança,
sendo construído um espaço em que ela possa falar sobre uma situação a qual é ela quem vivencia. O
trabalho deve ser realizado em abrigo público que acolha, dentro da população atendida, crianças na faixa
etária de sete a onze anos, e cujas famílias tenham perdido por decisão judicial transitada em julgado o
poder familiar sobre elas. Para escutar essas crianças deverão ser utilizadas entrevistas semi-estruturadas 
com o auxílio de recursos lúdicos. 

Palavras chave: Significados, Crianças, Adoção, Abrigo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1910 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL NO ESPAÇO URBANO DE NATAL/RN
ALUNO: ADERSON STANRLEY PEIXOTO SANTOS (4863854420) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

Resumo:  
 
        O espaço urbano caracteriza-se pela implementação contínua de acessórios que facilitam os fluxos das
relações escalares intrínsecas à sociedade. No entanto, estes acessórios contribuem para a deterioração da
vegetação, cuja absorção radiativa para os processos fotossintéticos (e seu sombreamento) permitem a
amenização do calor advindo da radiação solar. O objetivo deste trabalho está na contribuição quanto ao
conhecimento do potencial radiativo solar no espaço urbano de Natal/RN. Os dados de insolação foram
coletados na Estação Climatológica da UFRN, no período de 1984 a 2007. Como método utilizou-se o 
modelo de Angstrom que estima a radiação solar global a partir da insolação. Os resultados apresentados
mostraram que há uma quanta de radiação solar global em todo o período do ano, apresentando-se com um 
mínimo de 207 W/m2, um máximo de 304 w/m2, uma média de 260 w/m2, e desvio padrão de 32 w/m2.
Com essa premissa conclui-se que havendo disponibilidade de energia solar durante o ano para Natal (260
W/m2), e em se tratando de um processo para uma tomada de decisão, esse comportamento deve ser
considerado pelos órgãos governamentais para o planejamento e modelamento urbano-ambiental. 

Palavras chave: Constantes de Angstrom, Modelo Ambiental, Radiação Solar 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1912 
TÍTULO: O TRIBUTO AMBIENTAL COMO MECANISMO DE VIABILIDADE DO PRINCÍPIO DO 
POLUIDOR-PAGADOR: REFLEXOS NA IPGN. 
ALUNO: CAMILA GOMES CAMARA (4865799486) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        A Carta política de 1988 foi marco histórico para proteção ambiental no sistema jurídico nacional, fato
já consolidado nos fóruns mundiais desde a segunda metade do século XX. Essa preocupação é fruto da
grande agressão que a natureza vem sofrendo pelo uso exagerado de seus recursos, sendo o setor
petrolífero, sem dúvida, um dos mais degradantes para o planeta. O Direito ambiental, em sua função de
equilibrar as necessidades do homem e o meio ambiente é fortemente representado por seus princípios,
buscando manter a harmonia através de mecanismos eficazes que protejam o meio ambiente, dentre eles
destaca-se o poluidor-pagador, com o fim de alocar os custos de medidas de prevenção e controle da
poluição, impondo uso racional dos recursos ambientais. Nessa linha, objetiva o presente trabalho interligá-
lo com o chamado tributo ambiental, instrumento que oferta viabilidade ao referido princípio, oferecendo
benefícios àqueles que se adequarem aos programas ambientais, e onerando, sem eximir da
responsabilidade de estabelecer o statu quo ante, àqueles que não se encaixam nas metas de conservação da
natureza, evitando também que esse ônus recaia sobre toda a coletividade. Tal fim será buscado através de
uma análise dos principais tributos da indústria do petróleo, em destaque a CIDE combustíveis, e o que nos
oferta a lei que os disciplina em termos de programas de controle da poluição. 

Palavras chave: Poluidor-pagador; tributação; indústria petrolífera 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1914 
TÍTULO: BLOCO DE ÍNDIOS EM NATAL: ETNICIDADE E IDENTIDADE NA FESTA 
CARNAVALESCA 
ALUNO: MARGARETH BEZERRA FIGUEIREDO (3411847484) 
ORIENTADOR: LUCIANA DE OLIVEIRA CHIANCA (78883520491) 

Resumo:  
 
        Os blocos de índios são grupos carnavalescos urbanos que homenageiam os índios durante a festa.
Seus participantes representam um “ritual” com figuras do cenário indígena. Esses grupos representam
setores de origem durante o carnaval. Na busca por literatura sobre o assunto, fizemos uma pesquisa em
jornais locais das décadas de 1910 a 1940 e de 2000 a 2008. A análise do material (publicitário da
Prefeitura Municipal), coleta de dados via observação do Desfile Oficial de 2008. Há uma fragilidade na
literatura científica sobre essa manifestação; porém os dados publicados em jornais de 1940 à 2000
inexistem. Culturalmente pouco visíveis esses grupos são oriundos da periferia sócio-espacial da cidade. Os 
Blocos de Índio foram incluídos na Programação Oficial do carnaval da Prefeitura de Natal em 2005.
Ocorreram mudanças na apresentação do ritual: as danças e as lutas foram adaptadas ao espaço e tempo do
Desfile. Afirmam-se descendentes de índios e apesar da falta de apoio financeiro da Prefeitura e da
iniciativa privada, homenageando, seus antepassados. Esses Blocos não estão inseridos no imaginário
popular e enquanto manifestação, que representam uma parcela não significativa da população local. A
dificuldade encontrada na busca de referenciais teóricas nos aponta o frágil processo de visibilização do
grupo. Esta invisibilidade não se impõe, já que é vivenciada "no fazer" da festa, que é representada pelos
fuliões como se fosse uma mudança no passado que partilham juntos 

Palavras chave: Sociabilidade, imaginário, Blocos carnavalescos urbanos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1920 
TÍTULO: VISÃO SISTÊMICA NO USO MAIS LIMPO DA ENERGIA ELÉTRICA NA PRODUÇÃO 
DO CAMARÃO MARINHO 
ALUNO: ISAIAS ROCHA DA SILVA (16416713494) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: HIGO RICARDO MACEDO DOS SANTOS (6451132470) 

Resumo:  
 
        O trabalho analisa sistemicamente a utilização de energia elétrica no processo de Produção mais
Limpa do camarão marinho criado em viveiros. No desenrolar da pesquisa procurou-se investigar as 
variáveis que fazem parte do processo produtivo do camarão, entendendo-se melhor o uso mais limpo de 
energia e as inter-relações existentes entre essas variáveis do processo produtivo através de diagramas 
causais. A metodologia utilizada envolve a construção dos diagramas aliada a revisão bibliográfica da
literatura que trata do processo produtivo do camarão, de sistemas de produção mais limpos, do uso
eficiente de energia elétrica e de Pensamento Sistêmico. A partir da interpretação do último diagrama
notou-se que boas práticas no processo de produção são fundamentais para que se tenha um bom
aproveitamento de energia. Conclui-se que usar energia eficientemente durante a produção de camarão é
indispensável para a manutenção do processo mais limpo. 

Palavras chave: P+L, Camarão, Energia, Sistemas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1923 
TÍTULO: COMENTÁRIOS AO ESTÁGIO PROBATÓRIO E À ESTABILIDADE 
ALUNO: BRUNO GURGEL BEZERRA (1141369478) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (94196834434) 

Resumo:  
 
        Institutos incluídos no estudo sobre concurso público, a estabilidade e o estágio probatório ainda
suscitam diversas confusões, ocorrendo em parte da doutrina a alegação de que se tratam de sinônimos
entre si. Porém, muito embora a tamanha proximidade entre o estágio probatório e a estabilidade, com
respaldo de alguns estudiosos, no sentido de ser o primeiro requisito do segundo, não se deve confundir tais
institutos. É preciso, nestes termos, uma análise mais aprofundada, distinguindo e colocando de um lado o
estágio probatório, do outro a estabilidade, uma vez que os dois possuem finalidades distintas. De um lado
tem-se o requisito meramente temporal atingindo apenas o referente à estabilidade do servidor público; do
outro, tem-se além do requisito temporal, o requisito técnico da avaliação para o desempenho do cargo, em
que no estágio probatório são observados fatores como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,
produtividade e responsabilidade (art.20, incisos I a V).Além disso, deixou claro que, apesar da estabilidade
relativa, existe um certo tipo de “estágio probatório” no regime celetista, quando na lei 9.962, de 22 de 
Fevereiro de 2000, institui em seu art.3º, inciso IV, uma causa de rescisão do contrato de trabalho por
tempo indeterminado. 

Palavras chave: Estabilidade. Estágio Probatório. Institutos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1924 
TÍTULO: ANÁLISE SISTÊMICA DO CONSUMO DE ÁGUA NA PRODUÇÃO MAIS LIMPA DO 
CAMARÃO MARINHO 
ALUNO: MANOEL VENANCIO RODRIGUES FILHO (6070705440) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: EDUARDA PAULINA DE OLIVEIRA PEREIRA (7439787498) 
CO-AUTOR: LUANA CLAUDINO COELHO FERREIRA (5796153404) 

Resumo:  
 
        Esse trabalho promove uma análise sistêmica do consumo de água no alcance de uma Produção mais
Limpa do camarão marinho criado em viveiro. Com a pesquisa procurou-se investigar as variáveis que se 
mostram relevantes no processo de utilização da água dos viveiros e as inter-relações existentes entre elas 
através de diagramas causais. A metodologia utilizada envolve a construção dos diagramas aliada a revisão
bibliográfica da literatura que trata das melhores formas de (re) utilização da água durante a produção do
camarão, de sistemas de produção mais limpos e do Pensamento Sistêmico. Conforme a interpretação do
último diagrama notou-se que o “acompanhamento” é fundamental para que se garanta a prática das 
melhores formas de utilização da água. Conclui-se que usar a água eficientemente durante o processo
produtivo é uma forma plausível de tornar a produção mais limpa, e que para garantir esse uso eficiente é
indispensável um acompanhamento constante. 

Palavras chave: P+L, Camarão, Água, Sistemas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1926 
TÍTULO: ABORDAGEM SISTÊMICA DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA NO PÓS-DESPESCA DO 
CAMARÃO MARINHO 
ALUNO: FLAVIA LUCIANO DE AZEVEDO ALMEIDA (6891572401) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: SIMONE CAMILO DE FREITAS (6878022452) 
CO-AUTOR: EVERTON HENRIQUE MACHADO DA SILVA (1078300437) 

Resumo:  
 
        O trabalho faz uma abordagem sistêmica da Produção mais Limpa no pós-despesca do camarão 
marinho criado em viveiro. Durante a pesquisa procurou-se compreender as variáveis que fazem parte do 
pós-despesca e as inter-relações existentes entre elas através de diagramas causais. A metodologia utilizada 
envolve a construção dos diagramas aliada a revisão bibliográfica da literatura que trata da pós-despesca do 
camarão, de sistemas de produção mais limpos e de Pensamento Sistêmico. A partir da interpretação do
último diagrama pôde-se perceber a importância de se fazer a “manutenção” e “preparação” do viveiro de 
forma correta visto que mostram-se fundamentais para um povoamento adequado. Chegou-se a conclusão 
que cada passo do processo pós-despesca deve ser meticuloso, levando-se sempre em consideração os 
preceitos de uma “Produção mais Limpa”, pois problemas no desenvolvimento do processo torna deficiente
o povoamento do viveiro. 

Palavras chave: P+L, Camarão, Pós-despesca, Sistemas 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1929 
TÍTULO: “É FALANDO QUE SE APRENDE...”: UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS 
CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO NATURALÍSTICO NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E 
LINGÜÍSTICO DE UMA CRIANÇA COM AUTISMO 
ALUNO: MARIANA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO (4819242482) 
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES (2487157712) 
CO-AUTOR: MARIA DAYANE DE ANDRADE (6568568406) 
CO-AUTOR: MARIANA NASCIMENTO DE LIMA (6892614470) 
CO-AUTOR: JANIELLE GOMES FREIRE (10428878709) 

Resumo:  
 
        Sabemos que a linguagem e a comunicação são vitais para o desenvolvimento cognitivo, social e
mental do ser humano. Nesta perspectiva, programas de intervenção precoce em linguagem para indivíduos
com autismo que apresentam déficits de linguagem são necessários para o desenvolvimento de suas
potencialidades. O presente estudo pretende avaliar o desenvolvimento das habilidades de
comunicação/linguagem de uma criança autista de cinco anos, a partir do uso de estratégias naturalísticas de
ensino (ENE). O trabalho também visa analisar o desempenho cognitivo do participante, enfocando no
desenvolvimento de seu pensamento. Diante disso, buscou-se investigar: a) as contribuições das ENE no 
desenvolvimento das habilidades de linguagem e comunicação; b) aspectos positivos do uso das ENE no
processo de ensino-aprendizagem; c) a importância da palavra na elaboração e construção do pensamento.
O trabalho foi desenvolvido em uma clínica que atende pessoas com autismo. Foram realizadas sessões de
intervenção utilizando ENE como: arranjo ambiental; modelo dirigido à criança; mando-modelo; espera; 
ensino incidental e comentário sistemático. Os resultados preliminares deste trabalho indicam que o
participante vem apresentando ganhos na linguagem receptiva e expressiva e tem utilizado a comunicação
oral em contextos formais de uso da linguagem. Diante disso, a criança desperta e descobre que pode agir
sobre o mundo utilizando a linguagem verbal possibilitando assim sua inclusão social. 

Palavras chave: comunicação – autismo – ensino naturalístico - palavra 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1930 
TÍTULO: VISÃO SISTÊMICA DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA NA PESCA DO CAMARÃO 
MARINHO 
ALUNO: JOSE DERIK DE ARAUJO BEZERRA (6452738488) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 
CO-AUTOR: SIMONE CAMILO DE FREITAS (6878022452) 

Resumo:  
 
        O trabalho promove uma investigação de forma sistêmica acerca do processo de pesca do camarão
marinho criado em viveiro com foco no conceito de produção mais limpa. Durante a pesquisa procurou-se 
perceber as variáveis do processo de pesca do camarão e a interação existente entre elas através de
diagramas causais. A metodologia utilizada envolve a construção dos diagramas aliada a revisão
bibliográfica da literatura que trata da pesca do camarão, de sistemas de produção mais limpos e de
Pensamento Sistêmico. A partir da interpretação do último diagrama pôde-se perceber melhor a ligação 
perigosa que o “risco ambiental” tem com o processo de pesca, além das conseqüências que os “descartes 
de efluentes” podem gerar no processo de retroalimentação do sistema. Chegou-se a conclusão que para se 
aplicar uma produção mais limpa durante a pesca do camarão deve-se considerar os principais fatores de 
agressão ao meio ambiente, diminuindo seus efeitos, visto que as descargas orgânicas e inorgânicas feitas
durante o processo geram risco para a perpetuação das futuras pescas. 

Palavras chave: P+L, Camarão, Pesca, Sistemas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1931 
TÍTULO: A RETEXTUALIZAÇÃO EM GÊNEROS ACADÊMICOS DO CURSO DE LETRAS 
ALUNO: ANGÉLICA FERREIRA DA FONSÊCA (1384673407) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468) 

Resumo:  
 
        Neste banner apresentamos o plano de trabalho que estamos desenvolvendo, no âmbito de um projeto
de pesquisa intitulado “Prática como componente curricular – a infra-estrutura lingüística do relatório de 
observação”. Foram estabelecidos como objetivos identificar, descrever, analisar e interpretar os 
mecanismos discursivos usados pelos autores dos relatórios visando a inserir a voz de outrem no texto,
podendo materializar-se através do discurso direto, indireto e indireto livre. Nosso trabalho circunscreve-se 
no âmbito da Teoria da Enunciação e da Lingüística Textual, empregando procedimentos metodológicos
que seguem uma abordagem qualitativa de natureza interpretativista. Por encontrar-se em uma fase inicial 
de leituras para fundamentação teórica, esclarecemos que, ainda, não podemos apontar resultados. 

Palavras chave: Gênero discursivo relatório-acadêmico; processos de retextualização. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1932 
TÍTULO: MANDADO DE INJUNÇÃO E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE POR 
OMISSÃO: ANÁLISE COMPARATIVA DOS INSTITUTOS 
ALUNO: MARIA KAROLLINA GOMES DE MEDEIROS (6070208498) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

Resumo:  
 
        O presente estudo tem por escopo traçar um paralelo entre os instrumentos jurídicos, introduzidos na
Lex Legum brasileira, destinados coibir os excessos advindos de uma inaplicabilidade que inviabilize a
concretização de direitos e garantias fundamentais, de modo a ser assegurada a força vinculante desses
direitos. Destaca a importância de diferenciá-los, conquanto ainda haja predominância de determinada
corrente doutrinária, designada de não concretista, que, reduzindo sobremaneira o campo de incidência da
ação injuncional, defende a equiparação entre as finalidades e efeitos dos institutos, esvaziando as
potencialidades dos mesmos. O estudo focaliza, com base em exame da doutrina e jurisprudência aplicada à
temática, alguns dos principais pontos que diferenciam os instrumentos sub examinem, partindo da
definição e natureza jurídica, seguindo pela análise da legitimidade ativa e passiva, competência e objeto
das ações, para então tratar acerca dos efeitos da decisão prolatada nesses processos, acentuando as
divergências detectadas em torno da matéria. Conclui-se por destacar a importância da introdução dos 
mencionados instrumentos jurídicos, por atenderem ao desiderato de dotar o ordenamento jurídico de
mecanismos de controle das omissões inconstitucionais, buscando atribuir maior efetividade às normas
constitucionais destituídas de eficácia imediata. 

Palavras chave: Constitucional. Normas. Aplicabilidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1933 
TÍTULO: A DECADÊNCIA DAS ELITES AGRÁRIAS E O CRESCIMENTO DAS ELITES 
URBANAS: LUIS DA CÂMARA CASCUDO E O MOMENTO DE TRANSIÇÃO RURAL-URBANO 
NO RIO GRANDE DO NORTE (1889-1945) 
ALUNO: THYAGO RUZEMBERG GONZAGA DE SOUZA (6697503440) 
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar as mudanças ocorridas na sociedade norte-riograndense a partir da 
progressiva transição de uma sociedade dominada pelas elites agrárias para uma sociedade dominada pelas
elites urbanas e o sujeito Luís da Câmara Cascudo como personagem e autor desta transição. Portanto
pesquisaremos: a) como o sujeito Luís da Câmara Cascudo vivenciou este processo de transição; b) de que
forma esta transição aparece nas obras de Câmara Cascudo; c) como ocorreram as mudanças na sociedade.
Será feito um levantamento bibliográfico e documental que permita dar conta de analisar a crise da
economia agrário-exportadora na primeira metade do século XX no Rio Grande do Norte, bem como os
demais fatores que levaram a um progressivo declínio das elites agrárias e a emergência das elites urbanas
no cenário político e econômico do Estado.A partir dos escritos de Cascudo, notadamente aqueles voltados
para a análise das mudanças que estavam ocorrendo no campo e das transformações que se verificavam nos
espaços urbanos, analisar seus discursos e as representações que articula em torna desta transição. Pode-se 
concluir que Luis da Câmara Cascudo por ser formado numa sociedade que esta em meio a mudanças
intensas na sua estrutura econômica e ideológica é representante desta. Sendo filho da elite agrária, é
integrante da elite urbana. É possível entender que a dicotomia que foi a sua vida e obra é uma evidencia
deste momento. 

Palavras chave: transição, mudanças, sociedade, elites, sujeito 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1937 
TÍTULO: O CONSENSO FUNCIONAL NA PESQUISA DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
ALUNO: MARIJARA BANDEIRA RIBEIRO (97118788449) 
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (2560801353) 

Resumo:  
 
        Carvalho (2005) convida à reflexão sobre o desafio de pesquisar objetos de natureza simbólica a partir
do corte epistemológico das representações sociais, conceituadas por Wagner (1998) como conteúdo mental
estruturado (...) sobre fenômenos sociais relevantes, que tomam forma de imagens ou metáforas,
conscientemente compartilhadas num grupo social. Enquanto as ciências formais têm como paradigma a
matemática, pois para elas a verdade é coerência e racionalidade. Já as ciências naturais presumem que a
natureza é racional a seu modo, restando saber qual é o modo. A experimentação é condição de verificação
do acesso á verdade, concebido como correspondência ao real. As ciências humanas não têm paradigma
epistemológico único, mas três: antropologia, lingüística e psicologia. Estes têm sua referência na cultura,
na qual se pode reconhecer o fenômeno humano, novo corte epistemológico inseparável da experiência
simbólica. Tal experiência tem no consenso a nova forma de experiência da verdade e, diante desta
complexidade, que reclama por uma experiência simbólica, na forma de comunicação – aí incluída a 
polissemia da significação, a interpretação é a forma científica de lidar com os fenômenos humanos, onde a
verdade só é reconhecida como experiência existencial (cognitiva+emocional) compartilhada. 
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CÓDIGO: HS1944 
TÍTULO: A NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
DEVIDO ÀS DESCOBERTA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NA CAMADA DO 
PRÉ-SAL. 
ALUNO: MULLER EDUARDO DANTAS DE MEDEIROS (6932780488) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ (6869471428) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar a necessidade ou não de alteração na Lei do Petróleo (Lei nº
9.478/97) e suas regulamentações, frente à descoberta das imensas jazidas localizadas na chamada camada
do pré-sal. Nesse escopo, investigou-se: a) o volume estimado dos campos petrolíferos recém-descobertos e 
sua comparação com o potencial nacional antes de sua descoberta; b) a importância do melhor
aproveitamento desses recursos naturais para a soberania e desenvolvimento do país; c) aspectos positivos e
negativos das possíveis modificações legislativas. Na confecção do trabalho, investigamos a legislação
vigente quanto ao assunto, bem como as reformas pelas quais passou nas últimas décadas e o impacto
destas reformas no desenvolvimento da indústria brasileira do petróleo e gás natural. A pesquisa nos
mostrou a real necessidade de alteração no atual sistema jurídico pátrio, no que atine ao tema em questão,
de forma a possibilitar a otimização do aproveitamento de seu potencial pela nação. Não obstante, revelou
que se deve ter em mente, quando dessas modificações legais ou regulamentares, o respeito aos contratos
vigentes, assim como o cuidado para que não se adotem medidas que venham a afastar o investimento do
capital externo no setor. Concluiu-se que as recentes descobertas são um verdadeiro “presente” para o país, 
mas que sem uma mudança na legislação vigente, a maior fatia desse presente pode ir parar nas mãos dos
estrangeiros. 
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CÓDIGO: HS1946 
TÍTULO: ANÁLISE DO CONCEITO DE REGULAÇÃO E DAS FUNÇÕES REGULATÓRIAS DA 
ANP À LUZ DA LEI 9478/97. 
ALUNO: FERNANDO HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO SILVA (5960214458) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
CO-AUTOR: FELIPE ARAUJO CASTRO (6422362404) 
CO-AUTOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        Com a falência do Estado interventor direto surge à necessidade de criar-se um novo modelo de 
atuação do Estado na economia, abandona-se a concepção de Estado megalômano, que intervia diretamente 
na economia, e adota-se o modelo de Estado Regulador. Na indústria do petróleo esta mudança se deu
através da publicação da Emenda Constitucional nº 9/95, flexibilizando o monopólio estatal sobre as 
atividades concernentes ao petróleo e seus derivados, somado a posterior criação da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP) pela Lei 9478/97, que tem como função regular o setor
petrolífero. O trabalho em tela visa discutir primeiramente qual o conceito de regulação em face das
disposições constitucionais, visto que a definição de tal conceito suscita demasiadas divergências na
doutrina, e o seu correto entendimento é de primordial entendimento para desenvolver estudos na área do
direito do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Afinal, não há como fundar-se uma ciência metodológica 
sobre conceitos frágeis e indeterminados. Posteriormente à análise do conceito de regulação, buscar-se-á 
definir os contornos da atividade reguladora que a Lei do Petróleo incube como tarefa à ANP, quais sejam a
regulação normativa, a judicante e a executiva. 
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CÓDIGO: HS1948 
TÍTULO: SOBERANIA, AGÊNCIAS REGULADORAS INDEPENDENTES E O SETOR DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL. 
ALUNO: FELIPE ARAUJO CASTRO (6422362404) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 

Resumo:  
 
        Soberania nacional consiste no direito de autodeterminação de um Estado, autônomo exercício do
poder, conformado pela territorialidade e pelo Direito. Este princípio, consagrado no artigo introdutório da
Constituição de 1988, é fundamental a concretização dos objetivos concebidos em nossa Carta Maior. É
através da liberdade de disposição de recursos, de criação de políticas públicas, do processo legislativo e da
atividade administrativa que o Estado brasileiro concretiza os Direitos Fundamentais, pedra angular do
Estado Democrático de Direito. A adoção de um modelo regulador centrado nas agências reguladoras, não
obstante considerações em contrário, não infringe a soberania estatal, mas antes representa uma opção do
próprio Estado de como exercer seu poder de forma eficiente. A Agência Nacional do Petróleo e Gás
Natural (ANP) representa os interesses do Estado brasileiro nas atividades de produção e exploração do
setor petrolífero. Sem prejuízo de sua vinculação à Lei, a ANP está diretamente vinculada à Constituição
Federal e a concretização de suas normas, bem como à outras fontes formais do Direito em consonância
com aquela (posição defendida pelo professor Binenbojn). Neste contexto, pretende-se analisar criticamente 
as decisões recentemente tomadas por esta agência sobre a luz do movimento law and economis, que busca
a maximização da economia. 
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CÓDIGO: HS1949 
TÍTULO: SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO 
ALUNO: CLEMENTINO RAFAEL DE FARIA E SILVA (4531274440) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: MARCIA REGINA MIRANDA CLEMENTINO (5584394467) 

Resumo:  
 
        Dispõe o §1º do artigo 518 do Código de Processo Civil que “o juiz não receberá o recurso de apelação 
quando a sentença estiver e conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo
Tribunal Federal”. Esse dispositivo legal tem como base os princípios da razoável duração do processo e da 
economia processual e objetiva evitar o acúmulo despropositado de recursos e processos nos tribunais.
Outrossim, o parágrafo introduzido pela reforma realizada pela Lei nº 11.276/06, vem trazendo 
questionamentos em parte da doutrina quanto a sua inconstitucionalidade. Há quem defenda que o
dispositivo fere os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, contraditório e,
conseqüentemente, o da ampla defesa. Após pesquisa sobre o tema e a ponderação dos direitos
fundamentais em choque, tomamos como posicionamento mais adequado o da corrente que acredita na
constitucionalidade do §1º do artigo 518 do Código de Processo Civil. Defendemos que essa inovação 
processual é uma maneira muito eficaz de diminuir o tempo de duração dos processos, diminuindo o
número de recursos nos tribunais. Acreditamos que o princípio do duplo grau de jurisdição está preservado,
uma vez que, o mesmo artigo prevê que cabe agravo se a apelação não for admitida. Dessa forma, o
parágrafo em questão não fere o princípio da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição, sendo um
corolário do princípio da razoável duração do processo. 
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CÓDIGO: HS1950 
TÍTULO: UMA ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS DISCIPLINADAS NA LEI 
DO PETRÓLEO 
ALUNO: CARLOS ANTONIO DE FRANCA JUNIOR (5332286465) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: BRENO VINICIUS DE GOIS (6666131410) 

Resumo:  
 
        Com a flexibilização do monopólio das atividades petrolíferas operada por meio da Emenda
Constitucional nº. 9 em 1995, o Poder Público brasileiro viu-se em um panorama até então desconhecido. 
No intuito de disciplinar os novos aspectos do ramo petrolífero, a Lei 9.748/1997 foi formulada, trazendo
em seu bojo os mais diversos instrumentos jurídicos, dentre os quais se inserem as partições
governamentais. De modo singelo, podemos entendê-las como encargos que o concessionário explorador 
deve pagar em virtude de sua produção de petróleo e/ou gás. Cumpre salientar que partindo deste simples
conceito podemos abordar as mais diversas questões no âmbito desta temática. Cada espécime de
participação prevista na Lei do Petróleo, por exemplo, detém características específicas. Sob este prisma,
este trabalho vai demonstrar de forma concisa e didática os principais delineamentos de cada tipo de
participação governamental, dando uma especial atenção a uma das maiores discussões nesta seara, vale
dizer, a natureza jurídica destes institutos, haja vista a existência de divergências neste particular. Portanto,
partindo deste ponto traçaremos os assuntos que consideramos mais pertinentes, escolhidos mediante uma
pesquisa apurada na Doutrina do Direito do Petróleo. 
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CÓDIGO: HS1952 
TÍTULO: ASPECTOS FORMAIS E MATÉRIAS ACERCA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 
ALUNO: LEANDRO JOSE PAULINO DE SOUSA (5215039496) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (94196834434) 
CO-AUTOR: JAIR CABRAL DE ALBUQUERQUE (6915648410) 

Resumo:  
 
        Súmula Vinculante nº 11 consolida o entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da
excepcionalidade do uso das algemas. A Corte Constitucional decidiu estabelecer tal tratamento sob o
argumento de que o uso abusivo e desnecessário das algemas viola os princípios da presunção de inocência
e dignidade da pessoa humana. A partir deste julgamento, o uso de algemas será possível apenas mediante
decisão escrita fundamentada por agente ou autoridade competente comprovada a periculosidade ou
possibilidade de fuga do acusado. Sob o aspecto material, a decisão demonstra a atuação do STF no sentido
de dar efetividade às cláusulas constitucionais, sobretudo no tocante às normas garantidoras de direitos
fundamentais. A coibição de exposição à mídia do acusado resta clara a intenção do STF de preservar a
imagem do cidadão, conforme prescreve a Constituição. É necessário suscitar, todavia, a cautela de que se
deve valer o STF nas edições de Súmulas Vinculantes. A lei regulamentadora desse instituto prevê sua
aplicação somente no caso de reiteradas decisões no mesmo sentido. Observando que a Súmula Vinculante
nª 11 partiu de único julgado, caracteriza-se eivada de vícios formais. O STF não pode se valer da
prerrogativa de atribuir efeito vinculante à decisão que não tenha entendimento jurisprudencial pacífico,
pois, se assim o fizer, estará comprometendo a instituição do judiciário e o postulado da Separação dos
Poderes. 
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CÓDIGO: HS1953 
TÍTULO: DA NATUREZA DO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO 
TOCANTE AO MOMENTO DE CONSUMAÇÃO 
ALUNO: TIAGO BATISTA DOS SANTOS (736525475) 
ORIENTADOR: CLARISSA GURGEL AQUINO (4475975409) 

Resumo:  
 
        Receber benefício previdenciário mediante fraude configura crime de estelionato contra a Previdência
Social. A consumação de tal delito, quando se trata do recebimento de prestações periódicas, é questão
intrincada, admitindo a tese de ultimação em um só momento, embora com efeitos para o futuro, e a tese de
aperfeiçoamento delitivo no correr de todo o período em que o estelionatário fruiu das vantagens
pecuniárias. Na primeira proposta, o crime seria dito instantâneo de efeitos permanentes; adotada a segunda
tese, pertenceria ele à classe dos delitos permanentes. A solução da controvérsia é de interesse prático, vez
que diversos institutos processuais, a exemplo da prescrição e da prisão em flagrante, somente podem ser
aplicados de forma escorreita se definido o instante de consumação do crime. Para elucidar o tema, foram
revisadas lições da doutrina e analisadas decisões dos tribunais, em particular do Supremo Tribunal Federal
(STF). Os doutrinadores, em sua maioria defendem a natureza permanente do crime de estelionato contra a
Previdência Social; todavia, provimento recente do STF firmou o entendimento deste tribunal, que
considerou ser instantânea de efeitos permanentes a infração penal em comento. Do exposto, levando em
conta o atual panorama da jurisprudência, é imperioso concluir que o crime de estelionato contra a
Previdência Social pertence à classe dos delitos instantâneos de efeitos permanentes. 
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CÓDIGO: HS1955 
TÍTULO: A VISÃO DE OLIVEIRA VIANNA A RESPEITO DO IDEALISMO NA CONSTITUIÇÃO: A 
IMPORTÂNCIA DE NORMAS CONCERNENTES COM A REALIDADE BRASILEIRA. 
ALUNO: SUZANA REGIA FONTES DE SOUZA (6061967497) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 

Resumo:  
 
        Por muito tempo a organização política brasileira seguiu um processo oposto ao dos grandes povos da
antiguidade, como o romano ou o grego, ou dos grandes povos modernos, pois, ao invés de os elaboradores
dos códigos políticos irem buscar materiais para a criação das leis no nosso povo, em sua economia,
estrutura e nas suas condições particulares, eles colhiam inspiração nas jurisprudências estranhas, em
estranhos princípios e modelos. Em 1931 buscaram resolver os problemas relativos à administração pública
e à soberania do Parlamento brasileiro diante da vontade imperial. Segundo Oliveira Vianna, foi utilizado o
idealismo americano da Federação para resolver o primeiro, pois eles achavam que quanto mais
descentralizado fosse o governo, mais fácil seria garantir as liberdades locais face ao poder central. Esse
autor defende que as ações deles não lograram êxito porque, no Brasil, era o Poder Central que defendia as
liberdades individuais. Para a resolução do segundo problema era defendido o fim da Monarquia e a
instalação da democracia, vista como um mito por Vianna, pois os eleitores brasileiros eram completamente
dominados pelos clãs patriarcais. Por desconhecerem o país em que viviam, por muito tempo os
legisladores criaram constituições modernas para serem utilizadas por um povo despreparado, que não tinha
sentimento e nem hábito democrático, o que resultou em males e corrupções proporcionados pelos clãs
dominantes e que até hoje refletem negativamente em nosso sistema. 

Palavras chave: Constituição; idealismo; experiência; realidade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1957 
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL DIÁRIO DE NATAL 
ALUNO: KAMILO MARINHO DA COSTA DANTAS (4874457401) 
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE (29406250420) 

Resumo:  
 
        Relata-se e analisa-se os resultados obtidos na primeira fase da pesquisa de Iniciação Científica O
fotojornalismo no jornal Diário de Natal, plano de trabalho integrante da pesquisa “A Cartografia do 
Fotojornalismo Potiguar: as origens do fotojornalismo em Natal”, realizada entre julho de 2007 e julho de 
2008. A coleta de dados foi realizada através da associação da Cartografia simbólica com a Fotocartografia
Sociocultural, apresentando como técnicas a pesquisa documental, a observação sistemática, a pesquisa
bibliográfica, a entrevista e o registro fotográfico. A sustentação teórica encontra-se em Boaventura de 
Sousa Santos, que conceitua cartografia simbólica; em Itamar de Morais Nobre, que associa a fotografia à
cartografia em uma Fotocartografia Sociocultural; em Paul Thompson, que defende a história oral como
estratégia para reconstituir a história e Boris Kossoy, que discute a fotografia como um documento
histórico. Concluímos, inicialmente, que o fotojornalismo no Diário de Natal, na época em questão O
Diário, se deu início através da publicação do trabalho de outrem, uma vez que o jornal não possuía
estrutura para produção de material próprio. Na segunda fase da pesquisa, investigaremos como foi o
desenvolvimento da atividade no jornal com o objetivo de resgatar a história e entender a atual
configuração do fotojornalismo no Diário de Natal. 
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CÓDIGO: HS1958 
TÍTULO: PERFIL SÓCIO-ESPACIAL DAS PEQUENAS CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: FRANCISCO RAFAEL DE MORAIS FERNANDES (5271856470) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 

Resumo:  
 
        Nos últimos tempos, o processo de urbanização assumiu uma dimensão global, produzindo uma feição
espacial que se revela através de cidades de diferentes portes: megalópoles, metrópoles, centros regionais,
cidades médias e pequenas. Em decorrência da importância que assume, a cidade tem sido objeto de estudo
de diferentes ciências. No entanto, a produção científica sobre a cidade e o urbano tem privilegiado o
enfoque sobre as cidades de grande porte, ficando as pequenas cidades, muitas vezes, desprovidas de
informações e conhecimentos para discussões acerca desse tema. Neste sentido, o trabalho de investigação
teve como objetivo principal analisar o perfil sócio-espacial das pequenas cidades do Rio Grande do Norte,
a partir de suas características econômicas, políticas, culturais e territoriais. A pesquisa contemplou as sete
cidades do seridó e envolveu um percurso metodológico com diferentes procedimentos e estratégias, como:
leituras bibliográficas em fontes relativas ao tema, levantamento de dados estatísticos sobre a população e a
economia do lugar, entrevistas com moradores de diversos segmentos e papéis sociais, observação in lócus
do cotidiano e registro fotográfico da cidade. Esta leitura da pequena cidade remete a perspectiva de
contemplá-la no contexto de uma prática sócio-espacial, como uma totalidade, e não simplesmente como
um espaço de reprodução do capital, o que significaria negligenciar a tessitura das relações da vida humana
em sua cotidianeidade. 
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CÓDIGO: HS1959 
TÍTULO: ANÁLISE DO CLIMA E DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM UNIDADE 
CORPORATIVA FRANQUEADA – ESTUDO DO COMPORTAMENTO E DAS REAÇÕES 
HUMANAS ÀS ADVERSIDADES AMBIENTAIS 
ALUNO: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (5155524458) 
ORIENTADOR: VIDAL SUNCION INFANTE (23761210434) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (5381298404) 
CO-AUTOR: MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ARAUJO (6504187436) 
CO-AUTOR: MARCOS ADLLER DE ALMEIDA NASCIMENTO (5226907427) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa análisa os fatores ambientais organizacionais observados nas unidades em atividade de
grupo corporativo educacional S.O.S Educação Profissional – sob franquia da AsaNorte Informática LTDA 
–, que tem como principal produto a formação e reciclagem de profissionais em atividade no mercado. Para
tal, fez-se a medição quantitativa e qualitativa das prescrições ambientais e corporativas de clima da
referida empresa, levando em conta a satisfação dos seus colaboradores no que diz respeito às variáveis:
salário; progressões verticais e horizontais de produção; comportamento exógeno organizacional e visão
endógena de contribuição para a satisfação do cliente e promoções de Marketing. Como metodologia, além
da pesquisa bibliográfica, fez-se o uso de Questionário de Pesquisa, observação ambiental e empírica – a 
partir da relação de aplicação Prática x Teoria x Revisão Bibliográfica – e estudo de base em referências 
documentais de registro da empresa pesquisada. Fora constatada a necessidade de se fazer melhorias na
capacidade produtiva, na desenvoltura do trabalho em equipe dos colaboradores de nível operacional e no
condicionamento ambiental no que tange a gestão de benefícios e reconhecimento funcional dos
colaboradores, concluindo que a consciência endógena por parte da organização em questão, de fato,
precisa ser melhor desenvolvida e mais simulada. 
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CÓDIGO: HS1960 
TÍTULO: DIVERGÊNCIA HERMENÊUTICA QUANTO À ARBITRAGEM NOS CASOS DE 
INDIVIDUALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO 
ALUNO: SAMUEL MAX GABBAY (5600993471) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DUQUE (1620771810) 

Resumo:  
 
        A Arbitragem é o meio de solução de controvérsias mais utilizado no âmbito da indústria do petróleo.
Em verdade, a estipulação do meio arbitral para solução de conflitos contida na Lei nº 9.478/97 (a 
denominada Lei do Petróleo) representa um grande atrativo aos investidores que atuam na indústria do
petróleo, já que representa, para estes, a possibilidade de ter as disputas decorrentes dos contratos de
concessão solucionadas por meio imparcial e célere. Tem-se que o artigo 27 da Lei nº 9.478/97 preceitua 
que no caso de jazidas contíguas as partes devem acordar sobre a exploração da mesma, ou, em caso de não
haver acordo, utilizarem-se da arbitragem quando se tratar de campos que se estendam por blocos vizinhos,
onde atuem concessionários distintos, em prazo máximo fixado pela ANP, cabendo a esta determinar, com
base em laudo arbitral, como serão eqüitativamente apropriados os direitos e obrigações sobre os blocos.
Destaque-se que o dispositivo legal evidenciado não vem sendo utilizado por falta de regulamentação
própria sobre o tema e em decorrência das divergências hermenêuticas apresentadas pelos juristas que se
propuseram a fazer uma análise do dispositivo legal. O presente trabalho se propõe a fazer um estudo sobre
o dispositivo legal evidenciado, trazendo as opiniões dos doutrinadores que se dedicaram ao estudo da
arbitragem no caso de unitização, analisando-as. Por fim, apresentar-se-á uma leitura própria sobre a 
temática. 

Palavras chave: Lei do Petróleo. Arbitragem. Individualização de produção. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1963 
TÍTULO: A ARBORIZAÇÃO NO ESPAÇO URBANO: O LUGAR DA NATUREZA NA PAISAGEM 
DE CAICÓ-RN 
ALUNO: FRANCIVAN DANTAS DA SILVA (6736799422) 
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434) 
CO-AUTOR: ANIELLE MEDEIROS DA COSTA (4421857408) 
CO-AUTOR: DENIZE SANTOS DE MEDEIROS (4798561410) 
CO-AUTOR: ROSEMARY MONTEIRO DA SILVA (4190162442) 

Resumo:  
 
        Os maiores desafios enfrentados pela sociedade dizem respeito ao meio ambiente citadino. Isso se
deve as práticas inadequadas que o homem realiza sobre a natureza. Esta é entendida como um objeto a ser
descrito e manipulado, o que se constituiu, ao longo do tempo, em uma visão paradigmática. A ambiência
urbana é aonde essa concepção se apresenta de forma superlativa, ao sobrepor as formas criadas pelo
homem, tornando a paisagem um aglomerado de cal, cimento e tijolo. Nesse trabalho, discute-se a 
paisagem urbana de Caicó-RN a partir da persistência das práticas de arborização, confeccionando as
formas espaciais. O estudo foi guiado por leituras bibliográficas sobre o tema, observação in loco das
diferentes áreas da cidade, registro fotográfico e montagem de croqui das áreas visitadas. Esses recursos
definiram um perfil da paisagem urbana quanto à arborização, revelando as semelhanças e diferenças
existentes que marcam esse processo. De acordo com o levantamento pode-se afirmar que Caicó-RN 
apresenta um cenário, em parte, homogêneo em termos de arborização nos bairros, sendo registrado no
estudo à estatura, variedade das espécies e sua distribuição nos bairros. Este trabalho traz uma contribuição
aos estudos urbanos, possibilitando dimensionar a participação da natureza arbórea na ambiência urbana,
informação fundamental às práticas e intervenções no espaço e a ampliação das discussões sobre a relação
homem-natureza e a problemática do lugar da natureza no espaço do homem. 
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CÓDIGO: HS1965 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO 
NORTE (RN) 
ALUNO: JUCELIR AZEVEDO DE ARAUJO (4773963484) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: DJANNI MARTINHO DOS SANTOS SOBRINHO (1261123476) 

Resumo:  
 
        A produção de lixo acompanha o processo de desenvolvimento da humanidade. Até a década de 1950,
era composto basicamente de matéria orgânica. Com o avanço tecnológico, materiais como plásticos, pilhas
e baterias tornaram-se cada vez mais presentes em sua composição. As indústrias passaram a produzir
variados bens de consumo e o problema de descarte ganhou maior impulso. Os resíduos sólidos são
responsáveis por graves problemas urbanos. No Brasil, é um dos maiores responsáveis pelas enchentes nas
grandes cidades, como também é grande causador de poluição de rios, lagos e lagoas, além de está entre os
maiores causadores de doenças infecciosas. Sua produção é uma realidade presente em todos os lugares
onde vive o homem. Considerando a importância do tema, realizou-se uma pesquisa sobre a situação dos 
resíduos sólidos no município de Serra Negra do Norte (RN), com os objetivos de analisar o
acondicionamento, coleta, transporte e destinação final. A metodologia de trabalho envolveu aplicação de
questionário, realização de entrevista, observação in lócus, registro fotográfico das diferentes etapas na
cidade mencionada e leitura bibliográfica. A pesquisa revelou que a coleta não atende todo o município, o
acondicionamento é de forma misturada, o transporte não é adequado, e o local de destino final é o lixão a
céu aberto onde existe a presença de catadores realizando um trabalho de separação do material para
reciclagem. 
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CÓDIGO: HS1970 
TÍTULO: SIGNIFICADOS DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS ABRIGADAS 
ALUNO: ANTONIELLI JATOBA BEZERRA TINOCO (1195852436) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 
CO-AUTOR: KARINE CARDOZO RODRIGUES MACHADO (643337006320) 

Resumo:  
 
        A história da criança, bem como de suas famílias, vem sendo reconstruída ao passar das décadas e
sofrendo muitas transformações principalmente no que diz respeito aos direitos dessas crianças como
também à violação deles. Sabemos que a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) em 13 de julho de 1990, as crianças que por algum motivo possuem seus direitos ameaçados ou
violados dentro da família são afastadas desta, mesmo que temporariamente, e podem ser levadas a algum
tipo de instituição. O ECA passa a instituir mudanças na lei de internação, pois dependendo da natureza da
medida aplicada, temos o abrigo como uma medida de caráter provisório e excepcional de proteção para
crianças, com o firme propósito de reinserção familiar e comunitária. Assim, o objetivo de nosso projeto de
pesquisa é investigar como as crianças que se encontram abrigadas significam suas famílias. A pesquisa
será realizada mediante o contato prévio com a instituição de abrigamento. Pretendemos trabalhar com as
crianças que se encontrem abrigadas, na faixa etária especificada pelo 2° artigo do ECA, qual seja até doze
anos incompletos. Na construção dos dados recorreremos a entrevistas, brinquedos e a desenhos. 
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CÓDIGO: HS1971 
TÍTULO: ANÁLISE DA AUTO-EFICÁCIA PERCEBIDA PELOS PROFESSORES DE ESCOLAS 
PÚBLICAS E PRIVADAS DE NATAL 
ALUNO: JOHEDYR ADJYAN CARTAXO DE FREITAS (5046746417) 
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (4971728449) 

Resumo:  
 
        As instituições de ensino apontam para o desenvolvimento futuro do país devido à sua grande
importância na construção do caráter dos discentes, principais usuários dessas instituições. Daí, a
importância da identificação do perfil do professor que promoverá a eficaz formação dos alunos. O presente
trabalho tem o propósito de conhecer a auto-eficácia percebida pelos daqueles que ensinam em escolas da
capital norte riograndense. O instrumento utilizado para a investigação foi construído por Ralf Schwarzer &
Anna E. Bellico da Costa (1999) e consta de uma escala de Auto-eficácia Geral Percebida (EAEGP) para 
professores. O trabalho é considerado uma pesquisa quantitativa. O universo constituiu-se de 383 escolas e 
a população de 17 dessas. A amostragem dos sujeitos foi composta por 50 discentes. Os dados coletados
foram analisados no software SPSS, que permitiu a utilização de análise fatorial e correlações, tendo sido
também utilizadas estatísticas descritivas. Concluiu-se que jovens professoras pós-graduadas que trabalham 
escolas particulares e/ou públicas de pequeno porte e de Ensino Fundamental são mais propensas a
apresentar altos índices favoráveis a auto-eficácia. 
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CÓDIGO: HS1975 
TÍTULO: A REVISÃO DA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTITUTO DA REELEIÇÃO 
E O BENEPLÁCITO ÀS ELEIÇÕES COINCIDENTES. 
ALUNO: ANA CLAUDIA DA COSTA AGUIAR (6368380489) 
ORIENTADOR: PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR (4543973488) 

Resumo:  
 
        O ímpeto pela otimização do processo eleitoral brasileiro, constitui-se como um esforço ao próprio 
fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Nesse fulcro, trespassados cinco pleitos eleitorais, após o
arrimo do instituto da reeleição, aponta-se a premente necessidade de revisão da chancela constitucional
para que mandatários executivos possam se recandidatar ao mesmo cargo em pleno exercício de suas
funções. Em face ao princípio da isonomia, postulado em que os candidatos devem ter iguais condições na
disputa eleitoral e, com o mesmo propósito de aperfeiçoar o escrutínio, ressalta-se também, o grandioso 
passo que seria a implantação das eleições coincidentes, que viriam para reduzir os custos de campanha, por
fim na paralisia legislativa a cada dois anos e verticalizar as correntes partidárias. O descompasso eleitoral
acaba por criar um descompasso político, inibindo a representatividade dos eleitos triplamente: pois,
constatado é, que com o advento da reeleição o nível de renovação dos quadros de governantes é baixo; em
decorrência da ânsia pela reeleição as políticas e medidas governamentais são gestadas a partir de uma
perspectiva de curto prazo, destarte, os interesses maiores da Sociedade passam a ser subordinados ao
maior interesse do governante, qual seja, a reeleição; e por fim, a de falta sintonia entre as diferentes esferas
administrativas. Para tanto, utilizaremos a pesquisa doutrinária, colheita e interpretação de dados
estatísticos. 
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CÓDIGO: HS1979 
TÍTULO: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O PAPEL DA CASA 
RENASCER NA REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ALUNO: LIVIA CRUZ VILELA CID (6993322498) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 
CO-AUTOR: ANTONIELLI JATOBA BEZERRA TINOCO (1195852436) 
CO-AUTOR: KAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA (8416643407) 

Resumo:  
 
        Qualquer expressão de violência constitui crime e violação dos direitos humanos. Dentre essas
expressões destacamos a violência sexual, mais especificamente o abuso e a exploração sexual para fins
comerciais. Partindo-se do pressuposto de que crianças e adolescentes são sujeitos em condição peculiar de
desenvolvimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) bem como o Plano Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil contemplam políticas e ações a fim de garantir, proteger
e promover os direitos da criança e do adolescente, bem como responsabilizar o agressor. Instituição sem
fins lucrativos, a Casa Renascer trabalha há 17 anos no enfrentamento à violência, sobretudo sexual.
Crianças, adolescentes e famílias em situação de risco pessoal e social são acolhidos e atendidos através de
intervenção psicossocial e educativa, com o intuito de proporcionar melhoria da qualidade de vida das
vítimas. A instituição ainda atua na elaboração e implementação de políticas de atenção e serviços de
atendimento, através de projetos e parcerias. O presente trabalho, recorte de uma pesquisa que visa a
construção de um banco de dados, tem como objetivo caracterizar e apresentar a referida instituição, que
exerce papel importante na Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, como parte do
projeto de Extensão da UFRN, o Escola que Protege. 

Palavras chave: Violência sexual; Criança; adolescente; direitos 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1987 
TÍTULO: UM ACERVO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR GRADUADA DO RIO GRANDE DO NORTE 
(1907-1930) 
ALUNO: EMMANUELLY CRISTINE DE MEDEIROS TARGINO (6556171409) 
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (5748895404) 

Resumo:  
 
        Nos governos sucessivos da Primeira República no Rio Grande do Norte, um programa de inovações
socioeducacionais foi desenvolvido, incluindo a institucionalização de uma rede de escolas graduadas no
Estado, a partir do Grupo Escolar Modelo “Augusto Severo”. Com base na legislação referente à 
sistematização da educação escolar graduada no período de 1907 a 1910, o trabalho tem como objeto de
estudo as modalidades de escolas graduadas (grupos escolares, escolas isoladas e escolas rudimentares),
objetivando construir quadros descritivos da normatização das reformas educacionais empreendidas. A
primeira normalização (1907) destinou-se a reformar o ensino primário em moldes (modelos) mais amplos
e garantidores de proficuidade; a segunda (1908) orientava a criação dos grupos escolares, das escolas
mistas graduadas e da Escola Normal de Natal; e a terceira (1910) indicava a estruturação do ensino público
de conformidade com o período letivo das aulas, dos exames e das matérias de estudo. 

Palavras chave: Educação escolar. Escolas graduadas. Reformas. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS1996 
TÍTULO: PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA CONTRIBUIÇÃO 
PARA A PRODUÇÃO SAUDÁVEL E SOLIDÁRIA DE ALIMENTOS 
ALUNO: LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA (6009739489) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: MARIA JOSEANE DA SILVA (5130936485) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho insere-se na pesquisa “Diagnóstico para Concretização e Configuração da Cadeia 
Produtiva da Apicultura do Rio Grande do Norte na Perspectiva da Economia Solidária” e objetiva 
identificar os principais pólos de produção apícola e agroecológica na perspectiva da economia solidária e
do comércio justo no Estado do Rio Grande do Norte, além de buscar apreender como ocorre a inserção dos
(as) agricultores (as) familiares nesse processo e quais as políticas públicas de fomento disponíveis a essas
práticas. No âmbito metodológico, buscou-se informações a partir da realização do mapeamento dos
empreendimentos de apicultura, dos espaços de produção agroecológica e do levantamento dos produtos
apícolas nas gôndolas de estabelecimentos comerciais em Natal e nas feiras agroecológicas de economia
solidária do Estado. A atividade agrícola é praticada há séculos, porém, ao longo dos anos vem sofrendo
grandes processos de transformação e modernização que têm resultando em graves danos sócio-ambientais. 
Uma das transformações que vêm ocorrendo é a substituição do modelo de produção tradicional por um
modelo convencional que disponibilizou novos equipamentos e tecnologias. Atualmente, no Brasil, é
observado um sensível processo de transição da agricultura convencional para a agroecológica que tem
como desdobramento o surgimento de feiras com a matriz agroecológica e de economia solidária. 
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CÓDIGO: HS1998 
TÍTULO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 
ALUNO: JAIR CABRAL DE ALBUQUERQUE (6915648410) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (94196834434) 

Resumo:  
 
        O trabalho tem como prerrogativa analisar sumariamente o sistema brasileiro de radiodifusão de sons e
imagens, observando as ilegalidades dos contratos “vitalícios” de concessão e permissão para exploração 
dessa atividade estabelecidos entre a Administração Pública e particulares. Os dispositivos constitucionais
definem a radiodifusão sonora e de sons e imagens enquanto serviço público essencial à coletividade,
vinculando sua realização, portanto, aos princípios do serviço público. Sua exploração cabe à União,
facultando-lhe a delegação a terceiros nos moldes da legislação. A delegação deste serviço a terceiros
deverá ser procedida mediante contratos de concessão ou permissão, preservando o caráter público da
atividade. No plano fático, todavia, verifica-se um fenômeno de despublicização na exploração da 
transmissão de sons e imagens em razão da ausência de procedimento licitatório, imposição constitucional,
antecedente aos contratos de outorga. Nesse sentido, empresas privadas concessionárias se valem das
disposições constitucionais elaborada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Informática e Comunicação
(CCTIC), cuja composição era formada por empresários do setor. Atendo-se aos princípios da coisa 
pública, somente através do processo de licitação que buscasse a redistribuição das concessões e permissões
para exploração deste serviço, haveria, de fato, democratização ao acesso à comunicação. 
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CÓDIGO: HS1999 
TÍTULO: DOS DOIS LADOS DO ATLÂNTICO: SUBSÍDIOS PARA O ESTUDO DAS CIDADES DO 
NATAL E DAKAR NUMA PERSPECTIVA COMPARADA 
ALUNO: FLAVIO AMERICO DANTAS DE CARVALHO (5858949495) 
ORIENTADOR: RUBENILSON BRASAO TEIXEIRA (52290980404) 

Resumo:  
 
        O objetivo desse trabalho é levantar e catalogar fontes para o estudo comparativo, numa perspectiva
histórica, a ser desenvolvido para as cidades do Natal e de Dakar, que foram escolhidas por representarem
bem o processo de expansão colonial da Europa, particularmente de Portugal e da França (séculos XVI-
XX). As duas cidades têm vários pontos em comum, mas também especificidades que precisam ser
analisadas. As fontes sobre Natal foram praticamente levantadas durante o doutorado do professor
coordenador da pesquisa e em pesquisas posteriores, cabendo ao bolsista a leitura e análise delas. As fontes
sobre Dakar estão sendo levantadas pelo bolsista na rede mundial de computadores. Elas estão,
principalmente, na França e no Senegal. Se por um lado, é fácil acessar os catálogos virtuais de alguns
arquivos dessas nações como, por exemplo, o da Bibliothèque Nationale de France, por outro, é difícil o
acesso a alguns documentos: alguns não estão disponíveis, outros estão em baixa resolução, dificultando a
consulta das imagens. Por isso, uma outra atribuição do bolsista é tentar manter contato com pesquisadores
desses países, para criar meios de acesso às fontes. Algumas delas (iconográficas, cartográficas e escritas)
já foram encontradas e estão ajudando a orientar a pesquisa. Para o bolsista, essas atividades estão sendo
importantes por proporcionarem o aprendizado dos caminhos que devem ser trilhados pelo pesquisador no
levantamento das fontes para a pesquisa. 
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CÓDIGO: HS2008 
TÍTULO: EDUCAÇÃO DE SURDOS: OUVINDO A VOZ DO SILÊNCIO SOBRE SUA 
ALFABETIZAÇÃO 
ALUNO: CAMILLA TATIANNE DE SA CARNEIRO ALVES (5609943469) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem sua gênese no nosso interesse pela educação de surdos, particularmente no
que tange ao seu processo de alfabetização e a prática docente desenvolvida na educação dessas pessoas.
Dessa forma, nosso trabalho objetiva investigar as concepções do aluno surdo sobre a sua experiência
escolar, como alfabetizando. Tomando como referências os estudos de Brito (1993), Contarato e Baptista
(1998), Botelho (2005) e Vieira (2007), optamos pela abordagem qualitativa de pesquisa e utilizamos para a
coleta de dados, o questionário e a entrevista semi-diretiva. Duas pessoas foram sujeitos da pesquisa, 
escolhidos segundo três critérios: ser surdo; ter estudado em escola especial e/ou regular; aderir à proposta
de trabalho. Os dados apresentam algumas evidências: as atividades escolares de alfabetização, nas escolas
regulares e especiais, não contribuem para que os alunos surdos possam compreender e utilizar os usos e
funções sociais da língua escrita; tais atividades apresentam níveis de complexidade abaixo das
possibilidades de realização dos alunos. Nas escolas regulares, os surdos parecem ter mais oportunidade de
interação com a leitura/escrita, enquanto objeto de conhecimento; porém, ali, as suas condições de
permanência são mínimas, pelas dificuldades de comunicação entre eles, seus pares e professores. Os dados
são preliminares, mas apontam para a necessidade de mais pesquisas na área e investimentos na formação
de professores. 

Palavras chave: Surdez; Alfabetização; Prática docente. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2010 
TÍTULO: LEITURA, FOTOGRAFIA E DEFICIÊNCIA VISUAL 
ALUNO: MANUELLE DE OLIVEIRA INACIO (1166547400) 
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES (40692345434) 

Resumo:  
 
        O presente estudo procura refletir sobre o processo de atribuição de sentidos às imagens fotográficas
por parte de pessoas com deficiência visual, tendo como referência a concepção de leitura como
performance nos moldes das reflexões zumthonianas, bem como, as formulações bakhtinianas a respeito da
linguagem como interação social. Tal estudo incorpora como fundamento a necessidade de acessibilidade e
de inclusão visual de pessoas cegas e com baixa visão, considerando a questão da diversidade e do direito à
imagem como artefato cultural e como componente curricular. Metodologicamente, optamos por estudo de
caso, contemplando cinco alunos matriculados no Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do Rio
Grande do Norte (IERC- RN). Espera-se apontar alguns indicadores metodológicos no que se refere a
leitura de imagens fotográficas por pessoas com deficiência visual. 
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CÓDIGO: HS2011 
TÍTULO: AS DIVERSAS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO DOCE E SUAS IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS. 
ALUNO: ANDERSON PENHA DA SILVA (5146616400) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEICAO DA PAZ SILVA (5500145436) 

Resumo:  
 
        Atualmente, existe uma preocupação com o fenômeno da crescente ocupação humana desordenada,
apresentando conseqüente degradação ambiental nos leitos dos rios, bem como no vale do rio Doce, que,
por sua vez promove danos à qualidade das águas do rio, como também conseqüências à qualidade de vida
da população. Diante desse quadro, se fez necessário analisar as atuais condições ambientais da bacia
hidrográfica do rio Doce, procurando avaliar qualitativamente as implicações ambientais decorrentes das
formas de uso e ocupação do solo no entorno do rio, devido à ação antrópica.Essa pesquisa tinha como
objetivo principal a analise e identificação das diferentes forma de uso e ocupação do solo e sua relação
com a degradação ambiental no entorno do vale do rio Doce.Com a aplicação dos questionários, pôde-se 
perceber que apesar dos problemas ocorrentes no rio, que vem causando a poluição de suas águas, muitas
pessoas utilizam o rio pra diversas atividades como lavagem de roupa, pesca, banho de animais e
principalmente para o lazer dos moradores do entorno do rio e de outros bairros da região. Isso mostra que a
própria população não possui uma consciência ambiental, apesar de alguns concordarem que é preciso que
haja a intervenção por parte dos órgãos competentes no sentido de diminuir a poluição do rio, com um
trabalho à fiscalização e implementação de obras de saneamento. 
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CÓDIGO: HS2012 
TÍTULO: “MESCLAGEM” DAS CONCEPÇÕES MECANICISTA E PSICOGENÉTICA DE 
AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA: UM EQUÍVOCO A DESFAZER 
ALUNO: ELIZANE SILVA DO NASCIMENTO (5048169425) 
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487) 

Resumo:  
 
        Durante muito tempo, a alfabetização de crianças tinha como única e grande referência a concepção
mecanicista de alfabetização, onde o alfabetizando é visto como tabula rasa e a escrita como objeto de
contemplação. Com o avanço da psicologia e com as idéias de Piaget, chegam ao Brasil, na década de 1980,
as discussões acerca da psicogênese da língua escrita, estudo elaborado por Emilia Ferreiro, Ana Teberosky
e colaboradores. Apesar do desenvolvimento dos estudos psicogenéticos, temos observado em algumas
escolas, tentativas, por parte de professores, de “mesclarem” o método fônico com o paradigma 
psicogenético de construção da escrita. Observando essas tentativas, o presente trabalho tem como objetivo
discutir a partir das concepções de professores da escola pública os fundamentos epistemológicos do
paradigma psicogenético, fazendo um contraponto deste com o paradigma mecanicista de alfabetização, no
sentido de desmistificar a idéia da ‘mesclagem pedagógica’. Tomamos como referência os estudos de 
Ferreiro (1990), Braggio (1992), Campelo (2001) e Azenha (2006). O trabalho se inscreve na abordagem
qualitativa de pesquisa e utilizamos para a coleta de dados, a entrevista semi-diretiva e a pesquisa 
bibliográfica. Dessa forma, trabalhamos no sentido de esclarecer a impossibilidade de se trabalhar
simultaneamente com diferentes concepções de homem, sociedade, alfabetização, língua escrita, aluno,
professor e outros princípios e conceitos que estão subjacentes aos dois paradigmas. 
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CÓDIGO: HS2014 
TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE O POSITIVISMO ANÁLITICO DE NORBERTO BOBBIO 
ALUNO: CASSANDRA HAGATA DANTAS (5256195425) 
ORIENTADOR: VLADIMIR DA ROCHA FRANCA (93693320497) 
CO-AUTOR: ROBSON NEIVAM DANTAS (0) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é elucidar o pensamento jurídico de Norberto Bobbio, jurista italiano, com
enfoque no estudo da Teoria da Norma Jurídica e da Teoria do Ordenamento Jurídico. Importante e
influente positivista contemporâneo, a leitura de suas teorias mostra-se fundamental durante a graduação no 
curso de Direito, tendo em vista ser o jusfilósofo alvo de constantes referências nas mais diversas obras do
universo jurídico. A metodologia utilizada para o estudo foi a consulta a diversas obras de Bobbio, aliada a
um estudo comparativo com base em outros doutrinadores. A partir da análise das obras do autor, podemos
verificar que ambas se complementam e que o estudo conjugado é imprescindível para melhor análise do
pensamento de Bobbio. Apesar de seu pensamento ser categorizado como positivista, as idéias de Bobbio
apresentam nuances que o diferem dos demais positivistas. Seus estudos apresentam reflexões analíticas
que levam seus estudiosos não a respostas, mas a mais perguntas. Daí dizer-se que pertence a uma corrente 
jusfilosófica que se costuma chamar de “Positivismo analítico”. Em síntese, podemos dizer que sendo A 
Teoria do Ordenamento Jurídico uma tentativa de resolver alguns problemas que A Teoria da Norma não
havia conseguido resolver ou deu respostas insatisfatórias, reúne critérios para tentar caracterizar o direito,
chega a concepção do direito como ordenamento, trata da questão da sua unidade e de sua coerência. 

Palavras chave: Norberto Bobbio. Positivismo. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2017 
TÍTULO: “DO OUTRO LADO DO RIO”: AS TENDÊNCIAS DE OCUPAÇÃO DAS PRAIAS DE 
REDINHA, REDINHA NOVA E SANTA RITA E A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. 
ALUNO: TACIANE FERNANDES TARGINO DE ALMEIDA (6123454404) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 
CO-AUTOR: SANDRA ALBINO RIBEIRO (5201505465) 

Resumo:  
 
        A configuração espacial do litoral oriental do Rio Grande do Norte, assim como em grande parte do
nordeste brasileiro, está sendo cada vez mais modificada por um crescimento econômico impulsionado pelo
setor imobiliário vinculado ao turismo. Essa relação tem sido a maior responsável pela degradação
ambiental do litoral, acirrando conflitos com o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro. Diante disso, 
este trabalho visa compreender a influência dessas atividades econômicas na requalificação ambiental das
praias de Redinha, Redinha Nova e Santa Rita, as quais fazem parte da Área de Proteção Ambiental (APA)
de Genipabu e são focos do turismo. Para tanto, foi necessário um embasamento teórico quanto à temática,
assim como a realização de visitas in loco, entrevistas e coleta de dados nas instituições públicas e empresas
do setor privado voltadas ao turismo, meio ambiente, planejamento urbano, imobiliário e em organizações
comunitárias. Confrontando a análise visual da configuração urbana e a análise da legislação observou-se 
os contrastes entre leis estaduais e o Plano Diretor de Extremoz, tornando possível entender à situação atual
de estagnação e a crescente deterioração na ocupação e uso da área. Constatou-se que a questão da 
legislação conflituosa e a fiscalização deficiente já afetam a APA à qual o universo de estudo está
integrado, e que sua manutenção depende dos ajustes legais, que poderão frear ou acelerar o processo de
expansão das atividades turístico-imobiliárias. 

Palavras chave: Litoral do RN; Imobiliário-turístico; APA; Conflito ambiental 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2019 
TÍTULO: A NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOS 
EFLUENTES E RESÍDUOS SANITÁRIOS ANTE A POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS NO MUNICÍPIO DE NATAL. 
ALUNO: GABRIELA MEDEIROS ALCOFORADO (1104603403) 
ORIENTADOR: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (4530827429) 
CO-AUTOR: CRISTIANE DE FIGUEIREDO PINHEIRO (6339738400) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho visa expor a necessidade de o Município de Natal, juntamente com a empresa
concessionária do serviço de esgotamento sanitário, CAERN, virem a instalar uma estação de tratamento
dos efluentes e resíduos de “limpa-fossa”, uma vez que a população da cidade não tem sua residência
contemplada com um sistema público de coleta e tratamento de esgoto, dependendo de fossas-sépticas para 
o tratamento dos resíduos sanitários. O objetivo da pesquisa é demonstrar a omissão do Município em
instalar um sistema de tratamento dos esgotos sanitários, e no que diz respeito à CAERN, que essa empresa
não tem sido eficiente no cumprimento do seu contrato de concessão da prestação de serviço público. O
trabalho será realizado a partir da análise do contrato da empresa concessionária, bem como da
responsabilidade do Município em prestar serviço público de qualidade, sob a ótica da Constituição
Federal, da Lei 8.987/95, da jurisprudência dos Tribunais Superiores e de ensinamentos doutrinários. Por
fim, temos que, com a criação de uma estação de tratamento, a população passa a poder realizar a limpeza
de suas fossas com a garantia de que as empresas que farão esse serviço lançarão os dejetos da limpeza em
um local ambientalmente adequado. 

Palavras chave: Esgotamento sanitário. Responsabilidade. Estação de tratamento. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2020 
TÍTULO: ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES DA COMUNICAÇÃO NOS PROJETOS DE 
EXTENSÃO 
ALUNO: FRANCISCO GILBERTO SILVA DE OLIVEIRA (6079441454) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar as potencialidades desenvolvidas pela comunicação nos projetos
de extensão que trabalham na perspectiva da economia solidária, desde a articulação até a divulgação de
resultados obtidos. O trabalho está inserido no Projeto para Diagnóstico, Concretização e Configuração da
Cadeia Produtiva da Apicultura do Rio Grande do Norte na Perspectiva da Economia Solidária da Pró-
Reitoria de Extensão da UFRN. Investigou-se as propriedades comunicativas no processo de formulação e
articulação dessas iniciativas e a otimização da divulgação e da repercussão do projeto junto aos diversos
segmentos da sociedade. Para tanto, foram utilizadas ferramentas da comunicação social, tais como
bloguer, lista de e-mail's, sessões de cinema, folder’s e cartazes, além de divulgação nos veículos de 
comunicação a nível estadual. A análise das informações coletadas revelam a importância da utilização da
comunicação na disseminação das estratégias e, especialmente, conseguem potencializar os resultados
obtidos junto a comunidade acadêmica, o governo e a sociedade. Conclui-se, portanto, que estratégias 
comunicativas devem ser adotadas nos projetos de extensão, de modo especial os de economia solidária,
visando potencializar seus resultados. 

Palavras chave: Comunicação, Economia Solidária, Extensão 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2021 
TÍTULO: PLANO DE MANEJO: UM INSTRUMENTO DE GESTÃO DO PARQUE ESTADUAL DAS 
DUNAS DO NATAL 
ALUNO: DANILO DA SILVA CANDIDO (6109053414) 
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820) 
CO-AUTOR: MARIA PATRICIA DE ARAUJO (4288415462) 

Resumo:  
 
        Sabendo a importância que tem o Parque das Dunas, enquanto área protegida, tanto para o estado do
Rio Grande do Norte, quanto para o município de Natal, sentimos a necessidade de conhecer mais a fundo a
história do Parque e toda a construção do ideal de gestão, desde a época de criação, até os dias de hoje,
tendo como sustentáculo, primeiro o Plano de Manejo e depois o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC. O objetivo maior desta pesquisa é mostrar a importância do Plano de Manejo do
Parque das Dunas, enquanto instrumento de gestão que garante a conservação da área protegida, seus
acertos, e suas falhas, e como este plano tem se adaptado diante da nova legislação. Esperamos dessa
forma, divulgar o Plano de Manejo do Parque Estadual das Dunas do Natal, e evidenciar a importância e a
necessidade de se contar com um bom plano de gestão, que vise acima de tudo preservar e proteger. 

Palavras chave: Plano de Manejo, Unidade de Conservação, Gestão e preservação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2023 
TÍTULO: AÇÃO CIVIL PUBLICA E ATUAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO NO RN 
ALUNO: THIAGO JOSE DE ARAUJO PROCOPIO (7425974401) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RAQUEL ARAUJO LIMA (5140262436) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO (7265110480) 

Resumo:  
 
        A Ação Civil Pública está entre os principais recursos para a defesa do meio ambiente. Os seus
primeiros indícios se apresentam na Lei 6.938, contudo ela só foi realmente sistematizada pela Lei
7.347/85, que veio consolidá-la. Isso ampliou consideravelmente as opções coletivas de acesso à justiça. A
Lei em questão caracteriza a Ação Civil Pública como o instrumento processual destinado a reprimir ou
impedir danos a, como já dito anteriormente, interesses difusos ou coletivos como, por exemplo, ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico. Não se caracterizando apenas pelo caráter
reparador, mas também por prevenir a ocorrência de lesão, mediante do deferimento de medidas liminares.
Tendo em vista que a preservação do meio ambiente é tarefa indispensável do poder público, sendo
concretizada, principalmente, com a adoção de procedimentos e medidas que antecedem a ocorrência de um
dano ecológico. É nesse sentido que se percebe a atuação do Ministério Público em âmbito estadual. No
Rio Grande do Norte temos exemplos de inúmeras Ações Civis Públicas contra crimes relacionados ao
meio ambiente. O novo diploma garante que o regime jurídico geral da Ação Civil Publica seja aplicado
adequadamente à tutela jurisdicional do meio ambiente. Essas adaptações se fazem indispensáveis, na
medida em que permitem que a referida lei seja constituída da eficácia e da efetividade necessárias para o
desenvolvimento de atividades humanas. 

Palavras chave: Ação Civil Publica, Lei 7.347/85, Ministério Público 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2025 
TÍTULO: REGULARIDADE NAS FEIRAS AGROECOLÓGICAS: UM ESCLARECIMENTO 
ACERCA DA FIDELIDADE DOS CONSUMIDORES ÀS MESMAS. 
ALUNO: SARA SALSA PAPALEO (7406923481) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho busca compreender as razões que motivam os consumidores a freqüentarem as
feiras agroecológicas do RN – seja pelo atendimento, pela relação direta com o produtor, pela qualidade dos
produtos, ou outros atrativos. Ademais, procura-se avaliar se os consumidores possuem preocupações no
âmbito social (por exemplo, o desemprego no campo), no ambiental (a degradação da terra diante de
práticas agrícolas inadequadas) ou no da saúde (a utilização de agrotóxicos pela agricultura moderna).
Esses estudos encontram-se inseridos na pesquisa para Diagnóstico, Configuração e Concretização da
Cadeia Produtiva da Apicultura do Rio Grande do Norte na Perspectiva da Economia Solidária. Para
realizá-los, utilizou-se a aplicação de questionários com questões fechadas e abertas, buscando
compreender as motivações para formação do comportamento dos freqüentadores das feiras agroecológicas.
Sabe-se que a modernização do campo, através da mecanização e da utilização de insumos e técnicas
modernas, visa maximizar a produção e elevar os índices de produtividade. Assim, como alternativa tem-se 
observado a instalação de feiras agroecológicas que tem como base a economia solidária e o comércio
justo, criando um novo espaço de comercialização para os potiguares. Nesse contexto, é fundamental a
compreensão do comportamento e fidelização dos clientes. 

Palavras chave: Fidelidade, Feira Agroecologica, Economia Solidária. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2026 
TÍTULO: À CAMINHO DA MATURIDADE: A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E O SERVIÇO DE 
SAÚDE PÚBLICA NO BAIRRO DAS QUINTAS,EM NATAL/RN 
ALUNO: VITOR HUGO CAMPELO PEREIRA (6922489438) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa realizada no âmbito da Ciência Geográfica,a
qual objetivou analisar ao serviço de saúde ao idoso no bairro das Quintas,em Natal-RN,expondo virtudes e 
problemas dos serviços do sistema de saúde no referido bairro,no sentido de apontar soluções que possam
vir a melhorar a prestação de tais serviços.Para isso, a metodologia adotada para a realização da pesquisa
foi composta de quatro etapas: pesquisa bibliográfica, trabalho de campo na área em estudo, aquisição de
dados secundários e de materiais cartográfico e fotográfico.No decorrer do tempo,devido a diversos
fatores,de ordem política econômica e cultural foram facilitadores da transmissão e a adoção de novas
normas e condutas reprodutivas.Ocorrendo assim um processo de declínio da fecundidade, refletindo
mudanças na composição por idade da estrutura etária brasileira,aflorando o envelhecimento de sua
população,tal fato transmite seus efeitos sobre as políticas sociais,em especial na saúde, pois o idoso utiliza
de maneira significativa o sistema de saúde.Nesse contexto,a avaliação do sistema de saúde do bairro é
fundamental,pois a partir dela é possível sugerimos pontos a melhorar.Com a realização da
pesquisa,percebemos sobretudo,problemas relacionados aos recursos humanos dos estabelecimentos de
saúde do bairro, que podem ser resolvidos por ações urgentes do poder público para que tais problemas
assumam escala ainda maior. 

Palavras chave: População brasileira. Idosos.Saúde. Transição demográfica 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2028 
TÍTULO: METODOLOGIA DO PROJETO CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA DO RN NA 
PERSPECTIVA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 
ALUNO: RAONI GUILHERMO MEDEIROS COSTA (4982726485) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 
CO-AUTOR: GISLLAYNE CRISTINA DE ARAUJO BRANDAO (7378672483) 

Resumo:  
 
        O trabalho apresenta a metodologia utilizada no projeto de pesquisa, que tem por objetivo:
Diagnosticar, configurar e concretizar a cadeia produtiva da apicultura do Rio Grande do Norte na
perspectiva da economia solidária. Foram utilizadas várias ferramentas para coletar dados primários, dentre
as quais: a) nas instituições governamentais e não-governamentais foram identificados os grupos que 
receberam fomento e assessoria, e registro das unidades de processamento de produtos apícolas; b) nos
estabelecimentos comerciais foram levantadas informações contidas nos rótulos de produtos expostos nas
gôndolas; c) junto aos apicultores a coleta de dados foi procedida pela aplicação de questionários abertos e
fechados; d) aplicação de questões para identificar o perfil das comunidades, e os pólos de produção
fornecedores de alimentos e produtos para as feiras agroecológicas. As informações foram digitalizadas no
banco de dados e posteriormente analisadas, sendo apresentadas em sites, folders, e Seminário com
apicultores, alunos, professores e pesquisadores, bem como enviados ao Ministério do Trabalho e Emprego
– MTE e Secretaria Nacional da Economia Solidária – SENAES. A metodologia objetivará a identificação 
da posição que a economia solidária ocupa no cenário da apicultura, bem como a caracterização da
identidade, da espacialidade, da organicidade em rede, da produtividade, dos equipamentos e demais itens
que configuram a cadeia apícola no RN. 

Palavras chave: Metodologia; Diagnóstico; Apicultura; Economia Solidária 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2034 
TÍTULO: OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE USO COMUM DO POVO X PRINCÍPIO 
DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
ALUNO: CLARICE SILVA ALENCAR (5347249498) 
ORIENTADOR: KAROLINE LINS CAMARA MARINHO (4530827429) 
CO-AUTOR: VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA CIRIACO (6934239431) 
CO-AUTOR: JULIANA MELO MARTINS DE GOIS (888401400) 
CO-AUTOR: JULIANA HERRERA MAGALHAES VIEIRA (6711654455) 

Resumo:  
 
        O Princípio da Supremacia do Interesse Público está presente tanto no momento da elaboração da lei,
como no da sua execução. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda sua
atuação. O caso das ocupações irregulares em área de uso comum do povo foi regulado pelo legislador, que
instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro visando impedir uma das formas de imposição do
interesse particular sobre o interesse público. Este trabalho tem por escopo mostrar o confronto existente
entre aqueles que ocupam irregularmente áreas públicas destinadas à coletividade e o princípio
administrativo da Supremacia do Interesse Público. A metodologia empregada consiste em um estudo
teórico-descritivo, baseado na doutrina e legislação. Jamais se pode dizer que o interesse público é sempre
aquele próprio da Administração Pública; pois ele é, na verdade, dos beneficiários da atividade
administrativa e não dos entes que a exercem. A Administração Pública não é titular do interesse público,
mas a responsável por zelar por sua proteção. Daí a indisponibilidade do interesse público. Destarte, ao
tentar garantir o livre acesso de toda a população a praia, bem de uso comum do povo, a Administração
Pública tenta somente resguardar o direito de ir e vir das pessoas em locais que a elas se destinam, e que
muitos têm insistido em ocupar, preocupados somente com interesses econômicos ou com seu próprio bem
estar. 

Palavras chave: Interesse Público. Uso comum do povo. Administração Pública. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2045 
TÍTULO: A DEFESA DO DIREITO À MORADIA EM NATAL/RN 
ALUNO: HELIO MIGUEL SANTOS BEZERRA (6606754470) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 

Resumo:  
 
        O Direito Constitucional à Moradia por sua recente positivação na Lei Maior no rol dos direitos sociais
carece de investigação para a descoberta de caminhos para sua efetivação. No presente artigo, a análise da
legislação e das políticas públicas faz a construção de uma profunda reflexão dos erros e acertos e direciona
para uma verdadeira efetividade do referido direito. Enquanto escopo será realizado um diagnóstico dos
fatos, legislação e jurisprudência, junto a uma construção de novas perspectivas para a efetividade do
Direito Fundamental à Moradia e sua proteção, especialmente na cidade de Natal, através da legislação
específica e dos órgãos competentes, percorrendo o ordenamento jurídico brasileiro no todo, partindo da
Constituição e passando pelas regulamentações infraconstitucionais. Para uma efetividade de tal direito é
necessário conhecê-lo, então a Educação Jurídica Popular foi escolhida nessa pesquisa para servir como
resultado de efetivação, tendo em vista que conhecer os direitos e como exercê-los é como re-fundar os 
direitos fundamentais no tocante de torna público tais direitos e, principalmente, o Direito Constitucional à
Moradia para que assim haja a possibilidade de provocar não só o Poder Judiciário, mas os órgãos
competentes para o encaminhamento de políticas públicas. 

Palavras chave: Direito Fundamental à Moradia. Dignidade Humana. Efetividade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2046 
TÍTULO: O DIREITO SOCIAL AO TRABALHO COMO VIA DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 
LIBERDADE 
ALUNO: LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS (6891959403) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (5845865409) 

Resumo:  
 
        Os direitos sociais estão expressos no ordenamento jurídico pátrio a partir do art. 6º da Constituição 
Federal,e neste aspecto reconhecemos o direito ao trabalho.Logo,os trabalhadores possuem direitos que
exigem do Estado prestações positivas.No entanto,verificamos que tais normas frente à realidade fática que
enfrentamos se mostram meramente programáticas e não conseguiram surtir efeitos em nossa sociedade que
sofre as mazelas de uma deficitária distribuição de renda.A atual conjectura nacional reflete uma tendência
mundial que muito preocupa a todos:a crescente taxa de desemprego,aliada ao despreparo e à lenta
adaptação do mercado de trabalho às novas tendências de um mundo globalizado.Daí porque, urge o
desenvolvimento de uma política realmente voltada para o incentivo ao emprego.Desta forma, o presente
estudo pretende debruçar-se sobre os direitos sociais como reflexo dos direitos assegurados na primeira
geração de direitos fundamentais. Neste afã, o direito ao trabalho surge, por vezes, como precípuo
viabilizador deste último.Mapeado por um estudo exploratório e bibliográfico, verificou-se que, embora a 
legislação aponte diversas normas asseguradoras deste direito, sua concretização mostra-se distante, 
bastando observar a realidade que nos cerca. Assim, há muito a que se modificar, pois o Poder Judiciário
não deve curvar-se diante de conveniências políticas, pois como órgão imparcial que é,necessita intervir de
forma mais direta no seu escopo:a implementação da justiça. 

Palavras chave: Direitos Sociais; Direito ao Trabalho; Justiça Social. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2047 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DE 
FLORÂNIA, SÃO VICENTE E JUCURUTU/RN 
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Resumo:  
 
        O atual cenário internacional é marcado por uma crise sócio-econômica e ambiental decorrente do 
ideal de desenvolvimento propagado pelo sistema capitalista. Dentre as múltiplas feições dessa crise, está a
acentuada produção de lixo, derivada do consumo exacerbado. Diante desse quadro, visando analisar a
situação dos resíduos sólidos nos municípios de Florânia, São Vicente e Jucurutu – Região do Seridó/RN, 
desenvolveu-se uma pesquisa pautada na elaboração de um diagnóstico sobre o acondicionamento, a coleta,
o transporte e a destinação final do lixo. Para diagnosticar a situação dos resíduos sólidos, teve-se como 
população da pesquisa, os gestores municipais e as pessoas envolvidas na coleta, transporte e destinação
final do lixo. Logo após, realizou-se a observação in loco e fez-se registros fotográficos, com a finalidade 
de dar suporte à interpretação e análise das realidades focalizadas. Diante dos resultados obtidos na
pesquisa, pôde-se perceber que, nos municípios pesquisados, o lixo é negligenciado no que diz respeito ao
acondicionamento, coleta, transporte e, principalmente, à destinação final, restando para ele o lixão a céu
aberto. Os recursos humanos desenvolvem esta atividade em condições precárias, que colocam em risco a
saúde. Ao retratar a situação do lixo, apontando os problemas e os caminhos para solucionar os problemas,
o diagnóstico representa uma ferramenta útil ao planejamento e a gestão da cidade, servindo de subsídio às
ações dos gestores públicos. 
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Resumo:  
 
        A caracterização de grupos nacionais como beligerantes é um tema que chama a atenção do mundo
desde que a ameaça terrorista passou a pairar sobre a sociedade internacional. A não codificação desta
matéria pelo Direito Internacional gera controvérsia acerca da natureza jurídica dos grupos beligerantes;
Estes são grupos armados tal qual grupos terroristas, mas se diferenciam por serem politizados e exigirem
uma reforma governista dentro de seus territórios. Analisar essa conjuntura se torna mister, haja vista a
ausência de consenso dentro do âmbito jurídico internacional quanto à definição da natureza jurídica de
grupos nacionais. Concomitantemente, há também a dúvida a respeito do papel que os Estados envolvidos
em disputas com grupos beligerantes devem exercer frente às ações dos mesmos, já que o reconhecimento
da beligerância é um ato político e unilateral do Estado que assim o faz. Dessa maneira, a análise de suas
motivações se torna necessária, e, por conseguinte, também das conseqüências deste ato, de modo a se
compreender seus desdobramentos juridícos. Nesse diapasão, A metodologia empregada consiste em um
estudo teórico-descritivo de cunho bibliográfico, que compreende doutrina e análise de casos, tais como o
das FARC, dada a atualidade desta ilustração, condizente com o tópico hodierno. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho pretende analisar os limites da intervenção do Poder Judiciário nas políticas
públicas, especificamente relacionadas à saúde e ao fornecimento de medicamentos. Tratará do direito à
saúde, consagrado no corpo constitucional, insculpido na preambular garantia da promoção de bem-estar 
social do estado democrático. Far-se-á uma abordagem das restrições orçamentárias públicas e da
necessidade de preservação da vida, com a realização de políticas públicas, traçando a competência
solidária dos entes federados – União, Estados e Municípios – no cuidado com o fornecimento de 
medicamentos. Nesse deslinde, dar-se-á ênfase à atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) e à
participação do Ministério Público na defesa desse direito social. Colacionar-se-á jurisprudências do STF e 
STJ, que afirmam a obrigação dos entes públicos em disponibilizar os remédios de que necessitem os seus
cidadãos. Na mesma esteira, serão utilizados os aparatos teóricos de Hely Lopes Meirelles e Celso Antônio
Bandeira de Mello, dentre outros, bem como a Constituição Federal e as leis que cuidam da regulação da
matéria, tal como a Lei nº 8.080/90. Resultado de uma pesquisa bibliográfica/científica, o exórdio
caminhará à conclusão de que os recursos necessários à proteção, promoção e recuperação da saúde não
podem ficar subsumidos à reserva orçamentária, devendo ser priorizados pelo Estado e, não o sendo,
impera ao Estado-Juiz, em face de lesão ao direito à saúde, resguardar esse direito. 
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Resumo:  
 
        Entre as garantias precípuas do atual texto constitucional, situa-se o direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente protegido (art. 225, CF). Para tanto, busca-se por ferramentas que permitam uma 
maior efetividade deste direito, bem como a criação de leis mais rigorosas, a exemplo a própria lei de
crimes ambientais, quanto às penas e multas aplicadas aos crimes ambientais, no intuito de reparar o dano
ambiental e de coibir que novos sejam cometidos. Entretanto, há, ainda, a necessidade de uma delimitação
mais específica das competências dos diferentes entes federativos, em virtude desta ser compartilhada, o
que indetermina o responsável principal pela fiscalização, resulta em risco para este bem protegido, pois,
em geral, muito pouco vem feito. Além desta atuação omissiva, o próprio Estado brasileiro pode incorrer
em crime ambiental. Embora isso seja paradoxal, pois o Poder Público deveria agir em função dos
interesses sociais e termina por ferir o que deveria proteger. A responsabilização civil do Estado é, assim,
uma forma de se garantir a reparação do dano, apesar acabar punindo duplamente a sociedade, primeiro
com a lesão ambiental e segundo com a necessidade de se retirar do erário para que se possa reparar o
prejuízo ambiental. Vê-se, portanto, que há a necessidade de delimitar as competências, bem como a 
discussão sobre as implicações das ações estatais que atuam na contramão do que é estipulado como
direitos fundamentais na Constituição brasileira vigente. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho insere-se no âmbito dos que estudam educação no campo e tem por objetivo evidenciar
as práticas sociais desenvolvidas pela UFRN em parceria com o MST em áreas de assentamentos rurais do
Estado. Neste semestre analisamos o Curso de formação de professores Magistério da Terra, desenvolvido
em parceria entre INCRA, UFRN e MST através do PRONERA, do qual participaram assentados de todas
as regiões do Estado. Duas atividades do Curso foram analisadas: os núcleos de base e a mística,
evidenciando as suas características, como práticas participativas, conforme pensamento de Bordenave; a
partir das leituras e análise dos trabalhos de conclusão apresentados pelos alunos ao término do curso. A
partir dessa leitura, percebemos que as atividades desenvolvidas nos núcleos de base, voltadas para a
participação coletiva e para a auto-avaliação, assim como o processo de celebração da mística,
possibilitaram aos alunos conhecer um pouco mais a sua própria história, ressignificando a sua visão sobre
a escola, e a vida no campo. 
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Resumo:  
 
        O Lições de Cidadania é um projeto realizado por universitários do curso de direito que une a
pesquisa, o ensino e a extensão, visando promover a concretização da cidadania por intermédio da educação
jurídica popular. Em sua última edição, foi constatada a necessidade de trabalhar os direitos das mulheres.
Porém, como toda ação precursora, alguns entraves foram localizados, sendo o mais notável a necessidade
de adaptar a metodologia tradicional do projeto ao debate sobre as desigualdades de gênero. Isso se deu
através da incorporação de métodos feministas de entender o Direito: dentre as várias metodologias
existentes, a escolhida foi a “contextual reasoning”, que consiste em considerar a vida pessoal dos 
indivíduos no contexto geral que informa sobre os fins almejados por uma lei. Essa metodologia foi
funcionalizada em escolas públicas de Natal por uma dinâmica que consistiu na divisão dos alunos dessas
escolas em grupos menores, orientados por facilitadores, e na distribuição de matérias de jornal noticiando
violações aos direitos das mulheres, como homicídios passionais e estupros, a fim de que os alunos
pudessem perceber a importância da legislação na defesa dos direitos femininos. A importância desse
estudo é refletir criticamente sobre a prática, desenvolver o método bem como produzir material que
fundamente outras ações, dada a inexistência de produção acadêmica considerável sobre educação jurídica
popular, principalmente incluindo as desigualdades de gênero. 
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Resumo:  
 
        A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi criada após a
flexibilização do monopólio do petróleo e gás no Brasil visando regular este setor estratégico da economia.
Assim, ordenou-se um modelo exploratório para o petróleo baseado em contratos de concessão, realizados
com particulares devidamente habilitados, os quais participam de um procedimento licitátorio dos blocos
previamente definidos. Pelo interesse social inerente a este contrato, os concessionários detêm uma série de
obrigações referentes à exploração dos blocos junto a ANP, bem como com os órgãos ambientais, pois,
neste caso, se trata de exploração petrolífera, uma das atividades econômicas que mais degradam o meio
ambiente. Assim, desde a Quarta Rodada de licitações, a ANP e diversos órgãos ambientais vêm
produzindo as Guias de Licenciamento Ambiental, as quais estabelecem diretrizes básicas dos
procedimentos necessários para a devida exploração dos blocos. Nesse passo, a parceria institucional para
uma averiguação ambiental prévia da viabilidade exploratória dos referidos blocos propicia uma maior
ganho de natureza econômica, pelo aumento do interesse dos licitantes nas áreas já agraciadas com
diretrizes, e ambiental, pois traz uma maior segurança na proteção ao meio. Obviamente, esta parceria
constitui uma iniciativa de relevo que deve ser aprofundada, pois dá mostras evidentes de sua eficácia e
relevância em assegurar desenvolvimento de forma sustentada. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho tem o objetivo de trazer a discussão sobre uma fundamental função exercida pela
empresa, dentre as várias a ela remetidas: a sua função social. Tema de relevante importância visto as novas
perspectivas e princípios fundamentais trazidos pela nossa Constituição Federal de 1988 e pelo Novo
Código Civil Brasileiro, no tocante ao exercício da atividade empresária. Desta forma, analisar-se-á as 
mudanças econômicas, sociais e culturais de uma sociedade em constante evolução, e que acabam por
influenciar no desenvolvimento de tal atividade econômica. O referido assunto será abordado a partir da
análise da definição de empresa, do elemento “empresário”, e, em seguida, remetendo às funções a serem 
desempenhadas pela empresa no seio da sociedade, com especial ênfase na determinação de sua função
social, tanto durante o pleno exercício desta atividade, quanto na influência deste princípio constitucional
em um suposto processo de dissolução da empresa, como, por exemplo, da solicitação da falência da
entidade. Sob o prisma de tal preceito fundamental buscar-se-á, então, a compreensão de que o exercício da 
atividade empresária não depende exclusivamente dos seus elementos básicos como o capital, a força
produtiva, a matéria-prima e a tecnologia, mas depende também, da garantia efetiva de princípios
fundamentais inerentes ao homem e a coletividade, tendo sempre em vista um maior desenvolvimento
social e econômico. 
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Resumo:  
 
        Hodiernamente, na mesma proporção em que amadurece um sentimento ecologicamente correto na
consciência da coletividade, eleva-se o grau de desaprovação àqueles que não se comprometem com a
questão ambiental. Destarte, cumpre ao Estado desenvolver e aperfeiçoar, constantemente, mecanismos que
levem à reparação de eventuais moléstias causadas, bem como aqueles que sirvam para prevenir novas
perdas ao ecossistema. É nesse diapasão que se evidencia a importância do instituto da responsabilidade
civil por danos ambientais para a consecução do que podemos chamar de “justiça ambiental”. Tais 
aspirações assumem um nível de relevância ainda maior quando atividades envolvendo potenciais riscos ao
meio ambiente estão em xeque, como é cediço ser o caso da Indústria do Petróleo e Gás Natural (IPGN). É
a partir desse paradigma, portanto, tendo como premissa o papel fundamental da oferta de crédito para a
IPGN, vez que suas atividades, em regra, suscitam investimentos milionários, que tem a aludida pesquisa
como escopo analisar de que forma os entes financiadores de tal setor podem ser responsabilizados pelos
danos ambientais ocasionados pelas instituições que foram por eles financiadas. Assim, propõe o trabalho
ressaltar o papel das instituições financeiras para a proteção do ecossistema, bem como elucidar as
divergências envolvendo tal questão, de modo a garantir uma maior segurança jurídica ao cenário que
envolve tais investimentos, imprescindíveis à expansão da aludida indústria. 
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Resumo:  
 
        A concepção que diferencia nações desenvolvidas e em desenvolvimento concebeu a terceira
dimensão de direitos fundamentais, que advieram das atuais pretensões da sociedade ao desenvolvimento,
ao meio-ambiente, à comunicação, à paz e ao patrimônio comum humano. Damos relevância ao direito ao
desenvolvimento, na medida em que o Direito Internacional o vem reconhecendo e adotando medidas para
garantir sua eficácia. Visa o presente estudo caracterizar o acesso à energia como corolário da necessidade
humana em desenvolver-se, assim o direito ao desenvolvimento passa a ser valorado como indispensável à
manutenção da dignidade humana e o acesso à energia torna-se precípuo nesse contexto. Nosso estudo é 
firmado em pesquisas bibliográficas e a partir delas percebemos que as primeiras gerações de direitos são
meios de garantia das últimas. Vislumbra-se a idéia de que os direitos de terceira dimensão não se 
interpretam, concretizam-se. Todavia esse pensamento não nos leva a crer que tais direitos absorvam os
primeiros, tendo em vista que estes mantêm sua eficácia e continuam valorados como indispensáveis. Esse
novo direito se manifesta em pretensões indispensáveis para a sociedade, a fim de garantir o fornecimento
de petróleo, água, energia elétrica, as quais só serão eficazmente supridas com o atendimento do direito ao
acesso à energia. O processo evolutivo das sociedades fez com que essas carências se tornassem
indispensáveis, sendo fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. 
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Resumo:  
 
        A execução é a ferramenta do Judiciário para fazer valer o direito do credor contra o devedor que não
satisfaz voluntariamente um dever pelo qual se obrigou. Direito este que pode ser tanto declarado pelo
Judiciário, no processo de conhecimento, como pré-constituído, que dispensa a fase de conhecimento e 
habilita o seu titular a valer-se da execução forçada. Este trabalho tem por escopo a realização de um estudo
acerca da execução no processo civil, dando enfoque ao equilíbrio que deve ser estabelecido entre a
satisfação do direito do credor e o princípio do “favor debitoris”. A metodologia empregada consiste em um 
estudo teórico-descritivo, de cunho bibliográfico, compreendendo doutrina e legislação. O princípio do
“favor debitoris”, o qual assegura que a execução seja realizada do modo menos oneroso para o devedor, 
deve ser observado. Logo, havendo várias formas para promover a execução, o juiz deve determinar que
seja feita visando evitar a prática de atos executivos desnecessariamente onerosos ao executado. Mas, não
pode ser dada uma interpretação de forma absoluta ao referido princípio. Se assim o fosse, a satisfação do
crédito tornar-se-ia inviável. Conclui-se, assim, que se espera do Judiciário o equilíbrio, a cautela e análise
de cada caso, pontualmente, estando sempre focado na efetividade e no resultado desejado, evitando assim
que a generalização de uma conduta produza injustiças de difícil e tardia reparação. 
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Resumo:  
 
        A leitura tem se apresentado como campo de investigação profícuo para a compreensão das práticas
discursivas dos sujeitos. Ler constitui-se, assim, em uma prática social que mobiliza sujeitos em momentos
singulares e históricos. Compreender o dinamismo dessas práticas e de suas condições de leitura é trabalhar
com a perspectiva de leitura em sua dimensão histórica, social, dialógica, enfim, como acontecimento na/da
vida do sujeito-leitor. A pesquisa “práticas socioculturais de leituras de professores em formação inicial”
teve por objetivo dimensionar, por intermédio de pesquisa de campo realizada com graduandos ingressos
nos períodos 2006.2 e 2007.1 no Curso de Letras – língua portuguesa da UFRN, as habilidades e 
competências dos estudantes para o desenvolvimento de práticas de leitura e a relação dessas práticas com
as demandas do curso em questão. Para tanto, lançamos mão de estudos na área sobre leitura e práticas de
leitura (ANTUNES, 2003; MAFRA, 2003; SPINK; MEDRADO, 1999b etc), bem como de autores
responsáveis por conceber a linguagem como fenômeno dialógico, sociocultural e histórico (BAKTHIN,
1981, 2003; BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1998 etc ). 
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Resumo:  
 
        A prestação de serviços públicos, conforme determinação constitucional, trata-se de tarefa do Poder 
Público, que deve prestá-lo diretamente (ao se incumbir do encargo por seus próprios meios) ou
indiretamente (ao delegar sua realização a terceiros) e de forma adequada, eficiente e segura. Nesse sentido,
não podem os serviços públicos, em sua maioria tidos como essenciais (por serem indispensáveis ao
atendimento das necessidades básicas da população), serem suspensos, sob pena de violar direitos
constitucionais, como a dignidade humana. É isto que defende o princípio da continuidade dos serviços
públicos. De maneira contrária, tem-se o princípio da modacidade das tarifas, que determina que as taxas 
que o Estado é autorizado a cobrar pela prestação dos serviços deve ser razoável, de forma a viabilizar o
acesso do povo a este. O conflito de tais princípios tem então gerado uma grande polêmica em nossa
sociedade, na medida em que não se tem hoje um entendimento pacífico sobre a possibilidade ou não da
suspensão do serviço público diante da ausência de seu pagamento, existindo, inclusive, julgados que
defendem as duas posições. Este será o tema abordado no presente trabalho, que se posiciona a favor da
suspensão apenas quando a prestação do serviço público essencial for impossível ou venha a causar algum
dano à coletividade. Como metodologia, será apresentando um estudo teórico-descritivo, de cunho 
bibliográfico, abordando doutrina, legislação e jurisprudência. 

Palavras chave: Serviço Público. Dever do Estado. Possibilidade de suspensão. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2078 
TÍTULO: MEMÓRIAS DE LEITURA DE MULHERES 
ALUNO: JANAINA MORENO MATIAS (85261343453) 
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA CASADO ALVES (24162906491) 

Resumo:  
 
        O projeto Memórias de leitura de mulheres tem por objetivo estudar e sistematizar o material teórico
necessários à pesquisa; recolher relatos de mulheres que ingressaram tardiamente nos cursos de graduação,
especialmente, Letras e Pedagogia; analisar os dados recolhidos à luz de uma concepção histórica de
sujeito, gênero e práticas discursivas de leitura e apresentar os resultados da pesquisa em eventos locais,
regionais e internacionais, resultados que poderão traçar novas perspectivas enfocando a memória de leitura
como tema. Neste projeto a pesquisa é qualitativa de base interpretativista e utilizará instrumentos que
garantam as vozes dos sujeitos entrevistados, para tanto, fará uso da entrevista coletiva a fim de assegurar a
emergência das vozes em situação de interação verbal. A pesquisa está em fase inicial com a realização de
entrevista com alunas do curso de Pedagogia da Terra da UFRN. 

Palavras chave: Memória; Leitura; Formação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2079 
TÍTULO: DIGNIDADE HUMANA X TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL: INTERVENÇÃO 
JUDICIAL NA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
ALUNO: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA (7203856445) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: VITOR CHAGAS PACHECO (6902895457) 
CO-AUTOR: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (6578252479) 

Resumo:  
 
        A invocação da “teoria da reserva do possível” para impedir a concessão de recursos públicos para 
determinados setores requerentes da sociedade tem se tornado um tema assaz polêmico. Ele resulta, muitas
vezes, em antinomias nos casos em que há afronta à dignidade da pessoa humana, garantida pelo art. 1º, 
inciso III da Constituição Federal, e a discricionariedade do Estado em fazer uso do erário. Isto é
particularmente comum em função de o Brasil não conseguir alcançar os objetivos contidos no art. 3º da 
carta magna, o qual trata da construção de uma sociedade justa, com a erradicação da pobreza e a redução
de desigualdades. Com essa situação exposta, objetiva-se analisar a atuação do Poder Judiciário, 
determinando a salvaguarda, ou então a transferência de recursos, visando à proteção da dignidade humana.
Este trabalho é fruto de uma pesquisa qualitativa fundada em referenciais bibliográficos e jurisprudenciais.
Acredita-se, então, que, por meio judicial, a verba destinada a atividades não compreendidas como
prioritárias, de acordo com os princípios e objetivos constitucionais precípuos estabelecidos, seria passível
de ser utilizada para casos em que houvesse a necessidade de resguardar os direitos fundamentais
estabelecidos no referido diploma legal. Assim, defende-se que essa postura da esfera judiciária não pode 
ser entendida como uma extrapolação das atividades permitidas pela tripartição dos poderes, mas sim da
aplicação da lei em consonância com a Constituição. 

Palavras chave: Teoria da reserva do possível; Dignidade humana; Poder Judiciário 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2085 
TÍTULO: FEIRAS AGROECOLÓGICAS E PRODUTOS APÍCOLAS: ESPAÇOS DE ENCONTROS E 
ORGANIZAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES FAMILIARES E CONSUMIDORES NA 
PERSPECTIVA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO RN. 
ALUNO: GISLLAYNE CRISTINA DE ARAUJO BRANDAO (7378672483) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: MARIA ROSANGELA GOMES (5391825407) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO SILVA (20172770459) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho quer investigar os motivos que têm promovido a emergências das feiras
Agroecológicas vinculadas à agricultura familiar e a economia solidária, bem como, verificar a
singularidade dos produtos apícolas, visto que constituem como espaço de comercialização dos produtos,
além de serem espaços de encontros entre produtores e consumidores, a partir do discurso de que geram
renda familiar, comercializam produtos sem uso de agrotóxicos. O trabalho está inserido no Projeto Cadeia
Produtiva da Apicultura do Rio Grande do Norte na Perspectiva da Economia Solidária – Proex-UFRN, que 
procura diagnosticar, concretizar e configurar a essa cadeia produtiva. A pesquisa revelou que os pequenos
produtores familiares se apropriam de conhecimentos na perspectiva de mudanças de valores e substituição
da produção tradicional pela produção agroecológica, além de possibilitar a permanência das famílias no
campo, por meio da valorização de suas potencialidades e preservação do meio ambiente. Desse modo, as
feiras são espaços socialmente construídos, por homens e mulheres que acreditam no desenvolvimento na
perspectiva da sustentabilidade, de modo a combinar aspectos econômicos, com propósito de
fortalecimento da economia solidária e aspectos ambientais com a conservarão, redução e reutilização dos
recursos naturais. Para tal, utilizamos aplicação de questionários socioeconômicos e entrevistas com
produtores e consumidores. 

Palavras chave: Economia Solidária, Feiras Agroecológicas, Apicultura. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2088 
TÍTULO: AS NOVAS PERSPECTIVAS DE ENTIDADES FAMILIARES 
ALUNO: NATHALIA GURGEL DE CASTRO (7379581465) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ (7642682441) 
CO-AUTOR: MARJORY PILAR MELO DE AZEVEDO (5917405409) 
CO-AUTOR: LUIZA MORAIS RODRIGUES MENDES (7385415407) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho analisa o conceito de família a partir do Código Civil de 1916 ao Código atual.
Comparar-se-á as mudanças ocorridas nesse transcurso de tempo a fim de mostrar a evolução da sociedade
quanto as novas perspectivas de entidades familiares. Imprescindível que haja essa comparação no intuito
de mostrar que a família só podia ser constituída unicamente pelo matrimônio e que estava ligada a uma
estrutura patriarcal a qual o pai era a figura central. Contudo, hodiernamente, o nosso ordenamento não
apresenta mais essa estrutura e prevê que formam entidades familiares além do casamento, a união estável e
a família monoparental. Apesar dessas mudanças, é indispensável que se faça uma análise ao código civil
atual, visto que não considera entidades familiares às uniões homoafetivas e a família eudemonista, ou seja,
aquela que é constituída apenas por uma pessoa que busca a felicidade individual. Tratar-se-á, também no 
trabalho, o traço fundamental no direito de família atual que é a afetividade enquanto que no código civil de
1916 era a legitimidade. Abordar-se-á como a sociedade posiciona-se diante dessas novas perspectivas de 
entidades familiares e quais mudanças inseridas nas jurisprudências que envolvem tal tema. Relevante que
se discuta como os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e respeito às diferenças e o da
liberdade, vêm transformando as concepções sobre a entidade familiar. 

Palavras chave: matrimônio, evolução, novas entidades e princípios. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2089 
TÍTULO: A SUBSTANCIALIZAÇÃO HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA "SEPARAÇÃO DOS 
PODERES" 
ALUNO: VITOR CHAGAS PACHECO (6902895457) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA (7203856445) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (6578252479) 

Resumo:  
 
        A “Separação dos Poderes” é alicerce dos Estados modernos e suas Constituições. Tal princípio se
reporta a época da história clássica, precisamente a Aristóteles em “A política”, ponto de partida para 
muitos autores, entre eles John Locke na obra “Segundo tratado do governo civil”, chegando ao seu ápice 
com Montesquieu em “O espírito das leis”, a quem devemos a divisão e distribuição clássica da Tripartição
dos Poderes. O trabalho faz análise da atual situação do princípio e de sua aplicação no Estado democrático
de direito brasileiro a partir de um estudo da evolução histórico-filosófica dessa temática. Partindo da 
Grécia clássica, passando pela Inglaterra e França pré-revolucionárias, chegando a Independência dos 
Estados Unidos para ressaltá-lo na Independência do Brasil até a sua inserção no artigo segundo 2º da nossa 
Constituição, enfatizando seu aspecto material. Nosso estudo se baseará em aprofundamento bibliográfico.
Malgrado séculos de discussão da temática nota-se que pouco se acrescentou ao que os Gregos 
vislumbraram em matéria filosófica, percebendo-se que a essência da Tripartição é a mesma. Entretanto
para sua aplicação nos tempos hodiernos fez-se necessário adaptações como o princípio do check and
balance, além de cada vez mais existir uma interferência recíproca nos âmbitos outrora exclusivos. Portanto
pode-se alvitrar que a antiga sistematização se encontra parcialmente superada, existindo hoje um esquema
de interdependência, por isso mister o estudo em tela. 

Palavras chave: TRIPARTIÇÃO DOS PODERES EVOLUÇÃO HISTÓRICO-FILOSÓFICA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2092 
TÍTULO: POBREZA E POPULAÇÃO DE RUA NO CONTEXTO DA SOCIABILIDADE 
CAPITALISTA. 
ALUNO: MARCEANE DE AZEVEDO SILVA (6529417451) 
ORIENTADOR: ELIANA COSTA GUERRA (26509750325) 
CO-AUTOR: HELENA RANGEL ALVES DE SOUSA (5953466420) 

Resumo:  
 
        Este trabalho propõe analisar as populações de rua, sendo estas constituintes das expressões
multifacetadas da questão social, em particular da pobreza urbana, compreendendo diversos segmentos
formados por aqueles tidos como “sobrantes” ou supérfluos para a civilização do capital. Nas grandes
cidades brasileiras, a situação destes grupos de população aparece como expressão fenomênica das
transformações que ocorreram em nossa sociedade, afetando a economia, o Estado, a vida social. O
crescente contingente de pobres em nossas ruas, as situações de pobreza já não podem ser ignoradas, nem
tratadas de forma pontual e/ou emergencial. A relevancia deste trabalho se concretiza em termos
quantitativos, no sentido que os dados sobre a temática são ainda escassos, e qualitativos, pois a grande
maioria da população urbana já não consegue se abrigar de modo digno, ter moradia com condições de
higiene e segurança. 

Palavras chave: populacão, rua, sociabilidade capitalista, questão social. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2098 
TÍTULO: VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA 
ALUNO: TATIANA MINCHONI (5395296484) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 

Resumo:  
 
        A violência é uma das maiores preocupações nos dias atuais. Esta problemática sempre esteve presente
desde as sociedades mais antigas, mostrando-se constantemente crescente, e caracterizando-se como um 
fenômeno multifacetado e de diversos tipos. Dentre eles, o abuso sexual infantil configura-se como um 
problema de saúde pública, devido aos altos índices de casos e por atingir todas as camadas sociais, faixas
etárias e ambos os sexos. A ocorrência do abuso sexual na infância afeta o desenvolvimento em diferentes
formas, pois biológica e psicologicamente a criança não está preparada para integrar as experiências
sexuais, abrindo o caminho para a constituição de um trauma. Esta forma de violência configura-se também 
como uma grave violação de direitos das crianças e adolescentes, caracterizados pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente como sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento, que devem ter garantida a
proteção integral, e, portanto, mostra-se essencial o estudo deste tema. Tendo essa perspectiva em vista, o
presente projeto tem o objetivo de investigar a constituição da identidade de crianças do sexo feminino
abusadas sexualmente, na faixa etária entre seis e doze anos, através da pesquisa de caráter qualitativo, a
partir do referencial da psicologia sócio-histórica, buscando a possível compreensão dos aspectos da
subjetividade das vítimas. Atualmente, este projeto está na fase da pesquisa bibliográfica e constituição do
referencial teórico. 

Palavras chave: infância, violência, abuso sexual, violação de direitos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2102 
TÍTULO: E. M. HERMANN GMEINER: OBSERVAÇÕES SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA 
ALUNO: EVANUEL MARQUES DA SILVEIRA (7231220401) 
ORIENTADOR: PAULA SONIA DE BRITO (7118619434) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho busca analisar alguns elementos sobre o ensino de História na Escola Municipal
“Hermann Gmeiner”, localizada no município de Caicó/RN, partindo de dois distintos diagnóstico, geral (a
escola) e especifico (o ensino de História). No primeiro, buscamos conhecer a composição física estrutural,
formação administrativa, ações pedagógicas, comportamento e ação da comunidade escolar como um todo.
No segundo procuramos entender a situação do ensino-aprendizagem da disciplina de História em sala de 
aula. Partindo dos dados encontrados, buscamos construir um perfil da escola e do seu alunado para que, a
partir dele, possamos definir estratégias de ensino que venham atender as necessidades de cada aluno,
auxiliando assim, na complexa tarefa que é o ensino de História. 

Palavras chave: Ensino de História, Educação e Instituição escolar 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2104 
TÍTULO: CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA NO BAIRRO DE MORRO BRANCO, DA CIDADE DE 
NATAL, POR NITRATO: SOBRE A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. 
ALUNO: ARON ABRAÃO MOREIRA (34810256880) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA (8695335410) 
CO-AUTOR: DAVI COSTA FEITOSA ALVES (8540547406) 

Resumo:  
 
        As águas utilizadas para abastecimento da cidade de Natal-RN, Brasil e, sobretudo, do bairro de Morro 
Branco, apresentam uma elevada concentração de nitrato, fato que vem sendo amplamente discutido pela
mídia local e pela comunidade científica. Dessa forma, este trabalho visa analisar tal problemática sob a luz
do direito brasileiro, mais especificamente aquele voltado para as questões ambientais. Esse estudo
procurou investigar quais as principais causas da contaminação dos poços de abastecimento da cidade,
assim como mostrar de quem é o dever e a quem compete à manutenção da qualidade da água fornecida
para a população. Para tanto, foram realizadas entrevistas com o presidente da CAERN, órgão responsável
pelo gerenciamento dos recursos hídricos do estado, com um especialista em meio ambiente e moradores do
bairro de Morro Branco, o qual apresenta todos os poços com altas taxas de nitrato. O trabalho conclui que,
através da relação entre os dados coletados e as normas vigentes, a precariedade do sistema de esgotamento
sanitário advinda da omissão das administrações públicas anteriores e atual configura-se como o principal 
motivo dos altos níveis de nitrato na água de Natal, tal omissão considerada como infração administrativa
passível de pena. Desse modo, a sociedade cumpre um papel de fundamental relevância para reivindicar
seus direitos constitucionais, e indiretamente auxiliar a resolução do problema, através de uma pressão
social fundamentada na legislação ambiental. 

Palavras chave: Bairro de Morro Branco. Contaminação da água. Legislação brasileira. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2106 
TÍTULO: O ENSINO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA ALUNOS DE 
ESCOLAS PÚBLICAS COMO FORMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
ALUNO: NASTIA VASSILI NUNES (52471071287) 
ORIENTADOR: ZOROASTRO RAMOS CARDOSO (7184425472) 

Resumo:  
 
        A Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do projeto de extensão Trilhas Potiguares,
que atuou de 20 a 26 de julho de 2008 no município de Serra de São Bento/RN, proporcionou a realização
de mini-cursos, palestras e oficinas de capacitação para professores e alunos na Escola Estadual Prof.º
Joaquim Torres, de acordo com a demanda da população local. O presente trabalho relata um estudo
realizado a partir de análises e pesquisas doutrinárias dentro da esfera do Direito Público, com ênfase na
aplicação do Direito da Criança e do Adolescente, através da efetivação do Estatuto da Criança e do
Adolescente. O objetivo deste projeto foi o de promover o crescimento pessoal e desenvolvimento moral
das crianças como cidadãos detentores de direitos e deveres, a fim de se tornarem no futuro responsáveis,
críticos, e atuantes em sociedade. O estudo foi aplicado e vivenciado na prática com temáticas,
metodologias e dinâmicas voltadas para o público-alvo. Os resultados foram alcançados na oficina, à 
medida que, se exigiu a grande participação das crianças, junto à dinamização do ensino, o qual foi bem
realizado e aprovado pelas mesmas, que demonstravam terem prestado atenção e aprendido conteúdo que
foi ministrado. Conclui-se, assim que necessária se faz a implementação de práticas pedagógicas
inovadoras em educação nas escolas públicas, visando uma política de inclusão social. 

Palavras chave: Direito Público, Direito da Criança e do Adolescente, Cidadania 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2110 
TÍTULO: PERDA DEMOGRÁFICA: UMA ANÁLISE DAS CAUSAS E EFEITOS DA REDUÇÃO 
POPULACIONAL NO MINICÍPIO DE SÃO PEDRO-RN 
ALUNO: CAMILO JOSE BEZERRA (7447395439) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 

Resumo:  
 
        A população é um dos principais objetos de estudo da Ciência Geográfica, pois envolve todas as
camadas da sociedade, uma vez que trabalha com os processos de migração, mortalidade e natalidade.
Atualmente a população brasileira passa por uma fase de transição demográfica, onde ocorre uma menor
taxa de natalidade e mortalidade. Além das principais unidades de estudo em população, alguns processos
também podem modificar ou quebrar a estrutura populacional de um município, e um desses processos, é o
de perda territorial. No estado do Rio Grande do Norte, alguns municípios vem passando por tal mudança, e
um deles é o município de São Pedro, localizado à cerca de cinquenta quilômetros da capital, Natal. Tal
município, desde a década de 1970, vem reduzindo seu número de habitantes. Como objetivo, busca-se 
fazer uma análise das causas e efeitos da perda demográfica, a partir de um estudo no município referido.
Para a realização da pesquisa, que ainda se encontra em andamento, estão sendo realizados levantamentos
bibliográficos a respeito do assunto, bem como, consulta a orgãos públicos, buscando dados necessários à
uma análise mais apurada; além disso, pesquisa e aplicação de questionários e entrevistas estão sendo
realizadas in loco. Diante disso, espera-se alcançar com mais propriedade um entendimento do processo
demográfico no município de São Pedro, dando assim, uma contribuição para o estudo de população no
estado do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Sociedade. População. Transição Demográfica. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2112 
TÍTULO: LEI 11. 689/08 GARANTE MAIOR CELERIDADE PROCESSUAL NOS CASOS 
JULGADOS POR TRIBUNAL DE JÚRI. 
ALUNO: LUANA MARIA LYRA CARRERAS (4482903400) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: ISAQUE ASAFE COSTA DA SILVA (3043714407) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA BARROS DE ANDRADE (6496897476) 

Resumo:  
 
        O PL 4203/01 propôs a adequação de dispositivos do decreto lei 3689/41, relativos ao Tribunal de Júri.
Previsto pela Constituição Federal no artigo 5º, XXXVIII, é tido, de acordo com o artigo 60, §4º, IV, como 
uma das cláusulas pétreas do nosso ordenamento. Assim, não é possível haver emenda tendente a abolir o
instituto do Júri, sendo, contudo, permitido que sejam propostas mudanças. Após a tramitação do PL no
Congresso Nacional e todo o processo legislativo, foi sancionada pelo presidente da República a lei 11. 689
de 9 de junho de 2008, que traz mudanças ao Código de Processo Penal. A questão mais interessante que
essa nova Lei permite aferir é o fato de que essas alterações acabam por promover uma maior celeridade do
andamento processual, objetivo cada vez mais priorizado no Direito hodierno, ou seja, o cumprimento do
princípio da duração razoável do processo e ainda, a sensação de que a justiça foi mais eficaz. As principais
reformas decretadas foram: extirpação do protesto por novo júri; leitura em plenário de cartas precatórias e
provas cautelares antecipadas; julgamento do réu que, notificado do júri, não comparecer à sessão; não
adiamento do Júri, por ausência de testemunha imprescindível, se encontrada por oficial e com prova por
meio de certificado de que foi notificada; fase de instrução composta de audiências de instrução e de
julgamento; maior simplicidade na “quesitação”; estabelecimento de um prazo máximo para a realização de
julgamentos de homicídio. 

Palavras chave: lei 11. 689, PL (projeto de lei) 4203/01, Tribunal do Júri 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2114 
TÍTULO: ESTUDO EXPLORATÓRIO DOS CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES SOBRE O 
AQUECIMENTO GLOBAL 
ALUNO: LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS (6109929450) 
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804) 
CO-AUTOR: MARIA CRISTINA VIEIRA DE CRISTO E SILVA (819717452) 

Resumo:  
 
        Nas últimas décadas o aquecimento global tem sido fonte de grande preocupação em função dos
efeitos negativos sobre a saúde humana, economia e meio ambiente. Nesse sentido, compreender como os
estudantes percebem esses problemas pode contribuir para promover condutas pró-ambientais. O objetivo é 
identificar os conhecimentos de estudantes de Ecologia e Engenharia Elétrica sobre o aquecimento global, e
como este problema ambiental está implicado em suas vidas, comparando esses dois grupos. A hipótese foi
a de que os estudantes de Ecologia saberiam mais sobre o aquecimento global e estariam mais conscientes
do que alunos de Engenharia Elétrica, uma vez que, aqueles têm maior contato com assuntos referentes ao
ambiente em sua grade curricular do que estes. Os alunos de Ecologia variavam do 1º ao 7º período, e os de 
Engenharia eram predominantemente do 6º período, faixa etária entre 18 e 22 anos. Foi aplicado um
questionário com quatro perguntas abertas aos participantes voluntários. Os dados foram registrados no
programa Word e analisados pelas pesquisadoras, sendo agrupados em categorias temáticas de acordo com
as respostas. Foram realizadas análises de freqüência simples. Concluiu-se que de forma geral, ambos os 
grupos estão conscientes de tal fenômeno quanto a suas causas e conseqüências, porém, quando analisadas
questões como solução e implicação pessoal percebemos que há realmente uma diferença sobre o domínio
do assunto, entre outras coisas. 

Palavras chave: aquecimento global, ação humana, conduta pró-ambiental. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2116 
TÍTULO: AS PRISÕES POR DÍVIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
ALUNO: HILDEBERTO JUNIOR ROCHA SILVESTRE (6743702447) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE CESAR DINIZ MORAIS LIMA (5719688480) 

Resumo:  
 
        É no âmbito do Direito Penal que se vê mais concretamente a privação da liberdade como uma forma
de sanção àqueles que, de alguma forma, desrespeitam determinados preceitos legais previsto em nosso
código opressor, realizando, assim, uma conduta típica, ilícita e culpável. No entanto, não é apenas nessa
seara que podemos constatar a privação da liberdade legal. Existem, nesse sentido, as prisões por dívida
que, por sua vez, acontecem nas hipóteses de um depositário ser infiel bem como nas situações em que não
haja o cumprimento da determinação judicial no que concerne ao devedor de alimentos. Embora tais prisões
por dívida encontrem previsão constitucional, existem, atualmente, doutrinas que condenam essas medidas,
tendo como justificativa um possível violação ao princípio mestre de nosso ordenamento jurídico que é o da
dignidade da pessoa humana. É de salutar importância, também, a menção ao Pacto de San José da Costa
Rica, que com sua natureza de Direito Internacional e com a ratificação do Estado brasileiro, condena a
prisão o depositário infiel. Assim, buscarei no meu trabalho fazer uma exposição acerca de tais prisões
levando em consideração os tratados internacionais bem com o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal cujos membros que o compõem em muito divergem quanto a essa questão. 

Palavras chave: Prisão, dívida, liberdade, dignidade e depositário infiel. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2120 
TÍTULO: BIODIESEL NO BRASIL E SEUS ASPECTOS REGULATÓRIOS 
ALUNO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DUQUE (1620771810) 
ORIENTADOR: ELKE MENDES CUNHA FREIRE (66354404453) 
CO-AUTOR: SAMUEL MAX GABBAY (5600993471) 

Resumo:  
 
        Na década de 70 teve início, no Brasil, a discussão hoje de importância mundial: a conciliação do
crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. Diversas iniciativas visaram à produção de
alternativas ao modelo econômico de produção ligado à degradação ambiental e à poluição. Esta situação
deu ensejo ao conceito de desenvolvimento sustentável, baseado na manutenção do equilíbrio entre
tecnologia e meio ambiente, preservando este para as futuras gerações. Surgiu o biocombustível. Partindo
de uma definição de desenvolvimento sustentável, passando pelo conceito de biodiesel propomos uma
breve evolução histórica deste combustível no Brasil e no mundo, apontando suas vantagens – sociais, 
econômicas e ambientais – em relação aos combustíveis fósseis predominantemente utilizados. Com escopo
de examinar o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel - PNPB implantado pelo Governo 
Federal no final de 2004, faz-se um apanhado da legislação brasileira regulamentadora do assunto,
fundamental para a compreensão dos planos e objetivos almejados pelo governo brasileiro com o incentivo
à produção do biodiesel, e examina-se a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP na regulação das atividades envolvendo este biocombustível. Conclui-se o artigo 
com as perspectivas para o destino do programa e dos interesses nele envolvidos. 

Palavras chave: Desenvolvimento sustentável. Biodiesel. Legislação. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2121 
TÍTULO: “UM OLHAR SOBRE AS MUDANÇAS OCORRIDAS NO COMÉRCIO DE LAGOA 
SALGADA /RN, A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ‘TRANSFERÊNCIA DE 
RENDA’ DO GOVERNO FEDERAL” 
ALUNO: FRANCISCO ARACILDO DE MOURA (1235883400) 
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (9811516472) 
CO-AUTOR: LUCIA ROSA DOS SANTOS (7773752818) 

Resumo:  
 
        Esse trabalho busca fazer um estudo das mudanças ocorridas no comércio do município de Lagoa
Salgada – RN, no que diz respeito à sua dinâmica sócioespacial, tendo em vista as transformações relativas
à sua (re) produção e (re) organização do espaço no período que se inicia no ano 2000 e que se estende até
os dias atuais. Período este, que coincide com a implantação dos programas de transferência de renda do
Governo Federal, que tem sido de grande relevância para a economia local, pois tem contribuído para a
abertura de novos estabelecimentos comerciais, com o aumento do número de empregos (ainda que
informal), e também para amenizar as necessidades de uma grande parcela da população que se encontra
desprovida de uma renda fixa. O referido estudo espera contribuir para uma melhor compreensão dessa
dinâmica, bem como, oferecer subsídios à Secretaria Municipal de Assistência Social para que o
gerenciamento desse recurso possa trazer melhorias na qualidade de vida da população assistida. 

Palavras chave: COMÉRCIO, TRANSFERÊNCIA DE RENDA, ECONOMIA 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2122 
TÍTULO: VETORES DA GLOBALIZAÇÃO NA METRÓPOLE: VERTICALIDADES E 
HORIZONTALIDADES 
ALUNO: DIEGO TENORIO DA PAZ (7548208405) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504) 
CO-AUTOR: LUCIANA DA COSTA FEITOSA (8292549439) 

Resumo:  
 
        O processo de globalização visto como o produto mais acabado do mundo atual, que tem a altíssima
possibilidade de sobrepor espaço e tempo através dos usos das tecnologias de ponta e das tecnologias da
informação, não atinge a todos. Nesta perspectiva busca-se compreender a influência dos vetores da 
globalização na região metropolitana de Natal (RMN) pelos atuais usos do território. A RMN é composta
de nove municípios: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Ceará Mirim,
Nísia Floresta, São José de Mipibú e Monte Alegre; ocupando uma área de 2,5 mil km2 e abrange uma
população com cerca de 1 milhão de habitantes. O objetivo geral da pesquisa é compreender os processos
de verticalidades e horizontalidades que constituem a RMN; os objetivos específicos são: detectar os
sistemas de produção que se servem do espaço da Metrópole, de seus fluxos e como este se constitui em
redes; identificar as solidariedades organizacionais dos agentes hegemônicos; e mapear as zonas de
contigüidades. Para estudar a metrópole nos fundamentamos na idéia de Verticalidade e Horizontalidade,
proposta na matriz teórica de Milton Santos, que possibilita o entendimento teórico da existência de pontos
distribuídos no espaço geográfico que ditam as normas e que regem a sociedade globalizada de hoje, e sua
influencia nas horizontalidades. Os procedimentos metodológicos da pesquisa serão baseados em pesquisas
bibliográficas, leituras teóricas, pesquisas documentais e pesquisas de campo. 
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CÓDIGO: HS2123 
TÍTULO: O PODER DA MODA E A INFLUÊNCIA DA MÍDIA 
ALUNO: KIARA CARDOSO DA SILVA (6515296460) 
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (5676169400) 
CO-AUTOR: EMANUELLY MEDEIROS BEZERRA (7285666483) 
CO-AUTOR: JALMARA DE SA DUARTE (6060483402) 
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO (1448154430) 

Resumo:  
 
        Em “O poder da Moda e a Influência da Mídia”, trabalho de investigação científica realizado em 
função da obtenção de média para a disciplina Teoria Sociológica II, foi realizado uma análise mais
aprofundada à cerca do fenômeno social da moda, bem como das intrínsecas relações estabelecidas entre os
indivíduos e entre a sociedade. Esta análise é respaldada no pensamento do filósofo alemão Georg Simmel,
pensador indispensável ás questões da micro sociologia, embasados na sua valiosa produção intelectual no
que concerne a moda. Dando seqüência a abordagem do tema, temos análise da mídia como fonte difusora
de elementos produzidos pelo indivíduo e para o indivíduo, enfatizando o seu posicionamento com relação
aos jovens e como ela atua na formação do pensamento social. Trata-se de uma pesquisa que foge ao senso 
comum, bem como as ideologias provenientes de tais temas. Fazendo uso de uma abordagem de campo,
com o intuito de revelar dados que nos esclarecessem mais sobre este seguimento, nos foi apresentado o
perfil dos principais usuários desse meio, o que procuram, sua faixa etária, situação econômica e qual o
conceito deles acerca da beleza. 

Palavras chave: Mídia, Moda, Juventude, Georg Simmel, Influência 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2124 
TÍTULO: O IDH-M E OUTROS INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS: SOCIALIZAÇÃO DE 
RESULTADOS DE PESQUISA ATRAVÉS DE BOLETIM MUNICIPAL 
ALUNO: RENATA CLARISSE CARLOS DE ANDRADE (4330468484) 
ORIENTADOR: MARIA CELIA DE CARVALHO FORMIGA (7123213491) 

Resumo:  
 
        O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do Estado do Rio Grande do Norte tem 
dados disponibilizados para os anos censitários de 1970 a 2000. O foco particular deste trabalho encontra-se 
voltado para a construção de Boletins Municipais (BM) e dá ênfase aos municípios da microrregião de
Mossoró (Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau), analisando a evolução do IDH-
M (sintético) e seus sub-índices, ao longo dos anos 1970 a 2000. O IDH-M é resultante de uma combinação 
de três dimensões, Longevidade, Educação e Renda. Para que os indicadores possam ser combinados em
um índice único, eles são transformados em índices parciais, cujos valores variam entre zero e um (quanto
mais próximo de um melhor) e sua média aritmética simples origina o IDH-M. Realizou-se uma análise 
descritiva, contextualizando os resultados em nível local, estadual e nacional. O IDH-M e seus sub-índices 
apresentaram variações importantes para todos os municípios da microrregião de Mossoró, com uma
tendência contínua de aumento (melhoria) ao longo das décadas. O IDH-M da microrregião passou de 
0,256 em 1970 para 0,671 em 2000, representando um crescimento de 162%. Mossoró e Areia Branca
apresentaram melhores índices em quase todos os anos. O IDH-Educação destacou-se como o fator que 
mais contribuiu para evolução do IDH-M, em quase todos os municípios, evidenciando a força da educação
para o desenvolvimento humano e social e, portanto, a necessidade de sua melhoria no Estado. 

Palavras chave: IDH; Índice de Desenvolvimento; Indicadores Municipais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2125 
TÍTULO: ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE CAICÓ/RN: OS MEIOS DE TRANSPORTE POR 
ENTRE FIXOS E FLUXOS 
ALUNO: ANA VALERIA DE MEDEIROS (7404206405) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: PAULO CESAR DE FIGUEIREDO (4030267416) 

Resumo:  
 
        Todos os dias a cidade de Caicó/RN recebe visitantes de outros centros urbanos e a área central desta
cidade desempenha o papel de local de encontro desses fluxos populacionais. A informação é um fator que
desempenha um ponto de destaque na organização de uma cidade. Seguindo a premissa de que a
divulgação, hoje, é essencial para que se possa manter a organização urbana e obter um maior acesso aos
meios de transportes, tanto por parte dos visitantes quanto pela população local, torna-se prioritário o 
desenvolvimento de uma pesquisa que contemple esse aspecto. O presente trabalho objetiva a análise sobre
o nível de informação e divulgação dos pontos de acesso aos meios de transportes que servem de ligação
entre a cidade de Caicó/RN e os demais centros urbanos que estão em seu raio de influência e os motivos
que levam as pessoas a constituírem esses fluxos de relações diárias. Para isso, inicialmente, delimitou-se a 
área central da cidade, utilizando o mapa da cidade como fonte. Em seguida, identificaram-se os pontos de 
acesso e os meios de transporte que são utilizados pelos visitantes para se locomoverem entre Caicó/RN e
os centros urbanos de origem, através de observações in lócus da área central e de entrevistas. Com estas
informações, construiu-se uma carta temática dos pontos de acesso aos meios de transporte em Caicó/RN, a
qual se pretende divulgar junto às pessoas que circulam pela cidade. 

Palavras chave: Informação, meios de transporte, e pontos de acesso. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2127 
TÍTULO: ACESSO À JUSTIÇA - O PAPEL DOS ESTUDANTES DE DIREITO 
ALUNO: ERIKA KARINE SANTOS (7611808427) 
ORIENTADOR: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (1209125463) 
CO-AUTOR: VALESCA CAETANO BEZERRA (8380927486) 

Resumo:  
 
        Este trabalho objetiva analisar, de maneira ampla, o acesso à justiça, o que inclui, conseqüentemente, o
papel dos estudantes do curso de Direito na plena efetivação a esse direito, previsto em diversos
dispositivos constitucionais. Para isso, utilizou-se o método teórico-descritivo, realizando uma pesquisa de 
cunho bibliográfico que abrange doutrina, legislação e periódicos. Em um primeiro momento, foi
contemplado o conceito de acesso à justiça, seus fundamentos e escorço histórico. Uma análise do papel
social dos estudantes, componentes ativos na efetivação da garantia de acesso à justiça, caracterizou o
segundo momento. Mais nomeadamente perquiriu-se: I) os entraves à efetividade do acesso à justiça; II) o 
papel da prática jurídica e extensão universitária; III) a formação acadêmica do estudante e os movimentos
sociais como fatores decisivos para esse direito. O levantamento bibliográfico revelou que o acesso à
justiça, como direito fundamental, não tem sido plenamente efetivado para a maior parte da sociedade, que
sofre com restrições econômicas, socioculturais, psicológicas, jurídicas e judiciárias, demonstrando, assim,
o imprescindível papel social do estudante de Direito. Dessa forma, tais estudantes devem buscar, a partir
de um trabalho constante, exercer o seu papel como um instrumento capaz de tornar realidade o exercício
da cidadania, por meio da prestação de serviços da assessoria jurídica, tornando realidade o acesso à justiça
em seu amplo aspecto. 

Palavras chave: Direito Fundamental, Acesso à Justiça e Estudantes de Direito. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2128 
TÍTULO: MODELO AVALIATIVO ACADÊMICO: ESTUDO DE CASO NO CURSO DE 
GEOGRAFIA DA UFRN 
ALUNO: THIAGO AUGUSTO NOGUEIRA DE QUEIROZ (1395069425) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

Resumo:  
 
        O Curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) comemorou no ano
de 2007 seus 50 anos, contribuindo assim, para a formação de mais de 2000 profissionais da área, buscando
sempre a melhora e atualização docente e discente, vinculando-se a um dos mais dinâmicos departamentos 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No entanto, há uma constante preocupação didático-
avaliativa em conhecer o comportamento acadêmico do curso, o balanço entre permanência e desistência.
Nesse contexto, o objetivo do trabalho é implementar um modelo avaliativo calcado no balanço acadêmico
do curso. Os dados foram coletados junto ao Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas no período de
1998 a 2007. Como metodologia foram utilizadas técnicas da estatística descritiva, gráfica, bem como o
coeficiente e a taxa de evasão, o que permitiu a formulação de um balanço anual de permanência de alunos
no Curso. Resultados parciais indicaram que, desde o ano de 1999 o balanço anual do curso não é o ideal,
pois o número de trancamentos e cancelamentos ultrapassa o número de alunos ingressantes. Quanto ao
modelo avaliativo, mostrou-se satisfatório, pois foi sensível ao comportamento e estado de permanência dos 
discentes no Curso. 
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CÓDIGO: HS2130 
TÍTULO: USO DE MODELOS ESTATÍSTICOS PARA ESTIMATIVAS DA MORTALIDADE 
INFANTIL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: EVELLIN PRISCILA SOUSA NASCIMENTO (5074524458) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (320382400) 

Resumo:  
 
        A taxa de mortalidade infantil (TMI) constitui-se em importante elemento para definir níveis de saúde,
porém, os dados oficiais são deficientes, gerando muitas dificuldades para estimá-la. O principal objetivo 
deste trabalho foi ajustar modelos estatísticos para realizar estimativas atualizadas e prospectivas da TMI
para o estado do Rio Grande do Norte, procurando trazer uma contribuição para a obtenção de estimativas
mais recentes para o Estado e que pudessem levar em consideração os registros oficiais disponibilizados
pelos sistemas SIM e SINASC do Ministério da Saúde. Desse modo, foram realizadas estimativas das
TMI’s dos municípios para o ano de 2005, com base nas TMI’s estimadas por Simões (2007), para as 
microrregiões do Estado, baseadas em hipóteses pré-estabelecidas. Também foram realizadas suavizações 
das taxas através do modelo Bayesiano Empírico, sendo as mesmas submetidas a uma análise exploratória
espacial. No contexto global, as estimativas apontaram coerências, conforme mostrado pelas comparações
realizadas com dados oficiais retrospectivos. Observou-se a formação de clusters espaciais, com destaque 
especial para os municípios das microrregiões do Seridó Ocidental e Oriental, bem como alguns municípios
da Grande Natal (Natal e Parnamirim), além de Mossoró, dentre outros poucos, que apresentam valores
mais baixos para as TMI. Foi constatado vantagens da utilização das taxas Bayesianas, mostrando ser
possível obter estimativas mais recentes para as TMI do Estado. 
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CÓDIGO: HS2134 
TÍTULO: A RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O PAPEL DO ESTADO NOS 
CONTRATOS. 
ALUNO: LUIZA MORAIS RODRIGUES MENDES (7385415407) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ (7642682441) 
CO-AUTOR: NATHALIA GURGEL DE CASTRO (7379581465) 
CO-AUTOR: MARJORY PILAR MELO DE AZEVEDO (5917405409) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho situa-se no âmbito das discussões doutrinárias a respeito do papel dos contratos
face ao Novo Código Civil e ao Estado Democrático de Direito. Especial ênfase é denotada à denominada
função social do contrato, atinente à nova postura ideológica, que parece sobrepujar a doutrina liberal. De
início, far-se-á uma breve abordagem histórica da relação contratual, desde o Direito Romano. Aprofundar-
se-á a pesquisa no que diz respeito à doutrina liberal, segundo a qual os vínculos jurídicos entre os
particulares centravam-se no rígido postulado do pacta sunt servanda. Tais premissas partiam da concepção
de igualdade e da livre disposição dos contratantes, deixando de investigar outras condições que
diferençassem os indivíduos submetidos às relações jurídico-obrigacionais. Face às transformações sociais, 
políticas e econômicas do século XX, os princípios liberais cedem passo às imposições normativas
específicas e à intervenção estatal nos ajustes privados. Denotam-se, no campo jurídico-normativo e no de 
elaboração da doutrina, significativas construções voltadas à proteção daqueles que se mostram
desigualados em face do outro contratante. Finalmente, discutir-se-á a ponderação dos princípios da 
autonomia e da heteronomia da vontade enquanto verdadeira força capaz de levar o jurista a realizar o
direito enxergando a sociedade como uma comunidade de cooperação e coexistência, capaz de atrair a
riqueza da nação. 

Palavras chave: Relação contratual. Autonomia da vontade. Intervenção estatal. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2136 
TÍTULO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E A LEI 11.187/2005 – 
NECESSIDADE DE DECISÃO TERATOLÓGICA PARA A ADMISSÃO DE MANDADO DE 
SEGURANÇA CONTRA CONVERSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO. 
ALUNO: DALLIANE MAGALHAES SENA (6112657457) 
ORIENTADOR: MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS (32279884453) 

Resumo:  
 
        A Lei n° 11.187/2005 determina que o Relator, recebendo o agravo de instrumento, e verificando não
se tratar de caso que causa à parte lesão grave e de difícil reparação, obrigatoriamente deverá convertê-lo 
em agravo retido, sendo essa decisão irrecorrível Perante a irrecorribilidade dessa decisão, há o
entendimento de que resta tão-somente impetrar Mandado de Segurança, como sucedâneo recursal, para
impugná-la. Conquanto, entende diversamente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – TJRN, 
considerando não se poder alegar direito líquido e certo contra texto legal. Assim, segundo o Tribunal,
sendo a decisão irrecorrível, não há que se falar em impetração do mandamus, posto que seria manifesta
desobediência à lei, porquanto se buscaria substituir recurso não previsto legalmente. Entretanto, reconhece
o TJRN haver exceções, admitindo o mandamus contra decisão manifestamente teratológica, sem
compatibilidade com a ordem jurídica e o regime democrático. Admitirá o TJRN, então, o remédio
constitucional contra ato judicial do Relator que converte agravo de instrumento em retido, desde que essa
decisão interlocutória apresente teratologia, nos casos em que se vislumbre receio de dano irreparável ou de
difícil reparação. 
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CÓDIGO: HS2149 
TÍTULO: A ARBITRAGEM COMO JURISDIÇÃO PRIVADA 
ALUNO: NATASHA RANGEL ROSSO NELSON (91541557204) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: IGOR PERES CRUZ DE LIMA (1433238497) 
CO-AUTOR: TASSIA MAYARA DE MELO E SILVA (6119831410) 
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Resumo:  
 
        O Estado tem o dever de proporcionar e garantir os direitos dos cidadãos, e caso estes direitos sejam
violados, é dever do mesmo proporcionar a justiça na sociedade. É tarefa do Judiciário julgar os casos
concretos conforme a lei; o juiz guiado pela razão, utilizando a prudência, o discernimento, e a
imparcialidade possui a obrigação de resolver os conflitos, através do julgamento, da forma mais justa
possível, atribuindo a cada um, o que realmente for seu por direito. Todavia, o Estado não vem cumprindo
seu papel da forma mais eficaz. O processo, o qual é a forma de resolução dos conflitos é vagaroso,
dispendioso, a jurisdição estatal não está alcançando sua finalidade que seria garantir a justiça para todos. A
arbitragem entra nesta conjuntura, como uma forma alternativa de se resolver os conflitos, sendo
considerada jurisdição privada, pois soluciona os litígios entre as partes envolvendo direitos disponíveis,
com algumas diferenças da jurisdição estatal: é oriunda da esfera privada; e o juiz, neste caso, chamado de
árbitro, é escolhido pelas partes, entretanto sua sentença possui o mesmo poder, valor, e imposição de um
juiz togado, sendo considerada título executivo. 
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CÓDIGO: HS2154 
TÍTULO: O TERRITÓRIO DA SHEELITA: CRISE E ESTAGNAÇÃO 
ALUNO: ANDERSON DE MEDEIROS GOMES (6113003469) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 

Resumo:  
 
        O território da scheelita: crise e estagnação trata-se de uma investigação sobre a reorganização urbana 
da cidade de Currais Novos- RN, após a crise da scheelita (décadas de 1980/90 ) . Para isso, analisou-se a 
lógica do processo de crise e estagnação verificado no município, no período em foco, procurando avaliar o
papel de novas atividades produtivas e não-produtivas no processo de reestruturação sócio-econômico e 
espacial, as possíveis mudanças na dinâmica da cidade, as quais remetem a formas de organização
diferenciadas da conjuntura anterior. Nesse sentido, busca-se discutir, dialeticamente, a dinâmica de tais 
modificações orientadas possivelmente a partir de processos econômicos vigentes. A metodologia utilizada
corresponde a leitura bibliográfica, levantamento de dados secundários, observação in lócus, registros
fotográficos e entrevistas. 
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Resumo:  
 
        Versa este trabalho sobre o tratamento dispensado ao Imposto sobre Serviços cobrado às Sociedades
de Profissionais Liberais, demonstrando as formas de cálculos adotadas no Brasil, bem como a
plausibilidade jurídica de cada uma delas. Neste sentido, se demonstrará como é abrangente a celeuma que
envolve este tema, acima de tudo em conseqüência da falta de unicidade de regimes tributários adotados
pelos Municípios brasileiros, existindo inúmeras discussões judiciais, tanto nas instancias ordinárias como
nas superiores, para se tentar chegar a uma posição definitiva, que aponte se deve imperar a forma de
cálculo padrão, com a incidência de um percentual de 5% sob o faturamento mensal total da sociedade ou o
regime de tributação diferenciado, através do recolhimento do ISS pelo regime fixo anual, calculado com
base no numero de profissionais habilitados, específico para sociedades de profissionais liberais que
reúnam as condições propugnadas por lei. Ressaltar a necessidade de adoção de medida forte pelo Estado
brasileiro, a fim de zelar pela segurança de nosso sistema jurídico, impedindo que, impunemente,
continuem certos municípios burlando determinações atinentes ao ISS, advindas de lei, atinentes ao regime
tributário deste país. 
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TÍTULO: BRASIL E PORTUGAL: O CASO CALMON NA CIDADE DO PORTO/ PORTUGAL 
ALUNO: GRACINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (5339741435) 
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (2871001464) 

Resumo:  
 
        A presente pesquisa intitulada Brasil e Portugal: O caso Calmon na cidade do Porto/ Portugal objetiva
investigar o episódio protagonizado pelo Cônsul brasileiro José Calmon e sua Filha Rosa na Cidade
portuguesa do Porto. O fato ocorreu no dia 17 de fevereiro de 1901 à saída da Igreja da Trindade, no Porto.
Após a missa, a filha do Cônsul brasileiro declarou para mãe que não voltaria para casa e que ingressaria
numa ordem religiosa. Conforme as fontes analisadas o Cônsul inconformado com a decisão da filha, grita
a todos presentes que a mesma está sendo raptada. A partir do entendimento de que este fato está
relacionado com o contexto histórico de Portugal, e por extensão do Brasil, do início do século XX,
pesquisamos os seguintes jornais portugueses: ‘O Comércio do Minho’ da cidade de Braga (1901) e o 
‘Tripeiro’ da cidade do Porto, além de artigos sobre o referido caso. Várias foram as repercussões de tal
episódio em Portugal, e vários foram as versões para o mesmo caso, sendo assim relevante o estudo do
referido tema. 
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Resumo:  
 
        O acúmulo de lixo é resultado do consumismo da sociedade moderna. Nos últimos séculos, o meio
ambiente esta passando por um processo de degradação ocasionado pela ação consciente do homem que
utiliza o espaço, nem sempre adequado, para se desfazer do lixo, que em grande parte, não é selecionado,
seja por falta de informação ou pelo simples fato de não ter despertado para a importância desse ato. A
reciclagem é fundamental para a conservação do planeta, pois diariamente produzimos toneladas de lixo
que invariavelmente poluem os rios, solos, ar e mar. Esse trabalho objetiva a conscientização da população
do espaço urbano de Parelhas - RN para a importância da coleta seletiva de lixo. Para a realização desse
trabalho tomou-se por base o centro urbano da cidade, tendo como alvo a população nele residente. Foi 
feita a investigação sobre a disposição final do lixo para, assim, tratar de forma devida os resíduos sólidos
produzidos pela cidade e diminuir os impactos de sua destinação direcionada ao lixão municipal. Assim os
impactos socioambientais advindos dessa prática tendem a se reduzir, dando nova funcionalidade e
aplicação aos resíduos produzidos, diminuindo o consumo de recursos naturais e energia. A metodologia
envolveu pesquisas bibliográficas, observação in loco, questionários e registro fotográfico. A partir dos
resultados da pesquisa definiu-se as estratégias de conscientização da sociedade. 
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Resumo:  
 
        A aplicação de medidas sócio-educativas aos menores infratores é tema amplamente discutido
hodiernamente, advindo dos Direitos da Criança e do Adolescente com a propagação dos Direitos Humanos
Fundamentais. O presente estudo visa avaliar a situação histórica e atual do menor infrator, explanando
problemas jurídicos e sociais referentes ao assunto; observando dados estatísticos e focando a Constituição
Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente como fundamentos excepcionais direcionadores
de deveres do Estado e da família e dos direitos da criança. Usa o método teórico descritivo baseado em
doutrina, legislação e periódicos com o objetivo de aprofundar as pesquisas. A CF admite a criança como
"pessoa em desenvolvimento" e defende o princípio da dignidade da pessoa humana. A redução da
imputabilidade penal, o aumento do tempo de internação, o rigor excessivo das punições não recuperam.
Somente o tratamento com o devido acompanhamento de profissionais, a educação e a prevenção são
capazes de diminuir as infrações cometidas por adolescentes. 
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Resumo:  
 
        A mídia tem veiculado com freqüência, informações acerca do fenômeno ambiental, conhecido como
“aquecimento global”, veiculando conseqüências catastróficas como: derretimento das calotas polares,
aumento do nível dos oceanos, tempestades, secas e inundações. Nesta expressão também está implicada a
ação humana, uma das causas principais, dado que este fenômeno natural pode ser agravado e adiantado
pelos hábitos consumistas da população. Diante disto, o objetivo deste estudo foi investigar como um grupo
de publicitários (pessoas que produzem informação) e um de donas-de-casa (recebem as informações) 
compreendem esse fenômeno. Esta é também, uma tentativa de compreender como as pessoas agem diante
de tal situação difundida de forma extremista pela mídia. Os resultados indicaram que as donas de casa
entendem o fenômeno como aumento da temperatura da Terra, enquanto os publicitários parecem ter um
conhecimento um pouco mais aprofundado sobre do tema. Quanto às causas deste, ambos apontaram a
poluição e consideram que todos podem fazer algo para melhorar o problema, apesar de observarmos que
entre os entrevistados, 14 se expressavam de forma coletiva, mesmo quando questionados o que “você”
pode fazer, indicando que as pessoas se ausentam da responsabilidade de diminuir os problemas ambientais.
Pode-se concluir que apesar dos publicitários demonstrarem um conhecimento maior sobre o tema, não 
foram muito além das donas de casa e não demonstraram agir mais pró – ambientalmente. 
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TÍTULO: “OS LIMITES E AS FRONTEIRAS DOS GÊNEROS” 
ALUNO: ARTHUR FERNANDES DA COSTA DUARTE (8415090420) 
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400) 

Resumo:  
 
        Em 1902, Euclides da Cunha lançou sua obra que hoje em dia é considerada um dos clássicos mais
importantes para a compreensão do nosso país, Os Sertões. Porém, o autor fora criticado a cerca da
veracidade do seu trabalho, que responde comparando seu trabalho ao do clássico historiador grego
Tucidides. O presente trabalho visa contemplar as semelhanças entre as duas obras e as razões para tal
comparação feita por Euclides, além de contemplar as nuances existentes entre a ficção e realidade no
próprio d’Os Sertões e as suas relações com as obras de Mario Vargas Llosa e Cunninghame Graham. 
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Resumo:  
 
        Atualmente o lixo urbano é um dos maiores problemas ambientais. Vivemos numa sociedade onde o
consumismo é um dos principais fatores para o acúmulo de resíduos sólidos no ambiente. Isso gera um
sério problema para os órgãos responsáveis pela limpeza pública, pois esse lixo precisa ser coletado e
depositado no local adequado. Esses resíduos acabam sendo depositados em lugares inadequados causando
problema de saúde pública e danos ao meio ambiente. Na cidade de Currais Novos, localizada na micro-
região potiguar denominada Seridó Oriental, latitude 6°18'45"S longitude 33°33'45"W, com população de
aproximadamente 45.000 habitantes, foi executado um projeto para analisar o processo de coleta,
transporte, destino final e aproveitamento do lixo urbano. Com efeito, através da coleta de dados obtidos na
Prefeitura Municipal foi possível avaliar a quantidade de resíduos sólidos produzidos pela população. O
acompanhamento junto aos trabalhadores dos carros coletores possibilitou conhecer o processo de coleta
até a deposição final do lixo. Foi aplicado um questionário, com perguntas fixas, para verificar o nível de
satisfação da população acerca da questão do lixo, que demonstrou um grau de insatisfação considerável.
Essa pesquisa foi realizada na intenção de contribuir para a melhoria das políticas públicas no tocante as
questões socioambientais na cidade de Currais Novos (RN). 
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ALUNO: KARINA MESSIAS DA SILVA (2916032460) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO (7478500463) 

Resumo:  
 
        O modelo de turismo desenvolvido em Natal/RN, assim como na maioria das demais capitais do
Nordeste Brasileiro, tem desencadeado uma especialização dos espaços litorâneos para a recepção do fluxo
turístico internacional. As Políticas Públicas locais e regionais influenciam fortemente a concepção desse
modelo, propiciando a ampliação e melhorias infraestruturais nas áreas selecionadas para a promoção da
atividade, de modo a proporcionar a atração de investimentos públicos e privados para a cidade. No
entanto, à medida que algumas áreas do espaço urbano vão sendo turistificadas verifica-se uma tendência à 
intensificação de problemas de natureza socioambiental (prostituição, violência, poluição das praias, entre
outros), interferindo nas atividades de lazer dos residentes que acabam se deslocando para outras áreas para
praticar tais atividades quando a urbanização turística assume maior magnitude. Mesmo diante desse
quadro de passividade, enfrentado pela maioria dos natalenses, existem algumas manifestações populares,
na forma de movimentos sociais, que estão se organizando e lutando em defesa do meio ambiente dos
efeitos negativos da atividade turística. Portanto, a pesquisa irá classificar os movimentos sociais existentes
em Natal, identificando quantos são, e, em que temáticas estão inseridos, bem como as suas conquistas. 
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Resumo:  
 
        A pesquisa aborda o processo de verticalização da área central da cidade de Caicó, que tem se
destacado no sistema urbano do Rio Grande do Norte como centro regional do Seridó. Conforme SOUSA e 
COSTA, (1998 p. 215), verticalização é o processo de adensamento de determinadas áreas urbanas através
da construção de edifícios, ocorrendo, geralmente, nas regiões centrais da cidade. Considerando esses
aspectos e com base na constatação de que a paisagem urbana de Caicó, em fase recente, vem sendo
transformada em função da verticalização, escolheu-se a sua área central como objeto de estudo. Objetiva-
se analisar o processo de verticalização da área mencionada, através da identificação dos principais pontos e
fatores que contribuem para sua ocorrência, dos tipos de uso e ocupação das estruturas espaciais
verticalizadas ou em processo de verticalização e das repercussões em termos de valorização da terra
urbana. Nesta investida, recorreu-se a procedimentos metodológicos como leitura bibliográfica, observação
in lócus, uso do GPS, leitura de imagens de satélite, representação cartográfica, realização de entrevistas e
registros fotográficos. Diante dos resultados têm-se a compreensão das conseqüências do processo de
análise para a cidade de Caicó, sendo possível elaborar uma carta temática de uso e ocupação do centro
urbano da cidade, com destaque para as principais áreas verticalizadas ou em processo de verticalização, o
que contribuirá para a eficiência do,planejamento urbano. 
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Resumo:  
 
        Na década de 80, a sociedade brasileira viveu o processo de redemocratização, entretanto, o regime
totalitário deixou marcas profundas nas mais diversas instituições, dentre elas, a violência policial. O
regime autoritário, através da manipulação dos aparelhos policiais, fomentou o paradigma maniqueísta
entre sociedade e policia, em uma relação marcada pelo uso da força. Vê-se que, ainda hoje, o policial 
aprende que a hierarquia anda junto com a humilhação, terminando por submeter o cidadão a verdadeiras
torturas psíquicas e corporais, tolhe-se assim o mínimo necessário à preservação da dignidade do gênero
humano. Isto provoca um sentimento contrário ao que se deveria ter como função social da instituição, na
perspectiva de proteger o cidadão. É inequívoca a necessidade de se repensar tais práticas odiosas tão
comuns no meio policial e que ferem gravemente nossa ordem jurídica social. Sendo assim, faz-se 
necessário fomentar por meio da instituição incumbida de prover seguridade pública, práticas de defesa
social, condizentes com a realidade democrática vigente, revendo suas ações atuais e as repensando de
maneira a preparar o policial não para guerra, mas para o trato com o cidadão. Em suma, o objetivo do
trabalho é analisar a função policial, sua relação com o passado autoritário e suas incompatibilidades com o
Estado Democrático de Direito, enfocando a questão da violação dos direitos humanos fundamentais. 
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Resumo:  
 
        Após a Primeira Guerra a conjuntura econômica dos países estava fortemente desequilibrada. Assim, a
instabilidade financeira e recessão das economias nacionais geraram necessidade de maior controle do
Estado na economia, de modo a sanar problemas do modelo capitalista. Além disso, devido a más
condições de vida, surgiu grande movimento de socialização e reforma agrária. Então, criou-se a 
necessidade de regulação e controle de preços, de câmbio e no setor agrário, o que ocorreu através de
formação legislativa específica. No Brasil, essa intervenção foi trazida pela Constituição Federal de 1988 e,
desde então, nosso Direito Econômico tenta construir uma harmonia quanto às políticas econômicas,
através do princípio da economicidade, com intuito de alcançar a finalidades eleitas pela Carta. Este
princípio lida com a idéia de “linha de maior vantagem”, que consiste em suprir de maneira mais viável 
determinada necessidade. Num contexto constitucional, ele tem ligação íntima com a dignidade da pessoa
humana, pois as necessidades encaradas não serão somente de ordem econômica, mas também social,
política e cultural. Dessa forma, o prisma adotado no controle econômico por meio de legislação e decisões
judiciais busca mitigar contradições da sociedade. A partir disso, observa-se uma nova roupagem do Direito 
Econômico, com o advento do princípio da economicidade, de cunho a preservar os objetivos fundamentais
e a prevalência dos Direitos Humanos. 
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ALUNO: LARISSA SANT ANNA PONCE (6920944405) 
ORIENTADOR: ANDERSON LUIZ REZENDE MOL (3040553607) 

Resumo:  
 
        A avaliação de retorno de investimentos possui uma grande importância quando se trata de decisões
relacionadas à escolha de projetos. Ela é uma ferramenta que auxilia na indicação dos projetos que
possivelmente trarão um retorno mais satisfatório para o investimento realizado. Existem vários métodos
que realizam essa avaliação de investimentos, o Payback, o Valor presente líquido, a taxa interna de retorno
e mais recentemente surgiu o método de Opções Reais que vem sendo usado como uma alternativa em
relação aos métodos anteriores. O objetivo deste trabalho é definir os métodos e avaliar qual deles é capaz
de trazer resultados mais precisos levando em consideração o ambiente volátil e incerto, que exige grande
flexibilidade de respostas. Para isso foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema e foram analisados
resultados de pesquisas anteriores onde os métodos foram aplicados. A partir daí foram obtidas as
conclusões a respeito do tema, apontado para a maior eficácia do método de opções reais frente aos
métodos tradicionais de análise de investimentos. Isso ocorreu devido à adoção da flexibilidade, permitindo
acrescentar informações durante o andamento do projeto, o que não ocorre nos demais métodos. 
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CO-AUTOR: NATASHA RANGEL ROSSO NELSON (91541557204) 

Resumo:  
 
        Para que a Administração Pública possa exercer de forma satisfatória as funções a ela atribuídas, o
legislador assegurou um espaço de liberdade para a escolha da opção que lhe pareça mais adequada em
determinadas situações, denominado de poder discricionário, o qual tem fonte a na falta de definição por
parte da lei de motivos ou quando o faz de forma imprecisa. Mas mesmo em tais casos, algumas limitações
são impostas, principalmente, no que tange à competência, à forma e à finalidade. No entanto, esta margem
frequentemente não vem sendo utilizado para os meios para os quais foi criada, o que acaba por estimular a
busca de apreciação de tais atos pelo Poder Judiciário. Entretanto, esta só pode ocorrer dentro dos limites da
assegurados à Administração Pública, o que se dá através da análise da legalidade do ato e do respeito pela
desta da sua esfera de liberdade. Nesse contexto, novas correntes vêm buscando limitar o exercício do
poder discricionário, a fim de aumentar o campo passível de apreciação pelo poder Judiciário. Dentre elas,
duas vêm se destacando mais: a que se refere ao desvio de poder e a teoria dos motivos determinantes. 

Palavras chave: DISCRICIONARIEDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIBERDADE. 
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CÓDIGO: HS2216 
TÍTULO: PARTO HUMANIZADO NA MEJC X DIREITO À PRIVACIDADE E DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA 
ALUNO: ISAQUE ASAFE COSTA DA SILVA (3043714407) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: LUANA MARIA LYRA CARRERAS (4482903400) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA BARROS DE ANDRADE (6496897476) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

Resumo:  
 
        A Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC presta, além da assistência médica, suporte à formação
acadêmica de profissionais da área de saúde. Neste sentido, é preciso conciliar a necessidade de formação
desses profissionais sem que os direitos à saúde e à privacidade dos pacientes sejam comprometidos. Com
relação à Instituição sob análise, percebe-se que não há procedimentos adequados no tratamento desta 
questão, pois a privacidade das parturientes não é respeitada, em função do trânsito de pessoas que é
inerente à sua condição de Maternidade-Escola, o que acaba gerando lesão à esfera íntima daquelas. Além 
disso, problemas como a precariedade estrutural, aliada à superlotação resultante do envio de pacientes do
interior e aos plantões excessivos que sacrificam a equipe de saúde atentam ainda mais contra a dignidade
das pessoas, preceito básico insculpido na nossa Carta Magna, que buscam esse centro de saúde.
Concomitantemente, o uso da expressão “humanizar” revela o fato de que seres humanos sempre têm sido 
tratados como objetos em procedimentos hospitalares por muitos profissionais. Conclui-se, portanto, que a 
equipe e os pacientes da MEJC, como em outros Hospitais-Escola, precisam reivindicar e pressionar os 
órgãos competentes de modo a encontrar formas de conciliação entre a necessidade de formação de
profissionais e a consecução do direito à saúde, sem que a privacidade dos pacientes e o fundamento
constitucional da dignidade da pessoa humana sejam vilipendiados. 

Palavras chave: Direito à Privacidade, Dignidade da Pessoa Humana, Parto Humanizado 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2227 
TÍTULO: O DIREITO AMBIENTAL: DA ELABORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS À EFETIVIDADE 
ALUNO: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO (7265110480) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RAQUEL ARAUJO LIMA (5140262436) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: THIAGO JOSE DE ARAUJO PROCOPIO (7425974401) 

Resumo:  
 
        Como toda matéria do Direito, a disciplina ambiental é baseada em princípios que a fundamentam,
pois garantem às instituições o respaldo para sua atuação. Essas proposições básicas garantem, sobretudo, a
proteção à vida e a garantia de um padrão existencial digno para os seres humanos das presentes e futuras
gerações, buscando o desenvolvimento econômico ecologicamente sustentado. Apesar dessa importância,
há a necessidade de verificar que a inclusão destes princípios na legislação nacional decorrem de
movimentos internacionais, particularmente dois. O primeiro, ocorrido em 1972, trata-se da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estolcomo, sendo o primeiro marco da
questão ecológica, em que foram propostas diversas ações, entre elas o Programa da Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA). Outra conferência importante foi a das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento (ECO-92), realizada no Rio de Janeiro em 1992, na qual foi firmado, em Declaração, os 
princípios básicos, como o do desenvolvimento sustentável. Concomitantemente a este aumento legislativo
na área ambiental, observou-se a pressão por uma maior efetividade destas leis, pela sociedade civil
organizada e população em geral. Conclui-se que as conferências citadas foram os pontos de partida para a
busca de efetividade na área ambiental, sendo que, entretanto, ainda há muito o que se conquistar,
particularmente em termos de eficácia e eficiência da letra da lei. 
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CÓDIGO: HS2230 
TÍTULO: ANÁLISE SISTÊMICA DO PROCESSO DE REVENDA DE MILHO VERDE DE UMA 
EMPRESA INFORMAL 
ALUNO: LAYNIA PRINCYELY DA FONSECA MARINHO DE CARVALHO REGIS (7402807401) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: JULIANA MARIA TENORIO DE LIMA (6882318450) 
CO-AUTOR: KALLYANE PEQUENO DE ARAUJO (6878246482) 

Resumo:  
 
        O trabalho promove uma análise sistêmica do processo de revenda de milho verde de uma empresa
informal. No desenvolver da pesquisa procurou-se analisar as variáveis que fazem parte do processo de
revenda de milho verde e as inter-relações existentes entre elas através de diagramas causais. A
metodologia utilizada envolve a construção dos diagramas a partir da revisão bibliográfica da literatura que
trata do Pensamento Sistêmico, de pesquisa observacional em uma empresa informal que domina esse
comércio na Grande Natal, e da realização de entrevistas (com perguntas abertas) com participantes da
empresa. A partir da interpretação do último diagrama percebeu-se que a disponibilidade do produto no 
mercado de compra e de venda, a qualidade do produto e o conhecimento dos produtores são aspectos
determinantes do processo de compra (que possibilitará a posterior venda) do produto. Chegou-se a 
conclusão que o processo de revenda de milho verde por parte dessa empresa informal acontece de uma
forma muito rápida, sendo cruciais o conhecimento dos melhores produtores de milho, de informações
precisas sobre qualidade, e o domínio do conhecimento de preços a serem pagos ou cobrados a partir da
disponibilidade de milho verde no mercado de compra ou de venda. 
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CÓDIGO: HS2237 
TÍTULO: OS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS NO RIO GRANDE DO 
NORTE: INTERESSE PÚBLICO X INTERESSE PRIVADO 
ALUNO: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (7402160408) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
CO-AUTOR: GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO (7265110480) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (6707577484) 

Resumo:  
 
        Os espaços territoriais especialmente protegidos em áreas públicas e privadas são – de acordo com a 
Constituição Federal de 1988 – criados pelo Poder Público no intuito de proteger e preservar o meio 
ambiente, sendo proibido qualquer uso que altere sua essência e admitido apenas o uso indireto de seus
recursos naturais (salvo exceções legais). Destarte, tal iniciativa respeita a função social da propriedade e
obedece ao plano diretor das cidades, garantindo a qualidade de vida da população. Estes espaços,
denominados pela Lei 9.985/2000 de Unidades de Conservação, dividem-se em Unidades de Uso 
Sustentável e Unidades de Proteção Integral. No Rio Grande do Norte há diversos espaços territoriais,
como a Reserva Particular do Patrimônio Nacional Mata Estrela, Parque das Dunas e Genipabu, e ainda
muitos em processo de criação. Entretanto, há uma crescente abertura desses espaços à iniciativa privada,
fato que enfrenta diversas críticas, tendo em vista sua contradição com o escopo de preservar tais áreas.
Verifica-se que, em diversas atividades humanas como o turismo, à medida que a entrada de pessoas nestes
espaços aumenta, ocorrem graves interferências no ecossistema e biosfera locais. Torna-se cogente a 
intervenção do Poder Público – em diversas instâncias legais como o Ministério Público e devidamente
pressionado pela sociedade – para estabelecer o que é possível dispor nestas áreas sem que seu objetivo de
preservação não seja deixado de lado. 

Palavras chave: Proteção Ambiental. Espaços Territoriais. Rio Grande do Norte. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2239 
TÍTULO: O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA SALA DE AULA: FORMAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO SOCIAL DO INDIVÍDUO. 
ALUNO: LIDIANNY SUSY DE QUEIROZ DIAS (4646805499) 
ORIENTADOR: JOAO TADEU WECK (59425237972) 

Resumo:  
 
        * Lidianny Susy de Queiroz Dias. ** João Tadeu Weck. Esse trabalho tem como finalidade refletir
sobre a inserção e o uso das tecnologias educacionais na sala de aula, através da analise de um programa
transmitido por um canal da t v aberta. O programa ‘Dicas de um Sedutor’ aparentemente é apenas uma 
forma de se fazer humor, mas quando analisado a partir de outras concepções é possível perceber vários
elementos formadores de opinião social. Nesse sentido, é necessário analisar o verdadeiro papel dos meios
tecnológicos – não apenas da t v, mas de todos os meios de comunicação - na formação do individuo, assim 
como demonstrar como essas novas tecnologias podem ser utilizadas para contribuir com o processo
educacional, na formação de cidadãos mais críticos. Por fim, perceber que além do discurso de igualdade,
existe uma outra ideologia, demonstrada de forma implícita. 

Palavras chave: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS; MEIOS DE COMUNICAÇÃO; CIDADÃOS 
CRÍTICOS 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2241 
TÍTULO: ESTABILIDADE REGULATÓRIA DO SETOR GASEÍFERO NACIONAL PARA 
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA ACERCA DOS 
FINANCIAMENTOS SOB A MODALIDADE PROJECT FINANCES 
ALUNO: HELIO VARELA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (1251319416) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 

Resumo:  
 
        A consolidação de uma estabilidade no quadro de regulação de Gás Natural nacional assume, sem
dúvida, papel de extrema importância, sobretudo, por significar um meio de atração de novos
investimentos, primordiais para a otimização e amadurecimento da Indústria do Gás Natural nacional.
Partindo de um encadeamento lógico, qual seja: estabilidade regulatória acarreta segurança jurídica que
diminui os riscos e atrai investimentos, a idéia de um compromisso regulatório do setor gaseífero nacional,
pontapé inicial para a consolidação desta linha de raciocínio, configura-se como elemento chave para a 
atração de investimentos ao setor e neste ponto o papel de agentes financiadores é de suma relevância, com
destaque para os financiamentos sob a modalidade Project Finances, cujas peculiaridades intrínsecas, no
que se refere à diminuição dos riscos de mercado, guardam total compatibilidade com as necessidades do
hodierno quadro do setor de gás natural no Brasil. 

Palavras chave: Estabilidade regulatória Project Finances 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2245 
TÍTULO: POLUIÇÃO SONORA: UMA ANÁLISE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA OESTE, 
NATAL/RN, 
ALUNO: NEUMA PATRICIA DA ROCHA ALVES (79120660472) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187) 
CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430) 

Resumo:  
 
        O objetivo principal da pesquisa foi identificar o nível de poluição sonora da Região Administrativa
Oeste de Natal/RN, indentificando o problema que prejudica a vida da população. Para comprovar a
identificação do problema, o levantamento bibliográfico serviu como suporte para a pesquisa a partir do
histórico da cidade de Natal de 1599 até 1960, quando foi iniciada a sua ampliação e o surgimento da região
administrativa em pauta. Os dados coletados na SEMURB serviram de apoio para identificar e constatar se
a poluição sonora no local, inicialmente na Cidade da Esperança e como contribuia de forma negativa no
cotidiano dos seus habitantes e a relação destes habitantes quanto ao conhecimento dos seus direitos e o
respaldo legal na reinvidicação dos seus direitos e se assim o fazem conforme a legislação ambiental. 

Palavras chave: educação ambiental, saúde, impactos ambientais urbanos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2255 
TÍTULO: O TURISMO DA MEMÓRIA E DO ESPAÇO REORGANIZADO 
ALUNO: MARLUCE SILVINO (6878188423) 
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420) 
CO-AUTOR: ALDENIZY MÁRCIA SILVA LOPES (8203381413) 
CO-AUTOR: VALCLEIA FIRMINO VERAS ALENCAR (2509055402) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na cidade de Caicó no ano de 2008 de
iniciativa da autora, com o intuito de observar a influência do homem nos espaços urbanos através do
turismo. Para realização do trabalho foram utilizadas leituras pautadas em MORAIS(1999) e SANTOS
(1988), além de pesquisa em campo em forma de entrevistas com os moradores locais. Intitulado como O
turismo da Memória e do Espaço Reorganizado, o referido trabalho analisa como o turismo que visa o
consumo e nesse caso o espaço, utiliza a paisagem com sua beleza física e também seu legado histórico.
Com isso percebemos a Ilha de Santana em Caicó, que era antes um ambiente natural se trasnformar em
Complexo turístico para atender as necessidaes economicas da referida cidade. O trabalho tem como
finalidade evidenciar como a cidade através do turismo utilizou-se de sua própria história e a trasnformou 
em fonte de renda. 

Palavras chave: Turismo, espaço, memória e renda. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2256 
TÍTULO: DINÂMICA DOS LUGARES: CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE 
PARNAMIRIM 
ALUNO: LUCIANA DA COSTA FEITOSA (8292549439) 
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504) 
CO-AUTOR: DIEGO TENORIO DA PAZ (7548208405) 

Resumo:  
 
        O município de Parnamirim encontra-se localizado no estado do Rio Grande do Norte, integrando a
Região Metropolitana de Natal. Faz fronteira ao norte com o município de Natal, ao sul com os municípios
de Nísia Floresta e São José de Mipibú, ao leste com o oceano Atlântico e a oeste com o município de
Macaíba. Possui uma população estimada de 143.598 habitantes (dados de 2003 do IBGE) para uma área de
126,6 km², resultando em uma densidade demográfica de 1.134,3 hab/Km². A primeira contagem 
populacional que se tem registro no município (até então distrito da capital Natal), realizada em 1950,
possui o valor de 4.986 habitantes. No entanto, entre este período e o ano de 2007, Parnamirim passa por
um processo de crescimento intenso, ganhando o 'status' de terceira maior cidade em contigente
populacional do Rio Grande do Norte, ficando atrás apenas de Mossoró e Natal. Vale salientar que no curto
período entre 2000 e 2007 o crescimento foi o mais expressivo já registrado até então. A partir daí temos
como objetivos gerais do trabalho analisar e compreender os fatores que proporcionaram tal crescimento no
municipio de Parnamirim, levando-se em conta variáveis como a especulação imobiliária na cidade do
Natal e a atividade industrial de Parnamirim. Buscaremos compreender tais variáveis em cima de alguns
conceitos elaborados, sobretudo, por Milton Santos, como o de mobilidade. A metodologia consiste no
levantamento de dados censitários, pesquisas bibliográficas e leituras teóricas. 
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CÓDIGO: HS2259 
TÍTULO: A IDENTIDADE DA METRÓPOLE: UM ESTUDO SOBRE A RMNATAL 
ALUNO: DANIELLA ELANA DOS SANTOS CRUZ (7550913455) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 
CO-AUTOR: MARKELLY FONSECA DE ARAUJO (5815025402) 
CO-AUTOR: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (7138366442) 
CO-AUTOR: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ (6920909405) 

Resumo:  
 
        A proposta a ser apresentada visa discutir a identidade da Região Metropolitana de Natal. Segundo
Zoran Roca e Leonor Gandra, identidade é todo conjunto de características singulares físicas e humanas -
materiais e imateriais - dos lugares e regiões que os distingue de outros territórios, vizinhos ou distantes.
Reportando tal conceito à RMNatal constatamos a mínima integração dos nove municípios participantes,
(Ceará - Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Natal, Nízia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do
Amarante e São José de Mipibú), realidade esclarecida pela recente criação da RMNatal, contribuindo com
a incipiente identificação entre os habitantes metropolitanos. Objetivamos analisar a integração promovida
pela construção da região metropolitana, assim como o grau de urbanização dos municípios integrantes,
compreender as desigualdades existentes entre eles, Identificar quais foram às iniciativas de planejamento
urbano tomadas para realizar a RMNatal. Metodologicamente partimos de pesquisas bibliográficas,
colhendo dados secundários, bem como, idas a campo coletando dados primários. Como resultados da
nossa breve pesquisa vimos que têm-se um cenário propício às discussões e formação de novas alianças,
como também, rever alguns parâmetros de inclusão de municípios à RMNatal, apenas podemos afirmar que
somente com bom senso político e com uma administração participativa que o desenvolvimento se tornará
realidade. 
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CÓDIGO: HS2261 
TÍTULO: FRONTEIRAS E ALCANCE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
ALUNO: RAISSA CORTEZ TEIXEIRA DE CARVALHO (6045878485) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: TASSIA MAYARA DE MELO E SILVA (6119831410) 
CO-AUTOR: IGOR PERES CRUZ DE LIMA (1433238497) 
CO-AUTOR: NATASHA RANGEL ROSSO NELSON (91541557204) 

Resumo:  
 
        A liberdade de expressão é um direito garantido pela maioria dos países, bem como por organizações
internacionais, contudo, não deve ser considerado um direito absoluto. Essa liberdade ao entrar em conflito
com outro direito tutelado no ordenamento gera uma insegurança jurídica uma vez que determinar, em
abstrato, qual dos direitos deverá prevalecer é tarefa conturbada. Nesse sentido, faz-se mister analisar o 
limite e alcance da liberdade de expressão frente a outros bens jurídicos igualmente relevantes, assim como,
considerar a linha tênue de divisão em que se deve primar pela liberdade de agir dos indivíduos em
detrimento da honra e respeito de outra pessoa, ou mesmo, no caso inverso. Objetivando diminuir os
possíveis excessos ocasionados pelo abuso de direito no exercício dessa liberdade, o governo pode optar
por regular os meios de comunicação, todavia, deve-se ter prudência visto que a liberdade de expressão é 
considerada um direito fundamental e um pequeno deslize pode transformar um governo eficaz em
autoritário e controlador. Por fim, tem-se que num ordenamento jurídico, as normas e princípios devem ser
analisados em conjunto, como um sistema único, no qual o todo deve conviver harmonicamente. Em vista
disso, conclui-se que para a liberdade de expressão coexistir pacificamente e causar o menor dano aos bens
jurídicos tutelados, ela possui limites, assim como os outros valores e direitos fundamentais, e deve ser
ponderada no caso concreto para a resolução do conflito. 
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CÓDIGO: HS2265 
TÍTULO: ESPETINHO DE CAMARÃO: UMA ANÁLISE SISTÊMICA DO PROCESSO DE 
CONSUMO DO PETISCO 
ALUNO: ANAMÉLIA DANTAS HENRIQUE (6119307494) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (6524772407) 
CO-AUTOR: ACSA NARA DE ARAUJO BRITO (8382788416) 
CO-AUTOR: FRANCIMARIO VENANCIO DE OLIVEIRA (4684175405) 

Resumo:  
 
        O trabalho aborda o processo de consumo do espetinho de camarão nas praias da cidade de Natal.
Durante a realização do trabalho procurou-se analisar as variáveis que fazem parte do processo de consumo
do espetinho de camarão e as inter-relações existentes entre elas através de diagramas causais. A 
metodologia utilizada envolve a construção dos diagramas a partir da revisão bibliográfica da literatura que
trata do Pensamento Sistêmico, de pesquisa observacional nas praias e da realização de entrevistas (com
perguntas abertas) com consumidores. A partir da interpretação do último diagrama percebeu-se que a 
fome, o ambiente e o sabor são importantes condicionantes para a compra do espetinho e posterior
consumo. Chegou-se a conclusão que o processo de consumo do petisco acontece de forma quase que
instintiva, visto que o principal fator que influencia a compra é a fome do interessado; e que é fundamental
uma conjuntura de fatores (principalmente fome, ambiente, sabor) para se ter um consumo satisfatório do
espetinho de camarão. 
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CÓDIGO: HS2266 
TÍTULO: O DIREITO SUCESSÓRIO CONFORME O PRINCÍPIO DA ISONOMIA DA FILIAÇÃO 
ALUNO: TALITA VARELA DE MEDEIROS (6409524455) 
ORIENTADOR: ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS (91238641415) 
CO-AUTOR: GLENDA CRISTINA DANTAS FLOMIN (5722358444) 

Resumo:  
 
        A adoção sofreu grandes modificações ao longo da história, tanto no aspecto cultural como também no
jurídico, principalmente no direito das sucessões, o qual outorgou aos filhos não biológicos a mesma
capacidade sucessória dos carnais. Foi a atual Constituição que, ao tratar da filiação, alterou a perspectiva
da adoção quando proibiu quaisquer distinções entre filhos havidos ou não no casamento, bem como entre
os consangüíneos e adotados, devendo todos eles ter os mesmos direitos e qualificações, sendo vedada
qualquer expressão discriminatória. Em consonância com a Lei Maior, o Código Civil também vedou o
tratamento diferenciado aos filhos, biológicos ou não. Entretanto, questão tormentosa surge da análise da
regra contida no art. 1799, I, do CC, segundo o qual ao autor da herança é permitido deixar parte de seus
bens em testamento para herdeiro ainda não “concebido”. Destarte, conforme o significado da palavra 
concepção, alguns doutrinadores depreendem que o referido dispositivo amparou, tão somente, os filhos
consangüíneos, não sendo permitida tal forma de sucessão para descendentes não carnais. Portanto,
conforme interpretação da lei, permitir a participação de descendentes não biológicos poderia implicar em
desrespeito à vontade última do de cujus. Todavia, é passível de discordância esse entendimento, uma vez
que, excluir da capacidade sucessória filhos adotados, ainda que em um único caso, é ir de encontro à Lei
Maior e ao princípio da isonomia da filiação. 
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Resumo:  
 
        A problemática do saneamento básico assume um papel preponderante, em função do direito humano
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial à sadia qualidade de vida,
conforme preceituado no caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988. Entretanto, não se verifica a
efetividade deste direito devido à omissão dos representantes eleitos em criar medidas que visem sanar o
problema da falta do saneamento básico. Apesar de ser algo que já ocorria na Antiga Roma, o atendimento
dos serviços sanitários ainda apresenta déficits consideráveis na maioria das capitais dos estados brasileiros.
Em lugares mais distantes, a situação é mais preocupante. Além da ausência de um sistema de coleta e
tratamento de esgotos adequado, observa-se que nem mesmo são oferecidos os serviços básicos de
abastecimento de água e coleta de lixo. A título de exemplo, tal realidade pode ser percebida nos
assentamentos rurais visitados pelo Lições de Cidadania, no município de Macaíba, Rio Grande do Norte.
Neste sentido, discute-se a experiência educacional nos assentamentos citados e conclui-se que, no caminho 
à efetividade legislativa, há de se passar, necessariamente, pela maior conscientização da população,
inclusive, em relação ao uso dos instrumentos legais existentes para que esta possa reivindicar do poder
público ações voltadas para a adequada coleta, tratamento e disposição final dos efluentes líquidos e
resíduos sólidos. 
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Resumo:  
 
        A Emenda Constitucional 09/95 reformulou o modelo jurídico de exploração de hidrocarbonetos no
Brasil. Até então, as atividades atinentes à pesquisa e à lavra de jazidas de petróleo e gás natural só
poderiam ser feitas pela Petrobrás, detentora do monopólio da União. A emenda possibilitou às empresas
privadas a participação em tal esfera econômica, sem renunciar ao monopólio, pois há sujeição aos ditames
da União. Para regular a indústria, a Lei do Petróleo institui a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), responsável por promover as licitações para a concessão de direitos de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Nessas licitações, há três critérios para análise das
propostas dos interessados: bônus de assinatura, programa exploratório mínimo e conteúdo local, sendo este
o planejamento da proporção de gastos com sistemas, bens e serviços da indústria nacional que o
concessionário utilizará durante as fases de exploração e desenvolvimento, se vencedor. No decorrer das
rodadas de licitações promovidas pela Agência, vemos mudanças na abordagem do conteúdo local como
fator de julgamento das ofertas. Analisaremos as disposições atinentes a este fator na Rodada 9, de 2007.
Para tal, são examinados o edital e a minuta do contrato de concessão referentes à icitação, bem como os
diplomas normativos que disciplinam todo o certame, como a Constituição Federal, a Lei do Petróleo e
regulamentos da ANP. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho busca trazer um resgate do contexto histórico referente às principais características
dos ideais neoliberais em seu início e expansão, principalmente nos países da América latina. Mostra
também as implicações dessa conjuntura para o desenvolvimento da política social brasileira. A
metodologia utilizada se deu através de pesquisa bibliográfica. Os objetivos com relação à discussão do
tema são: proporcionar uma compreensão aprofundada do processo de surgimento e expansão da ofensiva
neoliberal; mostrar as principais características da trajetória das políticas sociais brasileiras, fazendo uma
ponte com os programas de transferência de renda no Brasil atual e buscar uma reflexão sobre o futuro
dessas políticas diante da minimização crescente do Estado no que concerne à redução e negação dos
direitos sociais. Tal temática é de suma importância para aqueles que lutam por um país diferente com
políticas sociais universais e contínuas; uma sociedade mais justa, na qual a cidadania e a democracia
prevaleçam em detrimento da pobreza e injustiça social. 
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Resumo:  
 
        Um Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, sendo
o Poder Público municipal o responsável pela promoção da política de desenvolvimento urbano, que tem
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. Sob protestos, foi editada a Lei Complementar nº 082, que instituiu o Novo Plano Diretor da 
cidade do Natal. Essa Lei foi alvo de várias emendas, visando sua alteração e, entre elas, está a debatida
emenda nº 3, que trata do adensamento da Zona Administrativa Norte da cidade. Dessa forma, o presente 
trabalho objetiva elucidar a importância da elaboração de um Plano Diretor que atente para as necessidades
de desenvolvimento e expansão urbana e discutir a celeuma oriunda de emenda apresentada ao texto
original. Tratando-se de forma mais direta o trabalho constitui-se de uma abordagem dos aspectos 
relevantes do Plano Diretor da cidade, mormente: a) sua importância para a cidade; b) a emenda nº 3 e seus 
pontos controversos. Esse trabalho foi realizado com supedâneo na Constituição do RN, especialmente, no
que tange a política urbana, bem como na legislação auxiliar e trabalhos no campo do Direito Ambiental.
Através da pesquisa realizada percebemos que a emenda nº 3, objeto de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIn), fere nosso ordenamento jurídico, além da violação de princípios dos Direitos
Ambiental e Urbanístico. 
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Resumo:  
 
        Com o intuito de reprimir de uma forma mais dura aqueles delitos considerados mais vis pela
sociedade, foi editada, em 1990, a Lei de Crimes Hediondos. A referida Lei dá um tratamento mais severo
aos que incorrerem em delitos considerados hediondos, dentre estas severidades, estava à vedação a
Progressão de regime penitenciário. No entanto, passados mais de 15 anos, essa vedação foi considerada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O ocorrido ocasionou uma reviravolta no trato desses
crimes por nossos tribunais. Dessa forma, o presente trabalho objetiva explanar os efeitos dessa decisão, sua
repercussão e como o instituto da progressão de pena adequou-se a essas mudanças. Tratando-se de forma 
mais direta o trabalho constitui-se de uma abordagem do instituto da Progressão de regime para crimes
hediondos, precipuamente: a) do que se trata e os requisitos desse instituto; b) como ocorria até a recente
alteração; c) os requisitos para beneficiar-se da progressão após as mudanças na Lei. Esse trabalho foi
realizado com fulcro nas Leis nº 8.072/1990 e 11.464/2007, além do estudo de alguns julgados dos tribunais
pátrios. Concluída a pesquisa percebemos a razoabilidade desse novo entendimento adotado pelo STF, pois
não permitir a progressão de regime a um detento, por pior que seja o delito praticado, é desconstituir os
pilares de um sistema prisional que, pelo menos em tese, recupera o indivíduo que teve um comportamento
delituoso. 
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Resumo:  
 
        A experiência extensionista do projeto Lições de Cidadania permite inúmeras considerações. Desde a
pesquisa inicial com o público-alvo do projeto, passando por todos os contatos realizados até a fase final,
restou clara a defasagem no que concerne ao que podemos chamar de “consciência cidadã” dos assentados. 
À primeira vista, chama a atenção como alguns indivíduos se mostram interessados e cientes dos
acontecimentos no cenário político nacional; mas, logo, a realidade se revela, deixando exposta a
necessidade de se elucidar questões referentes à cidadania. O abandono quanto à assistência para tal fim
deixa uma lacuna que vem a ser ocupada pela mídia televisiva, a qual, infelizmente, não se configura
enquanto instrumento ideal para um aprimoramento social, mas sim um meio catalisador de influência. O
que resta conclusivamente é a necessidade patente de conscientização cidadã em todos os níveis da
sociedade, a começar por noções básicas de democracia. A título de exemplo, a função de um político eleito
ainda é tida como a de “ajudar o povo”. Trata-se de um estigma há muito existente, cuja cura perpassa,
antes de tudo, pela informação, formação jurídica e formação jurídica popular da população. Mas, para isto,
é necessário consciência crítica no próprio meio jurídico acadêmico. Projetos como o Lições de Cidadania
podem ser, ao proporcionar esta alteridade, instrumentos para ajudar a formar profissionais do Direito
comprometidos com a mudança da realidade social atual do país. 
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Resumo:  
 
        A propriedade reflete e influencia as transformações sócio-político-econômicas e por isso é um 
importante objeto de estudo das ciências sociais. Como suporte econômico da vida individual, é um dos
direitos fundamentais garantidos pela constituição pátria atual (CF art. 5°, XXII), posto de importãncia que
nem sempre foi vislumbrado no processo histórico. O presente estudo tem o objetivo de construir um
conceito acerca do direito de propriedade como Direito Fundamental, enfocando a importância de sua
respectiva função social, que visa contemplar o bem comum da comunidade e o ideal de justiça defendido
pela atual noção de Estado Social de Direito (característica dos Direitos Fundamentais de terceira geração).
Utiliza o método teórico-descritivo realizando uma pesquisa de cunho bibliográfico, compreendendo
doutrina, legisãção e periódicos, almejando proceder as explicações pertinen- tes ao objeto de estudo. A 
concepção da função social da propriedade que se tem hodiernamente surgiu apenas no início do século XX
com o pensamento de Augusto Comte, identificando o interesse social como legitimador do direito de
propriedade. Ela não vem como excludente, mas como remodeladora deste direito. Acolhendo-a o orde-
namento jurídico brasileiro demonstra amadurecimento no seu aprendizado democrático; resistência à
concen- tração fundiária; ao usufruto individualista que se impregnou no nosso País e que acentua as 
desigualdades, con- sequentemente, fomentando a violência no seio da sociedade. 
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Resumo:  
 
        Na faixa costeira norte-riograndense foram implantados importantes projetos turísticos, além de outros
projetos econômicos. Diante desse contexto, essa pesquisa visa avaliar a execução do projeto de
recuperação da praia de Areia Preta, principalmente o plano de controle e monitoramento ambientais. Nessa
praia foram construídos três gabiões com um aterro hidráulico para a engorda da praia. Para atingir seu
objetivo a pesquisa adotou os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica; pesquisa de
campo com aplicação de 29 questionários com os freqüentadores da praia; aplicação de entrevista com o
responsável do projeto na Secretaria Municipal de Obras e Viação (SEMOV); levantamento fotográfico e
cartográfico. Em relação aos resultados é possível afirmar que 83% dos freqüentadores perceberam
diferenças na praia após a implantação do projeto, tais como: engorda de praia, ondas mais fracas e
diminuição da erosão costeira, o que evidencia a modificação da paisagem. Constatou-se também que 76% 
dos entrevistados consideraram que a faixa de praia aumentou e melhorou em relação ao período anterior a
construção dos gabiões. A prefeitura considerou o projeto satisfatório pelo término da erosão costeira na
área, apesar de realizar apenas 60% do aterro previsto. Em se tratando das considerações finais, pode-se 
afirmar que a obra realizada está interrompendo a erosão da linha de costa e recuperou as praias
erosionadas do bairro de Areia Preta. 
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Resumo:  
 
        A exploração das riquezas subterrâneas tem se mostrado de importância ímpar desde a Revolução
Industrial. Das dez maiores empresas com maior faturamento do mundo em 2007, três são do ramo de
petróleo e gás. As jazidas de minérios, petróelo e gás natural são de fundamental importância para a
soberania de um país, sendo necessário uma análise econômica, sociologica e jurídica para seu melhor
aproveitamento. A ativdade de exploração e produção de petróelo e gás natural é um monopólio estatal,
exercido por empresas de personalidade jurídica eminentemente privada. O contrato de concessão é meio,
pelo qual, o Estado não apenas autoriza essa atividade, mas fixa os parâmetros de contra partida, que seja
econômica, que seja ecológica, pela apropriação de bem público. 
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Resumo:  
 
        O objetivo desta proposta é difundir os estudos desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisa e Extensão
em Neuropsicologia (LAPEN), vinculado ao Departamento de Psicologia da UFRN. A finalidade do
LAPEN é desenvolver pesquisas e prestar serviços à população na área da Neuropsicologia. Tal domínio
investiga as relações entre organização e funcionamento do sistema nervoso central e as funções
psicológicas superiores como memória, pensamento e linguagem, em condições normais ou patológicas. O
LAPEN agrega discentes da graduação e da Pós-graduação de Psicologia, docentes e pesquisadores da
UFRN e de outras IES. Propõe estabelecer parcerias com outros laboratórios e núcleos de pesquisa,
extensão e serviços, possibilitando a disseminação e adensamento da produção na Neuropsicologia, atuando
na avaliação, diagnóstico e reabilitação. Atualmente, estão em andamento no LAPEN os seguintes
trabalhos: a) Avaliação dos efeitos cognitivos tardios do tratamento quimioterápico e/ou radioterápico sobre
o funcionamento cognitivo de crianças sobreviventes da Leucemia Linfóide Aguda e tumores no Sistema
Nervoso Central; b) Avaliação Neuropsicológica de Crianças com Diabetes Mellitus Tipo 1; c) Construção
e validação de instrumento de avaliação neuropsicológica para idosos não alfabetizados. A implantação do
LAPEN viabiliza uma prática crescente de transmissão de conhecimentos entre a sociedade e a
universidade, oferecendo contribuições para populações com lesões e/ou disfunções neurológicas. 
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Resumo:  
 
        O tema do meio ambiente é abarcado por nossa legislação em diversos dispositivos, por exemplo: a
Carta Magna, a qual constitui o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito
fundamental no art. 225; e a lei n° 6.938/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente (a qual
institui instrumentos para a preservação da natureza). Ademais, faz-se mister enfatizar que a efetivação dos 
direitos ambientais não se limita a garantias e sanções, mas abrange a participação popular e a
conscientização ambiental, sendo primordial o acesso dos cidadãos a essas informações e às maneiras de
fazer-se cumprir o que está escrito. Para alcançar tal objetivo, a educação ambiental se torna essencial, pois
realiza uma conexão entre o campo jurídico e o “mundo real”. Nesse sentido, a Constituição Federal e 
Estadual destacam a importância da educação ambiental em todos os níveis de ensino, afim de que a
sociedade, junto ao Estado, possa preservar e defender o meio ambiente, harmonizando-o com as 
necessidades do desenvolvimento sócio-econômico. No Rio Grande do Norte, o IDEMA é o órgão que tem
a função de promover tal educação, implantando uma política de educação ambiental e coordenando o
desenvolvimento de ações promovidas pelos órgãos competentes. Esse trabalho se apóia numa pesquisa
teórico-bibliográfica e busca analisar o papel da educação ambiental e seus avanços no Rio Grande do
Norte, enfatizando sua importância para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. 
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Resumo:  
 
        A pesquisa promove um diagnóstico observacional de Qualidade de Vida no Trabalho a partir das
dimensões de Walton na Caliman Agrícola RN SA, empresa produtora e exportadora de mamão do RN. A
metodologia utilizada envolve a revisão bibliográfica da literatura que trata da Qualidade de Vida no
Trabalho aliada à pesquisa observacional utilizando-se da aplicação de um roteiro de observação de acordo
com as oito dimensões de Walton. Observou-se que a empresa cumpre adequadamente a legislação
trabalhista, mas não consegue oferecer estabilidade a todos os funcionários, nem consegue estabelecer um
sistema de feedback entre os funcionários de um nível baixo do organograma organizacional com os de alto
nível hierárquico. A pesquisa conclui que a empresa necessita de alguns ajustes na área ergonômica,
difundir de forma clara as tarefas inerentes a cada função e estimular a interação entre os funcionários que
desempenham tarefas diversas e de diferentes níveis hierárquicos. 
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Resumo:  
 
        Frequentemente combatida no passado, atualmente a cirurgia plástica foi amplamente aceita pela
sociedade. Obeserva-se uma busca deseperada pela beleza, e esta obedece a padrões ditados pela mídia e
pelos segmentos da moda. Entretanto, alguns ainda a vêem como um procedimento desnecessário, que está
a serviço da vaidade e futilidade humana. O presente trabalho irá abordar o tema da responsabilidade civil
em cirurgia plástica, tratando de asuntos como: a divisão da cirurgia plástica em estética e reparadora;
obrigação de meio e de resultado; a responsabilidade civil dos médicos em geral; a polêmica da obrigação
na cirurgia plástica ser de meio ou de resultado e por fim da responsabilidade dos hospitais onde se realiza
tais cirurgias. 
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CÓDIGO: HS2292 
TÍTULO: A REVISTA NOVA ESCOLA E O ENSINO DE HISTÓRIA: CIVILIDADE OU 
IDEOLOGIZAÇÃO? 
ALUNO: VICTOR GABRIEL CAMPELO ASSUNCAO (6646225427) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA (28214218420) 

Resumo:  
 
        Apesar do desenvolvimento crescente da área de pesquisa sobre Ensino de História no Brasil, é
corrente a utilização de práticas baseadas em "modismos" ou desenvolvidas a partir de afirmações do senso
comum. Isso se agrava nos primeiros anos do Ensino Fundamental, nos quais, em geral, o mesmo professor
ministra as diciplinas, sem ter conhecimentos específicos de nenhuma delas. Além disso é comum a
concepção que o ensindo de história deve priorizar a formação de cidadãos, e não o entendimento da
dinâmica de construção da ciência histórica. A Revista Nova Escola é uma das principais responsáveis pela
divulgação dessas atividades, e concepções , já que é bastante acessível a todos os profesores,
especialmente os de escola pública, pois é comprada pelo Ministério da Educação e distribuída nessas
instituições de ensino. Nosso trabalho, tem como objetivo analisar as concepções de História e teórico
metodológicas de ensino divulgadas por essa revista. 
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CÓDIGO: HS2293 
TÍTULO: O CRESCIMENTO DAS LICENÇAS PARA A ÁREA DE PETRÓLEO NO RIO GRANDE 
DO NORTE: UM REFLEXO DE UMA MAIOR EFETIVIDADE DAS LEIS? 
ALUNO: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: THIAGO JOSE DE ARAUJO PROCOPIO (7425974401) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (6707577484) 
CO-AUTOR: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (7402160408) 

Resumo:  
 
        O licenciamento ambiental é um dos instrumentos utilizados para se tentar prevenir a ocorrência de
danos ambientais. É uma ferramente cuja competência é compartilhada pelos entes federativos, decidindo-
se entre eles com base no princípio da subsidiaridade. No caso do Rio Grande do Norte, a instituição
responsável é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA). Aos serem
analisadas as licenças que são fornecidas por essa entidade, verifica-se um crescimento considerável nos 
últimos cinco anos, particularmente no período entre os meses de fevereiro de 2007 e março de 2008. Ao se
detalhar acerca dos principais requerentes destes documentos deste período, verifica-se que 
aproximadamente 52% das licitações emitidas estão ligadas à área de petróleo. Isso está estreitamente
relacionado com a compreensão do princípio da legislação concorrente entre União, Estados e municípios,
no qual a primeira é responsável por estabelecer normas gerais, enquanto cabe aos estados estabelecer as
normas complementares. Uma das normas específicas desenvolvidas pelo estado do RN está contida na
legislação complementar n° 336, de 12 de dezembro de 2006, que estabelece, em seu artigo 47, o processo
de licenciamento especifico para perfuração de poços, para identificação ou exploração de jazidas de
combustíveis líquidos e gás natural. Conclui-se que isso permitiu uma maior celeridade e aumento na 
concessão de licenças no que diz respeito à exploração de áreas petrolíferas. 
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CÓDIGO: HS2296 
TÍTULO: AS NUANCES DO ESTADO DE EXCEÇÃO 
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE FREIRE BARBOSA (5778851464) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 

Resumo:  
 
        Trata o trabalho da abordagem de um instituto ínsito à manutenção da ordem social e política nos
regimes constitucionais hodiernos: o regime de exceção. O Estado de Exceção é ferramenta constitucional
apta a manter a incolumidade da ordem vigente de uma forma um tanto quanto peculiar, a saber,
suprimindo os direitos e liberdades individuais dos cidadãos com o fito de, paradoxalmente, salvaguardá-
los uma vez passadas as conturbações conjunturais que ensejaram evocação de tão extremado artifício
legal. O presente feito analisa sob diversos pontos de vista tal dispositivo, debruçando-se não apenas sobre 
sua faceta jurídica, mas histórica e sociológica, sempre partindo de um ponto de vista legal, pragmático e
teleológico, frisando as origens e a importância deste procedimento tão controverso. 
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CÓDIGO: HS2299 
TÍTULO: PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: UM ESTUDO SOBRE A REALIDADE DE 
ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO DE NATAL/RN 
ALUNO: JULIE ISABELLE FREITAS RODRIGUES (5629416499) 
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (5754372434) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho discute a temática do projeto político-pedagógico e a importância de sua 
efetivação no âmbito das escolas públicas. Sendo o PPP um dos instrumentos da gestão escolar
democrática, enfatizamos a importância da participação dos sujeitos escolares em todas as suas etapas,
desde as ações deliberativas até os momentos de efetivação das metas traçadas no projeto e de sua
avaliação. Para investigar a real efetivação do PPP em escolas estaduais do município de Natal/RN, fizemos
inicialmente uma revisão bibliográfica e da legislação pertinente ao tema e posteriormente coletamos dados
junto às escolas do ensino médio. A investigação buscou evidenciar se estas escolas desenvolvem seus
projetos em consonância com os pressupostos teóricos e com a legislação educacional brasileira, atendendo
aos princípios de democracia e participação dos atores escolares nas etapas de elaboração, implementação e
avaliação. Os resultados do estudo indicam que esse mecanismo da gestão democrática (PPP) está presente
na realidade de todas as escolas pesquisadas, porém, apresenta-se frágil e pouco tem contribuído para 
edificar novos níveis de qualidade do ensino. Entendemos que as ações do PPP devem ser desenvolvidas no
âmbito da escola com o intuito de dinamizar seus processos administrativos e didático-pedagógicos, 
visando, principalmente, a melhoria a qualidade do ensino público. 
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CÓDIGO: HS2301 
TÍTULO: O CORPO NAS ARTES CÊNICAS: PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA PRÁTICAS 
CORPORAIS 
ALUNO: SANDRO SOUZA SILVA (831141492) 
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAUJO ALVES (77857887404) 

Resumo:  
 
        No contexto das artes cênicas contemporâneas o corpo é tido, consideravelmente, como vértice de
encontro para vários caminhos dramatúrgicos no teatro e na dança. Cabe pensarmos, do ponto de vista
filosófico e vivencial, como vem se dando essa realidade, indagando, por exemplo, sobre quais bases
epistemológicas vem se dando essa inserção e se, de fato, há presença do corpo na cena contemporânea do
teatro e da dança. Como problemática desta pesquisa, ressaltamos a incipiência de uma epistemologia
aprofundada ao se tratar deste corpo nas artes cênicas, discutindo a predominância, por exemplo, da visão
de que o texto cênico no teatro refere-se à linguagem verbal, enquanto que na dança refere-se à linguagem 
não verbal. Em contrapartida, esta pesquisa apresenta algumas propostas inseridas no contexto das artes
cênicas deste início de século XXI, que a priori, parecem valorizar a corporeidade do artista e nesse sentido,
buscam uma maior relação com o corpo, baseando-se em referenciais que se propõem, cada um ao seu 
modo, a fomentar um aprofundamento filosófico e estético acerca dessas questões. Seguindo estes estudos,
a partir de autores-encenadores do séc. XX, e a experiência de um grupo de teatro local, do qual faço parte,
procuraremos contribuir para as pesquisas no campo das artes cênicas, principalmente teatro e dança, e
áreas afins, refletindo sobre o corpo nesse contexto a partir dos princípios da corporeidade cênica,
textualidade cênica e consciência cênico-perceptiva. 
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TÍTULO: O MANDADO DE INJUNÇÃO COMO PLENA EXPRESSÃO DO SISTEMA DE "CHECKS 
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DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 
ALUNO: ANTONIO ROBERTO FERNANDES TARGINO (6578252479) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: VITOR CHAGAS PACHECO (6902895457) 
CO-AUTOR: LUIZ GUSTAVO DE MOURA SARAIVA (7203856445) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

Resumo:  
 
        Desde Montesquieu a estrutura do Estado, no que concerne às suas funções é tripartida. Fala-se em 
funções executiva, legislativa e jurisdicional. Fato intrigante, hodiernamente, é o questionamento de até que
ponto pode haver a interferência de um "poder" no outro. Quando essa intervenção é legítima e quando ela
se configura como abuso de poder e invasão à outra seara funcional. O mandando de injunção surge, no
direito brasileiro, como medida apta a ir de encontro às omissões do Poder Público quando inviabilizarem o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania. Através de um estudo bibliográfico, jurisprudencial e de debates em grupo de pesquisa e
extensão (Cine-Legis) busca-se explicar os pontos principais dessa temática, seus elementos constitutivos e
causas de bom ou mau aproveitamento desse remédio constitucional devido às teorias formuladas a seu
respeito, objetivando ao melhor aproveitamento dos efeitos jurídicos possíveis de serem alcançados e à
difusão dos conhecimentos acerca desse instituto tão puco utilizado no direito pátrio. 
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CÓDIGO: HS2309 
TÍTULO: O PERFIL DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM ESTUDO 
DE CASO NO INTERIOR POTIGUAR 
ALUNO: JAQUILENE FERNANDES VIEIRA (76175235487) 
ORIENTADOR: SORANEIDE SOARES DANTAS FREIRE VILLA FLOR (45276285420) 

Resumo:  
 
        Este trabalho é o resultado de uma pesquisa piloto do projeto: Didática da Língua Portuguesa no
Ensino Fundamental, realizada com os professores em formação que integram o quadro do Programa de
Qualificação Profissional para a Educação Básica, promovido pela UFRN, no pólo de Currais Novos. O
Objetivo deste estudo foi traçar o perfil dos profissionais de ensino que atuam no âmbito das escolas
públicas municipais do interior potiguar, tendo em vista o caráter formativo da prática pedagógica dos
professores que tem como referencial explicativo uma proposta construtiva do conhecimento. Para esta
análise, foi selecionado um corpus constituído por 53 professores em formação. Foram utilizados como
instrumentos de pesquisa: a ficha cadastro e um questionário diagnóstico sobre o saber e o saber fazer dos
professores no âmbito da língua materna. Os resultados obtidos indicam que os professores pertencem a
uma categoria de profissionais produtivos com expectativas de ascensão social na carreira docente. 
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CÓDIGO: HS2313 
TÍTULO: ESPACIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS APÍCOLAS FINANCIADOS PELO 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO – PDS, NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: LORENE KASSIA BARBOSA (5445393461) 
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (2032604817) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO PALHANO (20172770459) 
CO-AUTOR: MARIA ROSANGELA GOMES (5391825407) 

Resumo:  
 
        Este trabalho está sendo desenvolvido no âmbito do projeto “Diagnóstico da Cadeia Apícola do Rio 
Grande do Norte na perspectiva da Economia Solidária”, com apoio da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo é mapear os empreendimentos em apicultura
no RN, congruentes com princípios da economia solidária. Nessa perspectiva, analisamos os dados
fornecidos pelo Programa de Desenvolvimento Solidário (PDS), por ser este um programa de grande
repercussão no Estado. O agrupamento das informações possibilitou uma espacialização da produção
apícola. Com o prosseguimento das análises dos dados será possível uma análise mais próxima da realidade
produtiva desta atividade, considerando alguns fatores intervenientes no desenvolvimento da apicultura. A
metodologia utilizada foi “Estudo de Caso” que possibilitou realizamos a espacialização dos 
empreendimentos em sete grandes regiões: Litoral Norte, Seridó, Mato Grande, Sertão-Central, Apodi, 
Agreste e Alto Oeste. Foi verificado destaque para a Região do Mato Grande, com 23,8% dos
empreendimentos; seguida pela região do Alto Oeste com 19,8%; Sertão-Central com 19%; Agreste com 
16,7%; Apodi com 13,5%. As regiões com menos empreendimentos apícolas são: Litoral Norte do Estado e
Seridó, respectivamente com 3,2% e 4,0%. 
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CÓDIGO: HS2314 
TÍTULO: A IDÉIA DE CONSTITUIÇÃO NOS ESTUDANTES DE DIREITO: A RELAÇÃO ENTRE O 
CONCEITO E O SENTIMENTO CONSTITUCIONAL 
ALUNO: VALESCA CAETANO BEZERRA (8380927486) 
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA (94196834434) 
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Resumo:  
 
        A presente pesquisa procura investigar qual é o grau de conhecimento que os universitários do curso
de Direito têm a respeito do conceito de Constituição e qual carga sentimental depositam nela. De forma
minuciosa, averiguou-se: I) o que é Constituição; II) como o conceito e sentimento Constitucional fazem
parte da formação desses estudantes. Inicialmente fez-se uma pesquisa exploratória, levantando, 
bibliograficamente, o conceito de Constituição. Em seguida, foi realizada uma investigação preparatória, a
fim de analisar a evolução do conceito durante o curso. Já o sentimento dos acadêmicos em relação à
Constituição deve ser observado através de um questionário, aplicado a alunos de semestres distintos.
Revela-se como hipótese básica a merecer tratamento acurado na preocupação científica a opinião
progressiva que os universitários apresentam a respeito do tema abordado, bem como diferentes opiniões
acerca da efetividade da Constituição, variando o sentimento entre “entusiasmo”, “preocupação” e 
“frustração”, em razão, principalmente, da classe social de que se originam, da idade, e, notadamente, do
período em que se encontram no curso. É desejo subsidiar, ainda, a análise dos aspectos pedagógicos do
Curso Superior envolvidos na formação desses conceitos. 
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CÓDIGO: HS2315 
TÍTULO: UM PARADOXO PERIGOSO: O NECESSÁRIO RESPEITO À FORÇA NORMATIVA DA 
CONSTITUIÇÃO E AS (INCONSTITUCIONAIS) TEORIAS SOBRE A INTERNALIZAÇÃO DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS APÓS A EC 45/2004 
ALUNO: ELIAS JACOB DE MENEZES NETO (6465830426) 
ORIENTADOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (4660747433) 
CO-AUTOR: FLAVIA MAYUMI TAVARES MURAKAMI (2404317318) 

Resumo:  
 
        O cerne do presente estudo, antes de ser sobre concretização de direitos humanos, é sobre a
supremacia da Constituição. Através de interpretações despistadoras dos mandamentos constitucionais
(mesmo que in bona parte) acabam-se criando “exceções constitucionais” que são extremamente perigosas. 
Ao permitir que o texto constitucional seja violado, criam-se precedentes para futuras violações de “bom 
coração”. O problema é que, ao deixar a Constituição vulnerável ao arbítrio daqueles que estão no poder, a
razão de ser da Carta Magna (proteção contra maiorias eventuais) soçobra. Analisamos as diferentes
posições (através de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial) a respeito do tema e os perigos que
representam, à luz da filosofia hermenêutica de Martin Heidegger e da hermenêutica filosófica de Hans-
Georg Gadamer, para o já fragilizado Sistema Constitucional Brasileiro. Buscamos criticar as doutrinas
internacionalistas majoritárias no Brasil, pela fragilidade que causam no Sistema Constitucional.
Constatamos que é preciso certo cuidado ao propor violações do texto constitucional sob argumento de
manutenção e efetividade da própria Constituição. Descobrimos a fragilidade dos argumentos utilizados
pela doutrina dominante e a necessidade de propor discussões acerca do tema. Concluímos pela necessidade
de re-pensar a posição dos tratados internacionais de direitos humanos com o advento da Emenda 
Constitucional nº 45/2004. 
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Resumo:  
 
        Formalmente, os tratados internacionais de direitos humanos, não se distinguem dos demais tratados
internacionais. Agora, eles se destacam pois têm, como principal traço característico, promover uma ordem
jurídica internacional destinada à proteção dos indivíduos sobre a jurisdição dos Estados celebrantes. O
Poder Constituinte Reformador propôs, dentro do rol das mudanças inseridas pela Emenda Constitucional
45, o acréscimo de um parágrafo ao artigo 5º, da Constituição Federal. A partir de então, os tratados
internacionais relacionados a direitos humanos que forem aprovados com o procedimento indicado,
vigorariam como "emendas constitucionais", já que o referido procedimento e a exigência do quórum são
iguais aos previstos no art. 60, CF. E, visando solver as controvérsias doutrinárias e jurisprudencias que
rondavam em torno deste tema, para alguns doutrinadores internacionalistas, a emenda produziu efeitos
contrários. Alguns chegam, até mesmo, a sustentar sua inconstitucionalidade. O presente trabalho visa
demonstrar que, na verdade, a emenda fortaleceu a ordem jurídica constitucional, defendendo a proteção
dos direitos e garantias dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Mostrar-se-á que, o §3º, art. 5º, 
deve ser compreendido através do processo hermenêutico de interpretação conforme a Constituição, a fim
de que as dúvidas sejam dissipadas e que a efetividade e aplicabilidade dos direitos humanos no Brasil seja
reforçada. 
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CÓDIGO: HS2321 
TÍTULO: O RENASCER DE ROMA: O CAPITÓLIO E A PRAÇA DE SÃO PEDRO NA (RE)
ESTRUTURAÇÃO URBANA - SÉCULOS XVI E XVII 
ALUNO: LUIZA MARIA MEDEIROS DE LIMA (7409305401) 
ORIENTADOR: ANGELA LUCIA DE ARAUJO FERREIRA (4242572115) 

Resumo:  
 
        Com o Renascimento os espaços públicos assumiram um novo significado na estrutura urbana,
sobretudo por meio da arquitetura, criando uma paisagem que busca, em certa medida, veicular a imagem
de uma nova visão de mundo. Nesse sentido, o Capitólio e a Praça de São Pedro constituem-se em dois 
episódios emblemáticos na (re)estruturação por que passou a cidade de Roma sob o julgo papal entre os séc.
XVI e XVII. O trabalho visa compreender o papel dessas praças na modernização da cidade a partir da
análise morfológica de sua inserção no tecido urbano, com base na literatura específica e na experiência
vivencial desses espaços. O Capitólio assenta-se sobre o que foi o centro cívico da República Romana
(Caput Mundi); de um lado estende-se o vale de ruínas da Roma Antiga e de outro a Praça Veneza e a
Roma dos papas. A Praça de São Pedro é resultado da longa campanha de reconstrução do ícone da Igreja
Católica, que integra por fim a basílica, os palácios do Vaticano e o aglomerado urbano existente. Os dois
conjuntos erguem-se, portanto, sobre preexistências medievas determinates e procuram estabelecer uma
(nova) ordem no contexto em que se inserem. Nesse sentido, assumem um caráter cenográfico, delineado
nos limites entre o “espaço delimitado” e o “espaço aberto”. A inserção desses dois conjuntos na cidade de 
Roma evidenciam a narrativa da modernização da Roma renascentista e contribuem para a permanência
dessa leitura na cidade contemporânea. 
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TÍTULO: A EXPERIÊNCIA SOCIAL DA DOENÇA: PRÁTICAS DE HUMANIZAÇÃO E DE 
RECIPROCIDADE NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
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Resumo:  
 
        O discurso médico freqüentemente se inclina a considerar o ser humano como um aglomerado de
partes que precisam estar em equilíbrio para compor um organismo saudável, sendo a doença,
contrariamente, uma situação de desequilíbrio orgânico. Apesar da concepção de saúde já apresentar alguns
avanços, incluindo o peso de fatores sociais, a prática médica é pautada, sobretudo, na objetivação da
doença e do seu tratamento. No entanto, o contato com as práticas de grupos como o PACHA - grupo de 
hipertensos do HUOL, que lida com o tratamento da doença de maneira coletiva e humanizada - abre novas 
perspectivas para se pensar a doença nos seus diversos aspectos. A análise sociológica da doença demonstra
que ela provoca muito além de uma mudança nas funções biológicas do indivíduo, levando-o a uma 
recolocação no mundo social. Com base na concepção de que saúde e doença são conceitos socialmente
construídos, abordou-se a proposta de analisar como os processos de saúde e de doença se ajustam aos
valores do grupo social ao qual as pessoas se vinculam e como a recuperação dos doentes se dá em um
contexto grupal caracterizado por compartilhamento de dramas. A coleta de dados teve como base
metodológica a pesquisa qualitativa. Obteu-se a constatação de que o tratamento da doença por meio da
interação grupal produz novas relações sociais, de forma a colaborar para o fortalecimento de vínculos de
solidariedades mútuas 

Palavras chave: sociologia da doença; humanização; hipertenção 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2326 
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: HISTORIA E ITINERÁRIO CIENTIFICO - CULTURAL DO 
INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA CÂMARA CASCUDO 
ALUNO: RODRIGO MENEZES MAIA (7389516410) 
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400) 

Resumo:  
 
        O texto é parte da pesquisa Estudo de Coleções: Historia e itinerário cientifico - cultural do Instituto de 
Antropologia Câmara Cascudo e tem por objeto contar a história do Instituto de antropologia Câmara
Cascudo. Tendo por matriz a monografia Historia e itinerário cientifico - cultural do Instituto de 
Antropologia Câmara (Gurgel, 2008), definimos como recorte a sistematização das publicações científicas
do IACC - Revista de Antropologia e Separatas, cotejadas por ofícios, relatórios, dentre outros. Os lugares
de memória do projeto são Biblioteca Setorial Veríssimo de Melo/MCC, Biblioteca Central Zila Mamede e
Arquivo Central/UFRN. Até o momento identificamos 950 ofícios e 22 Separatas e 14 Boletins URN. Por
se tratar de uma pesquisa de natureza historiográfica, fazemos uso de fontes primárias e secundárias,
associando à pesquisa histórica e documental às áreas conhecimento: como história cultural, a arquivística e
a museologia, dentre outras. Neste contexto, destacam-se algumas categorias a serem problematizadas, a de 
documento-monumento, história e memória Le Goff (1996), Menezes (1999), instituições de memória
coletiva (Camargo ,1999). Temos a intenção de transformar o tema e o estudo no trabalho final Pretensão
de dar ao tema para monografia de conclusão do curso de História/UFRN assim, contribuir para
implementar a história e memória da primeira instituição de pesquisa/UFRN. 

Palavras chave: Memória, Historia , Instituto de Antropologia, Estudos de Coleções 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2332 
TÍTULO: A IDENTIDADE DA METRÓPOLE: UM ESTUDO SOBRE A RMNATAL 
ALUNO: HELOISA MAYARA DOS SANTOS CRUZ (6920909405) 
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (5587689468) 
CO-AUTOR: JOSE EDVALDO LOPES (87658011487) 
CO-AUTOR: MARIA CRISTINA PEREIRA DE PAIVA (7138366442) 
CO-AUTOR: MARKELLY FONSECA DE ARAUJO (5815025402) 

Resumo:  
 
        A proposta a ser apresentada consiste numa abordagem sobre a Região Metropolitana de Natal, a partir
da discussão e questionamentos a respeito da integração existente entre os municípios que a compõem.
Nesse sentido, nos propomos a uma análise que abarca não só os órgãos administrativos, como também, e
de maneira especial, a população, por meio da relação de identidade que as pessoas estabelecem com a
metrópole. A discussão sobre identidade territorial, por sua vez, nos dá suporte para fazermos um estudo a
respeito da integração, pois a ausência de uma identidade metropolitana, a nosso ver, entre outras coisas, se
dá devido à falta de uma real integração entre os municípios que compõem a RMN. Desse modo, nos
propomos analisar a integração existente entre os municípios da RMN, a partir da identidade metropolitana
e o grau de urbanização; compreender as desigualdades existentes entre eles; e Identificar quais foram às
iniciativas de planejamento urbano tomadas para realizar a RMNatal. Metodologicamente partimos de
pesquisas bibliográficas, colhendo dados secundários, bem como, idas a campo coletando dados primários.
Como resultados da nossa breve pesquisa vimos que têm-se um cenário propício às discussões e formação 
de novas alianças, como também, rever alguns parâmetros de inclusão de municípios à RMNatal, apenas
podemos afirmar que somente com bom senso político e com uma administração participativa que o
desenvolvimento se tornará realidade. 

Palavras chave: Região Metropolitana de Natal – Identidade – Território 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2335 
TÍTULO: AÇÕES COOPERATIVAS E OPORTUNISMO NO DESENVOLVIMENTO DA 
CARCINICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ADRIANA GIRAO E SILVA (3498180452) 
ORIENTADOR: FERNANDO DIAS LOPES (59550767000) 

Resumo:  
 
        A Carcinicultura é uma das atividades econômicas mais importantes do estado e uma série de esforços
vêm buscando desenvolver ações de cooperação para fortalecimento do setor. No entanto, tais ações não
têm avançado de forma significativa, devido a fatores como a falta de conexão entre: governo, setor
produtivo e universidade, bem como a presença de comportamentos oportunistas no setor. Este projeto de
pesquisa centrar-se-á na análise do papel da cooperação sobre o desenvolvimento da carcinicultura –
criação de camarão em cativeiro – no estado do RN. A formação de arranjos cooperativos e o
desenvolvimento de estratégias de cooperação têm sido apontados como alternativas para se alcançar
desenvolvimento em regiões que apresentam vocação para determinadas atividades econômicas.
Considerando que ainda é insignificante o uso de estratégias cooperativas na Carcinicultura no estado do
RN, este projeto tem como problema central investigar: Como o ambiente institucional ou ambiente sócio-
cultural molda as práticas gerenciais na carcinicultura, conduzindo a ações de cooperação ou de não
cooperação? ampliando o quadro conceitual para compreensão desse fenômeno adotando além das
abordagens econômicas, uma abordagem sociológica e organizacional, ou seja, a Teoria Institucional, mais
especificamente o neo institucionalismo sociológico (MEYER E ROWAN, 1977, POWELL E
DIMAGGIO, 1991). 

Palavras chave: Carcinicultura/RN; cooperativismo; opotunismo; neo-institucionalismo 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2336 
TÍTULO: O PROCESSO DE EXPANSÃO REGIONALIZADA DA REDE DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA FEDERAL A LUZ DO MODELO DA HÉLICE TRIPLA 
ALUNO: MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ARAUJO (6504187436) 
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ (36936561420) 
CO-AUTOR: ISRAEL JOSE DOS SANTOS FELIPE (5381298404) 
CO-AUTOR: ANDESSON AMARO CAVALCANTI (0) 

Resumo:  
 
        A iniciativa do Governo Federal de expansão da rede de educação profissional e tecnológica,
centralizada nos Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET e agora nos Institutos Federais de 
Educação Ciência e Tecnologia – IFET, parte do pressuposto de que o acesso ao ensino superior no Brasil 
ainda é privilégio para poucos e, portanto, é papel do Estado oferecer alternativas a rede de Educação
Superior quando esta tem sua presença limitada em determinadas regiões. A preocupação com o
desenvolvimento regional tem gerado a abertura de novas unidades da rede, tendo o estado do RN novas
unidades na Zona Norte de Natal, em Currais Novos e Ipanguaçu. O presente trabalho tem como objetivo
analisar este processo de expansão e os impactos nas economias locais, a partir da premissa de que o
projeto político-pedagógico da rede está voltado para o desenvolvimento de quadros técnicos e produção de
P&D adequado às problemáticas dos municípios, sob os aspectos determinados pela trindade de integração
da Indústria – Governo – Universidade proposto pelo modelo da Hélice Tripla. Coletando dados por meio
de pesquisa bibliográfica (ETZKOWITZ & LEYDESDORFF, 1996) e de entrevista com os agentes
promotores da expansão, compreende-se que a regionalização da rede pode potencializar o
desenvolvimento econômico e social do país, revertendo a migração campo – cidade e região – região, a 
partir da geração de emprego, atrelada ao fomento de clusters em torno dos pólos educacionais. 
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CÓDIGO: HS2338 
TÍTULO: ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS: UM ESTUDO CONCEITUAL NA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA EM PSICOLOGIA 
ALUNO: CANDIDA DE SOUZA (6853584457) 
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (1979845840) 

Resumo:  
 
        A temática da violência sexual contra crianças tem cada vez mais se tornado alvo de estudos em
diferentes áreas do conhecimento. A crescente luta contra a impunidade vem fomentando discussões,
abrangendo tanto conseqüências no desenvolvimento biopsicossocial dessas vítimas, como proporcionam a
elaboração de estratégias de prevenção e enfrentamento. O presente estudo consiste num recorte de uma
pesquisa maior acerca do Estado da Arte do abuso e exploração sexual comercial na pesquisa em
Psicologia. Objetiva discutir os diversos conceitos de abuso sexual em psicologia, tendo em vista a
dispersão epistemológica característica desta ciência humana, proporcionando uma contextualização da
compreensão dos autores acerca da conceituação desse fenômeno. Utilizou-se como ferramenta para 
composição do corpus da pesquisa a Scientific Eletronic Library OnLine – SciELO, que, a partir da 
pesquisa pela palavra-chave “abuso sexual”, forneceu uma lista de possíveis outras palavras-chaves, dentre 
as quais: abuso sexual, abuso sexual de crianças, abuso sexual en la ninez, abuso sexual infantil, abuso
sexual na infância, violência sexual e incesto. Assim, criou-se categorias temáticas para a análise do corpus. 
Os resultados apontaram 54 artigos, sendo apenas 12 em periódicos exclusivos da área de Psicologia. De
acordo com os objetivos do estudo, a análise dos 12 artigos em questão está em andamento, e justifica-se 
ainda mais pela necessidade de discussões específicas da temática na psicologia. 

Palavras chave: Abuso sexual, Crianças, Pesquisa documental 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2339 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE 
REALIDADES SOCIAIS. 
ALUNO: SARA LIRYANNE ARAUJO DE LIRA (5334937498) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

Resumo:  
 
        O trabalho de extensão Lições de Cidadania teve como objetivo levar esclarecimentos de cunho
jurídico para populações de baixa renda ao discutir situações do cotidiano, verificando que, através da
educação jurídica popular, é possível despertar uma consciência de cidadania nessas pessoas muitas vezes
esquecidas pelo poder público. O trabalho foi realizado através da criação de métodos de ensino
participativo, pela integração dos participantes às discussões nas aulas, jamais apenas expositivas,
utilizando-se, para isso, de dinâmicas de grupo para trazer as questões debatidas à realidade de cada
comunidade. Os resultados obtidos foram surpreendentes, notando-se que a partir do momento em que 
essas pessoas tomaram ciência de seus direitos e que sua união possibilitaria a resolução de suas lides da
comunidade, elas puderam exercer sua cidadania. Na prática o projeto conseguiu demonstrar a
instrumentalidade do Direito para essas comunidades que sofrem com problemas no acesso à educação e à
saúde, ainda que tenham suas necessidades básicas asseguradas pela Constituição Federal, demonstrando
como podem pleitear seus direitos frente aos órgãos do Poder Público. Porém, essa ação não descarta e até
incentiva que, com base na experiência do projeto, o direito seja inserido no ensino regular (fundamental e
médio), discutindo as diretrizes básicas de Direito Constitucional e Civil para que os cidadãos tenham,
desde cedo, consciência de seu lugar na sociedade e tornem-se cidadãos atuantes. 

Palavras chave: Lições de Cidadania, direitos humanos, educação jurídica popular 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2343 
TÍTULO: BANCO DE DADOS: MEMÓRIA VIVA DO HOMEM DO SERIDÓ (1950-2004) 
ALUNO: JARDELINE MAIRA FERNANDES DE ASSIS (1364663465) 
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAUJO (18848516491) 

Resumo:  
 
        Quando falamos em História Oral fica claro que estamos resgatando algo perdido, algo que não
deixamos passar em suas vidas sem que saibamos de sua existência, é nesse ponto que achamos as respostas
para as perguntas feitas por muitos em nossas vidas. Perceber-se que ao trabalhar o cotidiano do homem do 
Seridó, sua formação política, cultural e social perante os entraves da nova organização social se vê a
necessidade de pesquisar e desenvolver trabalhos que tratem da História Oral, pois é nela que
encontraremos as respostas para as realizações e feitos desses povos. Porém devemos observar que nossa
história oral muitas vezes é mal interpretada por algumas pessoas por acharem que nela encontraremos
muitas lacunas, mas é nela que podemos vivenciar uma outra época não vivida por muitos, mas apenas
guardada na memória desses celebres personagens seridoenses. 

Palavras chave: Memória, História Oral , Seridó. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2344 
TÍTULO: POR TRÁS DO ESCUDO ESPARTANO 
ALUNO: CLEYTON TAVARES DA SILVEIRA SILVA (6171288470) 
ORIENTADOR: PAULO CESAR POSSAMAI (42508134015) 

Resumo:  
 
        O livro VII das Histórias de Heródoto, Polímia, descreve os primeiros confrontos entre gregos e
persas, entre eles uma das batalhas mais memoráveis da história, não pela sua duração ou mesmo
importância, mas sim pelas controvérsias criadas após sua ocorrência. De acordo com o “Pai da história” os 
persas atravessaram o Helesponto em direção a Grécia continental, chegando a uma região montanhosa
próximo à atual região de Dardanelos, lá, foram barrados por dias por um grupo vanguardista de 300
Espartanos, unidos a outros grupamentos gregos, especificamente em uma estreita escarpa montanhosa por
nome Thermopilas. Liderados por Leônidas os gregos infligiram grandes baixas aos persas, fazendo-os até 
em repensar a empresa. Guiados por um morador da região, os persas conseguiram ter acesso a retaguarda
dos gregos, e cercando-os aniquilaram os espartanos restantes, inclusive o próprio rei Leônidas. A partir do
fato as construções acerca dele perpassaram até a nós e no século XX este acontecimento tem sido bastante
revisto, através de filmes, HQ´s, revistas em quadrinhos e livros de vários tipos, inclusive o recente 300 de
Esparta. Temos por objetivo analisar a invenção desta dita “miragem espartana”, esta série de criações 
acerca de um mesmo fato. 

Palavras chave: Esparta, representações e resignificações. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2350 
TÍTULO: SEGMENTO DE TURISTAS NACIONAIS 
ALUNO: EDILENE ADELINO PEQUENO (5782446404) 
ORIENTADOR: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (1238166458) 
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE ARAUJO (4867761400) 
CO-AUTOR: ALINE TIBURCIO DE LIMA (5802832401) 

Resumo:  
 
        O presente estudo pretende identificar produtos turísticos atuais e potenciais que podem,
respectivamente, ser aprimorados ou desenvolvidos para atender às preferências e exigências do mercado
nacional no destino turístico Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Assim, objetiva-se traçar o 
perfil dos turistas nacionais, identificar os fatores motivacionais que interferem na decisão de fazer turismo
e avaliar o nível de satisfação dos turistas em relação aos componentes do produto turístico Natal. Para
tanto foi realizado um estudo descritivo, de abordagem quantitativa através da aplicação de um questionário
com 24 perguntas abertas e fechadas a 210 turistas que visitaram Natal utilizando-se do transporte aéreo nos 
meses de setembro a outubro de 2007. Os principais resultados destacam a necessidade de aprimorar a
organização, limpeza, as informações, o luxo e a infra-estrutura geral dos produtos existentes; e de 
diversificar a oferta turística, desenvolvendo produtos que explorem os aspectos culturais, que ofereçam
opções noturnas, esportivas, de diversão e diferenciadas. Acredita-se que o estudo contribui para que os 
fornecedores de produtos turísticos do destino Natal/RN possam explorar melhor o potencial do mercado
nacional, satisfazendo os desejos e demandas desses turistas. 

Palavras chave: Produtos Turísticos. Turistas Nacionais. Natal. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2354 
TÍTULO: ANÁLISE ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE ARBITRAGEM 
ALUNO: PATRICIA CRISTINA CORTES PINHEIRO LOPES (6132455477) 
ORIENTADOR: ANDRE FRANCO RIBEIRO DANTAS (988761475) 
CO-AUTOR: JAYNARA SUASSUNA NUNES (6504128421) 

Resumo:  
 
        O Estado, apesar dos esforços dos legisladores em dotar seu processo jurisdicional de maior eficácia,
tem encontrado dificuldade em solucionar, de forma rápida e efetiva, os conflitos a ele trazidos. Nesse
contexto, deparamo-nos com a Arbitragem, instituto que representa uma abertura no monopólio estatal da
jurisdição, permitindo que a resolução dos conflitos possa ser obtida numa outra vertente - fora do processo. 
Com base numa ampla investigação doutrinária, legislativa e jurisprudencial, a presente pesquisa - que tem 
por objetivo analisar a constitucionalidade do instituto supracitado - constatou a existência de duas 
correntes divergentes acerca do tema. Uma que defende a inconstitucionalidade da Lei de Arbitragem, sob a
alegação de estarem as partes signatárias do contrato (que prevê a arbitragem) obrigadas a resolver os
eventuais litígios exclusivamente por meio da Justiça Privada, renunciando à via judicial, o que contraria o
artigo 5º da Constituição de 1988, que assegura a todos o direito de recorrer à Justiça; e outra que afirma
sua constitucionalidade, argumentando que - por restringir-se a Arbitragem aos conflitos sobre direitos 
patrimoniais disponíveis, quer dizer, aqueles em que a vontade de seus titulares pode operar de maneira
autônoma - não há renúncia a tutela jurisdicional, mas uma referência a "liberdade e ao princípio da
vontade do cidadão", como valores consagrados no ordenamento jurídico das Democracias modernas. 

Palavras chave: Arbitragem. Constitucionalidade. Justiça Privada. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2355 
TÍTULO: DEMOCRACIA E EFETIVIDADE DA CIDADANIA 
ALUNO: ALESSIO MEDEIROS CAVALCANTI (93481993315) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

Resumo:  
 
        Este trabalho propõe-se a analisar a questão do desenvolvimento de significado da democracia e sua
relação com a construção da cidadania no Brasil. Analisamos a evolução do conceito de cidadania e quais
mecanismos precisam ser criados para a sua efetivação, ou seja, para a formação do cidadão pleno e a
construção de uma democracia participativa, destacando a significação dada pela Constituição Federal de
1988. Sendo a democracia o regime de governo que permite ao povo participar da vida política da
localidade onde vive, a cidadania a ela se liga na medida em que se configura como atributo de participação
na vida política do Estado. Analisamos o surgimento dos direitos de 4ª dimensão no nosso século, baseados 
no poder de participação do povo no exercício do poder, refutando a noção enraizada na sociedade de
transferência completa e ilimitada do poder aos governantes. O processo de exclusão da sociedade da
política é histórico e enraíza-se, o homem torna-se mero instrumento de delegação do poder. É nesse 
contexto de exclusão que propomos o incentivo à educação como pressuposto básico capaz de transformar
o homem, visando à construção de uma consciência cidadã de participação no processo político e de
tomada de decisões. A educação deve despertar a cidadania, a crítica, a humanidade, voltada para a
construção do cidadão pleno, engajado no debate público, na defesa dos direitos. 

Palavras chave: Democracia, Cidadania, Educação 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2357 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS,DOENÇA,CURA,FÉ RELIGIOSA E RELAÇÕES 
FAMÍLIARES 
ALUNO: JALMARA DE SA DUARTE (6060483402) 
ORIENTADOR: LORE FORTES (18500188987) 
CO-AUTOR: REGIVALDO SENA DA ROCHA (3253042464) 
CO-AUTOR: KIARA CARDOSO DA SILVA (6515296460) 

Resumo:  
 
        Trata-se de um projeto relacionado às Ciências Sociais, completando o objetivo de teoria aliada à
prática, na Disciplina DCS 0345 – Sociologia da Saúde, do Curso de Enfermagem da UFRN, iniciado e 
testado no semestre letivo de 2006/2 e 2007/1 como projeto piloto e previsto para os semestres de 2007/2 e
2008/1 como um projeto regular de ensino-pesquisa da UFRN. Pretende estreitar a relação entre os
Departamentos de Ciências Sociais e Enfermagem, oferecendo o projeto como exemplo prático de ensino-
pesquisa, de modo que terá como coordenadora a professora da disciplina Sociologia da Saúde e como
professora colaboradora a coordenadora do curso de Enfermagem, sendo que os estudantes participarão da
execução da pesquisa. Como tema optou-se pelas representações sociais dos pacientes, observando-se nas 
entrevistas, a relação com a doença, a fé religiosa, as relações familiares e a cura. A pesquisa será aplicada
em três instituições hospitalares de Natal/RN. 

Palavras chave: Representações Sociais 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2362 
TÍTULO: FMI FACE À SOBERANIA NACIONAL 
ALUNO: PRISCILA CRISTINA CUNHA DO O (1504119444) 
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487) 
CO-AUTOR: RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO (7475228479) 
CO-AUTOR: GUSTAVO DE ARAUJO FRAGOSO (7552639440) 
CO-AUTOR: SAMANTHA NAGLE CUNHA DE MOURA (7894105406) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho foca o principal elemento desagregador do processo de integração sócio-
econômica: o Fundo Monetário Internacional. Muito já se disse acerca do FMI e de sua relação com os
problemas econômicos e sociais nos países emergentes, implicando em críticas severas ao modelo
econômico adotado pela organização. Pretende-se uma visão ampla do fenômeno, despida de preconceitos,
bem como um estudo acurado das idéias diretrizes do Fundo para o desenvolvimento econômico dos países
subdesenvolvidos e se estas surtiram efeitos positivos para o início de uma sociedade economicamente
igualitária. Neste âmbito, encontra-se uma das questões centrais: o problema da soberania nacional em face
das medidas econômicas exigidas pelo FMI. A necessidade de uma análise mais intrincada dos fenômenos
sociais do mundo globalizado leva à inquirição dos fatos econômicos e sociais acarretados pelas medidas
impostas aos países em desenvolvimento e seus reflexos na relativização da soberania destes. É
fundamental para o pleno desenvolvimento de um país que suas políticas sejam adotadas de modo
planejado e livre de preconceitos ideológicos baseados tão somente em observações superficiais da matéria
econômica e jurídica. A compreensão da temática da soberania nacional será o patamar para a integração do
Brasil à sociedade internacional de modo livre, sanando as instabilidades decorrentes, em prol do
desenvolvimento econômico, porém sem o desamparo às questões sociais. 

Palavras chave: FMI; soberania relativizada; desenvolvimento econômico e social. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2370 
TÍTULO: A QUESTÃO DA CELERIDADE PROCESSUAL – COM ÊNFASE NA JUSTIÇA 
ESTADUAL NORTE-RIOGRANDENSE 
ALUNO: JAYNARA SUASSUNA NUNES (6504128421) 
ORIENTADOR: ANDRE FRANCO RIBEIRO DANTAS (988761475) 
CO-AUTOR: PATRICIA CRISTINA CORTES PINHEIRO LOPES (6132455477) 

Resumo:  
 
        Pode-se verificar a crescente frequência de vários segmentos da justiça brasileira pela busca de 
alternativas mais céleres para a solução dos deslindes. Para efetivar o princípio da celeridade processual,
deve-se adotar medidas que desafoguem os padrões tradicionais do processo comum, utilizando para este 
fim os meios, denominados alternativos, para a solução de controvérsias, tais como a conciliação,
arbitragem e o processo eletrônico. É imprescindível a criação de meios que possibilitem a efetiva
integração destes, visando, pois, um bem maior, que é ampliar o acesso jurisdicional à coletividade.
Exemplo desta integração é a bandeira levantada pelo CNJ, o qual convocou todo o Poder Judiciário a um
esforço conjunto em favor da Conciliação em Juízo. Em síntese, no RN, o resultado obtido no dia
08/12/2006, teve um percentual de 47,25 % de casos solucionados, que não vão mais congestionar a Justiça
Norte-Riograndense. Por fim, delinearemos aspectos da implatação do Processo Eletrônico, conforme a Lei 
nº 11.419/2006. Com a utilização desse sistema, a Justiça se torna mais operante, diminuindo o tempo gasto 
em um processo. Em conclusão, após a implementação destes meios alternativos, somando-se a 
implantação de programas de incentivo no próprio judiciário, como o programa “Pauta Zero”, o esforço 
concentrado promoverá, sem dúvida, modificações, facilitando a concretização do princípio de celeridade
processual. 
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Resumo:  
 
        A consciência ambiental da humanidade tem sido despertada em função da finitude dos recursos
naturais e das graves e visíveis conseqüências geradas pelas agressões humanas ao ambiente. Destarte, o
direito vem analisando as normas de regulação das relações inter-pessoais e inter-institucionais na área 
ambiental, buscando incitar ao desenvolvimento sustentável, que alia o crescimento econômico sem pôr em
risco a vida na Terra, visando garantir o bem estar das gerações humanas atuais e futuras. Porém, ao se
analisar a questão ambiental no contexto global, nota-se que a mais significativa ameaça aos ecossistemas, 
particularmente às florestas dos países subdesenvolvidos, resulta de intervenções das nações desenvolvidas.
Verifica-se que em função da carência de fiscalização e da amplitude do território, são necessárias ações
internacionais efetivas, direcionadas à atenuação do problema, tais como a restrição do acesso aos locais
ameaçados e/ou uma maior taxação dos produtos confeccionados com recursos extraídos de modo
predatório. O desenvolvimento sustentável só será, assim, possível quando se der início a uma atuação com
várias frentes, englobando desde investimentos em educação ambiental; acompanhamento a regiões que
agridem o ambiente, mas que não possuem outros meios de subsistência; até o desafio de se obter a
cooperação dos países desenvolvidos, no sentido de explorar os recursos de forma mais racional. 
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ORIENTADOR: FERNANDO CAETANO COSTA (99164396053) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho propõe-se a apresentar e analisar o nível de consumo, confrontando dados do Rio
Grande do Norte com dados de outros cinco estados brasileiros (dois do Sudeste, dois do Sul e um do
Nordeste), escolhidos de forma aleatória em cada região, no período de 2000 a 2007. O objetivo do trabalho
foi verificar o crescimento no nível de consumo do Rio Grande do Norte, levando-se em consideração o 
aumento no índice de volumes de vendas no comércio varejista anual, em conjunto com outras variáveis, a
inflação e o salário mínimo. Com esse estudo podemos revelar um aumento significativo no consumo. A
metodologia baseou-se em estudo de caso, analisando séries temporais do índice de consumo e inflação
medidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além do valor do salário mínimo nos anos de
2000 a 2007. Os resultados obtidos após análise dos dados indicam um crescimento do consumo, apontando
o aumento e liderança das vendas no varejo no Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: consumo. varejo. 
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Resumo:  
 
        O ambiente empresarial sofre constantes mudanças tornando-se mais complexo e menos previsível, o 
que provoca uma maior dependência de informação e de toda a infra-estrutura tecnológica, permitindo o 
gerenciamento de uma enorme quantidade de dados. A convergência desta infra-estrutura com as 
telecomunicações acarretou o fim das distâncias, determinando um novo perfil de produtos e de serviços.
Atualmente a gestão estratégica da informação tornou-se uma parte crítica e integrada a qualquer estrutura 
gerencial de sucesso. Neste sentido, os recursos disponibilizados pela TI devem ser explorados de acordo
com o planejamento estratégico e alinhados à proposta da empresa, pois se utilizados apenas de forma
emergencial, só geram custos desnecessários. O objetivo deste trabalho é analisar as estratégias
empresariais e as aplicações de TI adotadas pelo SEBRAE/RN identificando-as e relacionando-as conforme 
o Modelo de Análise da Cadeia de Valor (idealizado por Michael Porter) aplicado à empresa, identificando
as atividades com aplicações de TI que agregam valor à cadeia. Classificando em que quadrante do grid
estratégico de McFarlan a empresa se enquadra e apresentando o planejamento estratégico da TI conforme
o modelo de quatro etapas de Wetherbe. O trabalho conclui que o SEBRAE/RN tem uma boa estrutura na
área da Tecnologia da Informação, contudo necessita de maiores investimentos para atuar em nível
estratégico. 
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ALUNO: FERNANDO MARLOS LUCENA DE AQUINO (5604562475) 
ORIENTADOR: MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS (2153007429) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (1013561457) 

Resumo:  
 
        Desde o início da última década, a América Latina tem sido palco de grandes manifestações sociais;
uma reação principalmente ao legado deixado pelo crescente uso das políticas neoliberais adotadas pelos
Estados da região. Um exemplo desse movimento encontra-se na trajetória política ocorrida na Venezuela 
que, em menos de dez anos, elegeu o líder de um golpe de Estado para presidente. O agravamento da crise
social e o crescente descrédito nas instituições políticas tradicionais tornaram eminente a procura por um
novo caminho a ser tomado, o que se concretizou com a publicação de uma nova carta constitucional que,
do ponto de vista da estrutura do poder político, outorgou maiores poderes ao presidente, ampliando as
prerrogativas do executivo em detrimento dos demais poderes. O objetivo desse trabalho consiste em
analisar a questão política venezuelana e a crescente concentração dos poderes nas mãos do presidente
Hugo Chávez, ferindo preceitos constitucionais. Para isso, o trabalho se baseia em comparações históricas
entre governos ditatoriais e investigações acerca da sociedade latino-americana. Com isso, é possível 
constatar que a antagônica postura passiva do povo venezuelano tem mascarado a problemática do
desenvolvimento da relação entre as instituições políticas venezuelanas frente à comunidade internacional,
o que tem posto em risco as bases democráticas restabelecidas no continente. 
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CO-AUTOR: GABRIELA MIRANDA SA (855547405) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo principal a realização do mapeamento de processos dos
Correios, identificando os processos finalísticos e de apoio e desenhando um mapa de um dos processos
finalísticos. Além do mapeamento, também são definidas as visões das partes envolvidas nos processos,
principalmente o ponto de vista dos clientes (necessidades, expectativas e requisitos). Por fim, há a
definição dos indicadores de qualidade (eficácia) e produtividade (eficiência). 
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TÍTULO: INSPEÇÃO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
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ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504) 

Resumo:  
 
        A importância deste relatório está em descrever a problemática observada no tocante ao abastecimento
e tratamento da água disponível aos habitantes do município de Currais Novos, e também com relação ao
recolhimento e ao tratamento dos esgotos que a referida população produz. Este relatório é o resultado de
vistorias realizadas com o objetivo de investigar como a concessionária responsável por estes serviços (a
CAERN) vem realizando o seu trabalho no referido município. O objeto de estudo a ser analisado consiste
em verificar se tais serviços que foram citados anteriormente estão sendo realizados e se estes também
disponibilizam de excelente qualidade. Porém, o que foi observado é que devido à escassez das chuvas na
região, o abastecimento de água encontra-se comprometido. Foi aplicado um questionário com um
responsável técnico da CAERN, o qual explicou como se dá o abastecimento de água e o recolhimento dos
esgotos na cidade. Foram verificados os mecanismos de tratamento da água na ETA de Gargalheiras e
aplicado também questionário com o técnico que lá se encontrava, verificado-se qual a metodologia 
aplicada para a captação, o tratamento e distribuição da água. Com relação à coleta de esgoto, vemos que
85,4% da cidade é atendida por este serviço, porém a qualidade do tratamento que os efluentes vêm
recebendo é um tanto quanto duvidosa. 
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CO-AUTOR: MONICA MARQUES CARVALHO (95379363415) 

Resumo:  
 
        Apresenta considerações feitas sobre a Literatura Espírita no processo de transferência da informação.
Descreve o tema apresentado realizando inicialmente um resgate histórico à respeito da religião, ressaltando
os idealizadores da doutrina, fatos marcantes e outros dados que ajudam a entender o Movimento Espírita
no Brasil e no Mundo. Mostra que a doutrina espírita está ganhando cada vez mais destaque na atual
sociedade. Expõe que houve um crescimento considerável de publicações de informações à respeito da
religião em jornais, revistas, endereços eletrônicos especializados em âmbito nacional e internacional.
Nesse sentido, cria-se a necessidade de sistematização desse tipo de documentação. Ressalta que é através
dos livros psicografados que o espiritismo finca as suas bases na divulgação e transferência da informação
para a sociedade. Aponta os principais nomes de autores, ou aqueles que “recebem” os livros ditados por 
espíritos, como agentes de divulgação da doutrina. Possui como objetivo geral a análise da Literatura
Espírita, enfocando no Brasil, visando suprir uma lacuna existente na literatura. Utiliza como instrumentos
metodológicos a pesquisa bibliográfica em meio impresso, digital e em endereços eletrônicos (sites).
Finaliza constatando que a Literatura Espírita é considerada como uma importante fonte de informação
muito utilizada pelos adeptos da doutrina, como também para subsidiar pesquisas nas diversas áreas do
conhecimento. 
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Resumo:  
 
        As empresas tem buscado, medidas eficientes para se manter no mercado, tão competitivo. Frente ao
exposto, surge a necessidade de medidas gerenciais mais eficazes e elaboração de estratégias financeiras. É
nesse cenário que a análise das demonstrações contábeis vem auxiliar as empresas a extrair informações
que são importantes em sua tomada de decisões. Um fato que ocorre principalmente em micro e pequenas
empresas é que os empresários não enxergam a importância da análise de balanços e sua utilidade na
tomada de decisões, agindo de forma intuitiva e muitas vezes tomando decisões equivocadas, que poderiam
ser evitadas se fosse feita uma análise antes de se tomá-las. Nesse contexto surge o questionamento: Como 
a análise das demonstraçoes financeiras pode evidenciar a situaçao patrimonial, economica e financeira de
uma organizaçao? O presente trabalho tem o objetivo demonstrar a situaçao economico-financeira de uma 
empresa nacional de capital aberto, a partir da utilizaçao das principais técnicas de análise. Para tanto, foi
realizada, inicialmente, uma breve revisão da literatura a respeito do tema, estabelencendo um lastro
conceitual sobre o qual se desenvolveu a pesquisa documental, que teve como objeto as demonstraçoes
financeiras da Companhia de Tecidos Norte de Minas, COTEMINAS S.A, do triênio 2005 a 2007. A
importância das informações obtidas através da coleta, análise e interpretação dos dados geram informações
primordiais para controle e tomada de decisão. 
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TÍTULO: PONTE FORTE-REDINHA: UMA DISCUSSÃO DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA NO 
BAIRRO REDINHA EM NATAL-RN 
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CO-AUTOR: DANILA DE SOUZA NUNES (999900404) 

Resumo:  
 
        A cidade de Natal inaugurou em 2007 uma obra no Estado, tratando-se de uma ponte localizada sobre 
o estuário Potengi-Jundiaí, e suas extremidades localizam-se nas zonas administrativas Leste e Norte, mais 
especificamente, nos bairros Santos Reis e Redinha. A origem da ponte Forte-Redinha, intitulada de 
Newton Navarro, se deu devido à crescente demanda populacional na porção norte da cidade, gerando um
aumento na necessidade de interligação com as outras áreas de Natal. Além disso, verificou-se que com a 
sua construção houve uma contribuição para transformações nas áreas próximas, e acredita-se que elas 
sofrerão mais mudanças de várias ordens nos próximos anos. O objeto de estudo da pesquisa baseou-se na 
análise da reestruturação urbana da porção norte da ponte Newton Navarro, que é o bairro da Redinha,
verificando a atuação do capital imobiliário no local, e as possíveis influências quanto aos seus aspectos
estruturais e sociais. Através da pesquisa in loco, observou-se que mais de 90% dos entrevistados ficaram 
satisfeitos com a ponte por várias razões. Na visão de algumas imobiliárias, o poder público deve realizar
outros investimentos na área, para que haja uma maior procura por parte de compradores, na Redinha. O
estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, entrevistas junto à população local e
obtenção de dados através de órgãos públicos. Este estudo teve o intuito de contribuir para um esboço
espacial da cidade e compreensão da sua configuração. 
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ALUNO: PATRICIA MONALISA DE OLIVEIRA CARDOSO (7207005407) 
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI (34616055068) 
CO-AUTOR: ROBERTA MAGALHAES BARROCAS (6732596411) 
CO-AUTOR: CARLA GLENDA SOUZA DA SILVA (38294168220) 

Resumo:  
 
        Pessoas que fazem uso de anti-retroviral (ARV), em algum momento ao longo do tratamento para Aids
poderão desenvolver algum tipo de alteração na distribuição da gordura corporal e no seu metabolismo,
fenômeno de grande interesse de estudiosos, pois não há uma definição clara quanto a maneira como são
causadas e como elas se associam. Essas modificações na estrutura corporal repercutem na vida
psicossocial dos portadores do HIV/Aids, podendo influenciar fortemente na adesão ao tratamento e
qualidade de vida. Verificar se há relação entre desenvolvimento da Síndrome Lipodistrófica conseqüente
ao tratamento com ARV e a adesão aos medicamentos. Foram avaliados 14 pessoas que vivem com Aids, e
fazem uso de ARV em média há 10 anos, através de instrumentos como: WHOQOL-HIV BREF, e Auto-
percepção da Imagem Corporal, em aplicações individuais conduzidos nos locais de atendimento clínico.
Observam-se resultados quanto aos domínios do WHOQOL-HIV caracterizando uma maior variação para 
os aspectos físicos, independência e relações sociais, demonstrando possíveis dificuldades quanto as
conseqüências do processo mórbido, identificou-se também descrições quanto a imagem corporal
relacionadas a insatisfação da alteração da estética muito mais do que os aspectos funcionais. As Idéias
distorcidas quanto a própria imagem podem fazer com que a auto-estima e auto-imagem do portador se 
modifique tão drasticamente, que dificultaria a adesão terapêutica. 
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Resumo:  
 
        Introdução: As alterações na redistribuição da gordura corporal da SLD, como aperda de gordura
periférica, e/ou acúmulo de gordura central, modificam a estrutura corporal da pessoa e, consequentemente,
repercutem na vida psicossocial dos portadores do HIV/Aids, podendo influenciar fortemente na adesão ao
tratamento e qualidade de vida. Objetivo: verificar se há relação entre desenvolvimento da Síndrome
Lipodistrófica conseqüente ao tratamento com ARV e a qualidade de vida. Método: foram avaliados 14
pessoas que vivem com Aids, e fazem uso de ARV em média há 10 anos, através de instrumentos como:
WHOQOL-HIV BREF, e Auto-percepção da Imagem Corporal, em aplicações individuais conduzidos nos 
locais de atendimento clínico. Resultado: Observam-se resultados quanto aos 06 domínios do WHOQOL-
HIV caracterizando uma maior variação para os aspectos físicos, independência e relações sociais, bem
com quanto a manifestação da espiritualidade e dos aspectos psicológicos. Conclusão: Alterações
psicossociais como insatisfação com a imagem corporal, alterações de humor manifestadas por ansiedade
ou infelicidade, problemas nas relações sexuais, redução da auto-estima e depressão, repercutem com 
conseqüências marcantes na saúde afetivo-emocional das pessoas que vivem com HIV/Aids, e
consequentemente, interfeririam na qualidade de vida. 
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CÓDIGO: HS2404 
TÍTULO: COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 
ALUNO: HEMANUELA FERNANDES MELO (5489810432) 
ORIENTADOR: MONICA MARQUES CARVALHO (95379363415) 

Resumo:  
 
        Aborda-se a questão da Competência informacional ou Information Literacy (IL). Diante disso, para o
escopo desse trabalho percebe-se que ser competente informacionalmente está em dominar as ferramentas
básicas para localizar, acessar, tratar e disseminar a informação/conhecimento rumo a uma construção de
saberes. Também enfatiza-se a necessidade de saber definir que tipo de informação necessita, onde buscar
essa informação, como utilizar as ferramentas e estratégias de busca e avaliar a relevância do resultado
obtido. Tudo isso se faz necessário uma vez que estamos vivendo na chamada sociedade da informação,
baseada essencialmente em informação e com o uso maciço da Tecnologia da Informação. O objetivo do
trabalho é promover uma discussão em torno de conceitos emergentes tais como o IL, Tecnologia da
Informação na Sociedade contemporânea, papel do profissional da informação nesse contexto. Para tanto a
Metodologia empregada foi a de Pesquisa Bibliográfica em fontes de informação tais como livros, artigos
científicos, documentos eletrônicos entre outros. Por fim, podera-se que a importância de ser competente 
em informação está na capacidade que os aprendizes têm, de reconhecer suas próprias necessidades, e criar
significados a partir da informação obtida através de uma busca eficiente, contribuindo intelectualmente
para que outras pessoas possam aprender a partir dela. 
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CÓDIGO: HS2408 
TÍTULO: ENTRE DAMAS, DRAMAS E DUNAS: ESPAÇOS PERFORMÁTICOS DO SUJEITO 
TRAVESTIDO 
ALUNO: CATARINA ALICE DOS SANTOS (6828056450) 
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE (88475190472) 

Resumo:  
 
        Os estudos acerca da dramaturgia contemporânea vêm apontando para um vertiginoso deslocamento e
ampliação da concepção de texto e ação, sujeito e personagem, tornando o campo da reflexão cênica um
campo minado no que se refere à fronteira entre arte/vida e aos campos performáticos de atuação do sujeito
na pós-modernidade. O presente projeto visa aprofundar as tensões advindas da crise de representação do
espaço do sujeito, tomando como ponto de partida a experiência dos travestis em situação de rua. O
trabalho pretende, ainda, acompanhar a dramaturgia cênica de seus agentes, assim como melhor entender a
noção de “pessoa” e de drama-vivência. Ainda dentro da perspectiva de “dramaturgia por outras vias”, 
propomos a criação de uma partitura cênica a partir da noção de “sujeito travestido”, ampliando a noção de 
teatralidade, de identidade e de figura discursiva para além da escritura dramatúrgica. Faz parte ainda da
pesquisa o mapeamento das formas de representação da persona da “travesti” em diferentes linguagens da 
cena contemporânea, entre elas: o cinema (filmes e documentários) e o teatro (peças, performances, entre
outros). 

Palavras chave: Sujeito; Drama; Travesti; Performatividade. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2410 
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS SOBRE PLANOS DIRETORES 
PARTICIPATIVOS NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANA CLAUDIA DE SOUSA LIMA (5007214400) 
ORIENTADOR: MARIA DULCE PICANCO BENTES SOBRINHA (26135965468) 

Resumo:  
 
        Apresenta-se neste trabalho os principais resultados da pesquisa “Avaliação e Acompanhamento do 
Processo de Elaboração /Revisão de Planos Diretores no Rio Grande do Norte (1990-2004) – (2005-2007), 
desenvolvida no período 2007.2-2008.2. O objetivo da pesquisa foi avaliar e acompanhar o processo de 
revisão / elaboração de Planos Diretores no Rio Grande do Norte, visando a estruturação de um banco de
experiências. A pesquisa está referenciada na matriz da Reforma Urbana, com incidência no Direito à
Cidade. No período citado, optou-se por um recorte dos municípios integrantes da Região Metropolitana de
Natal (RMN), em articulação com a pesquisa do Observatório das Metrópoles - Núcleo RMNatal, 
focalizando os municípios de Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Natal, Parnamirim, São José do Mipibu e
São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim e Nísia Floresta. Contudo, dentre os resultados, apresenta-se cinco 
relatos referentes à experiências dos Planos Diretores de Natal, São Paulo do Potengi, Mossoró, Areia
Branca e São José de Mipibú, produzidos pela pesquisa em articulação com o Banco de Experiências
organizado pela Secretaria de Programas Urbanos do Ministério da Cidades. Evidencia análises dos
instrumentos do Estatuto da Cidade e das estratégias de participação social na elaboração dos Planos
Diretores da RMN, a partir das entrevistas realizadas com técnicos/gestores e das fichas de registro dos
dados e informações do processo de revisão/ elaboração dos Planos Diretores. 

Palavras chave: Plano Diretor; Gestão Urbana. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2411 
TÍTULO: COMPORTAMENTO ELEITORAL ALIENADO NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA 
ANÁLISE DAS ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR (L994-2006). 
ALUNO: THAIS MORENO MARQUES (6953448466) 
ORIENTADOR: HOMERO DE OLIVEIRA COSTA (8883416449) 

Resumo:  
 
        Este projeto ocupou-se em realizar uma pesquisa que se pretendeu desenvolver a respeito do
comportamento eleitoral alienado nas eleições para governador no Rio Grande do Norte de l994 a 2006,
apreendendo uma análise que incorporasse dados de todos os municípios e compreensões dos contextos
gerais temporais dos anos e assim, permitisse uma visão de conjunto da problemática que se pretendeu
explicar, a alienação eleitoral (soma dos votos brancos, nulos e abstenção) oscilante, porém ainda presente
no sistema eleitoral. A alienação poderia se dissipar, ao longo do tempo, se levar a cabo programas de
informação e educação de base, além da educação política dos indivíduos votantes. Além da revisão
bibliográfica pertinente à temática, coletamos dados no IBGE, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal
Superior Eleitoral, compilando os dados, por município e ano eleitoral, em planilha do Excel na forma de
dados, tabelas e gráficos demonstrativos e comparativos e, assim como o IDH-M(Índice de 
Desenvolvimento Humano) e IES (Índice de Exclusão Social) dos respectivos municípios e microrregiões.
Dessa forma, pode-se compreender uma alta média (microrregião de Litoral Nordeste) e uma baixa média
(Seridó Ocidental). Podemos notar que a oscilação fora baixa nas duas microrregiões, sempre presente e
sempre crescente as taxas de alienação. O IDH e o IES das duas microrregiões comparadas em seus
extremos de taxas permanecem com baixos índices. 

Palavras chave: Sistema eleitoral, partidos políticos. 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2412 
TÍTULO: SISTEMAS DE DEDUÇÃO NATURAL GENTZEN-PRAWITZ 
ALUNO: SANDERSON MOLICK SILVA (6808543470) 
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803) 

Resumo:  
 
        Os sistemas de Dedução Natural surgiram da insatisfação reinante em relação aos sistemas de
demonstração formal criados por Hilbert, e desenvolvidos por Frëge e Russell. Desenvolvidos
independentemente por Jaskowski e Gentzen no início dos anos 30, os sistemas de Dedução Natural
representam um método de formalização para sistemas lógicos distintos do método dos sistemas
hilbertianos. Gentzen desejava que seus sistemas formais expressassem ao máximo o tipo de raciocínio que
se faz nas provas matemáticas. Prawitz, em 1965, apresenta o sistema de dedução natural na forma mais
conhecida nos dias de hoje, incluindo aplicações para a lógica modal e de segunda ordem, baseando-se nos 
trabalhos de Gentzen. Este trabalho objetiva uma elucidação da importância dos sistemas de Dedução
Natural, demonstrando suas aplicações e implicações dentro do âmbito da Lógica. 

Palavras chave: Lógica, Sistemas de Dedução Natural 

 

 

 



 
 
CÓDIGO: HS2414 
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO DO CULTIVO DE E. COLI RECOMBINANTE, NOS MEIOS 2XTY E 
TB, PARA A PRODUÇÃO DO ANTÍGENO P36 DA LEISHMANIA CHAGASI. 
ALUNO: SIRTYS SANTOS LESSA DE ANDRADE (3594014495) 
ORIENTADOR: GORETE RIBEIRO DE MACEDO (10847022404) 

Resumo:  
 
        Estudo cinético do cultivo de E. coli recombinante, nos meios 2xTy e TB, para a produção do antígeno
P36 da leishmania chagasi. As leishmanioses são enfermidades provocadas por protozoários do gênero
Leishmania, podem produzir manifestações cutâneas, mucocutâneas, cutâneas difusas e viscerais. Sendo
assim, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da expressão de antígeno (P36) por E. coli
recombinante. Foram realizadas cinéticas com e sem indução, nos meios 2xTy e TB, para avaliar o
comportamento do clone quanto ao crescimento e expressão do antígeno P36. As cinéticas foram realizadas
em incubador rotativo a 37° C, 200 rpm e pH inicial 7. A quantificação das proteínas, foi realizada pelo
método Lowry modificado. Para o meio 2xTy a fase exponencial ocorreu entre 2 e 6h de cultivo com
produtividade em células Px = 0,1234g/Lh, µxmáx = 0,1h-1 , fator de conversão Yx/s = -0,81. Para o meio 
TB a fase exponencial ocorreu entre 0 e 4h de cultivo, Px = 0,1848g/Lh, µxmáx = 0,1h-1, fator de 
conversão Yx/s = -0,91. Nos ensaios com indução os parâmetros obtidos para o antígeno (P36) no meio 
2xTy foram: produtividade intracelular P = 2,8.10-3 g/Lh, velocidade máxima específica de produção 
intracelular, µp = 4,2.10-3 h-1. Já no meio TB a produtividade extracelular foi P = 4,6.10-4 g/Lh e 
intracelular P = 2,3.10-3 g/Lh. µp = 1,8.10-3 e Yp/s = 1,5.10-2. A verificação da expressão do antígeno foi 
feita por eletroforese através de SDS-PAGE (Leammilly, 1970). Palavras-chave: 
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CÓDIGO: OU2056 
TÍTULO: PERSPECTIVAS E HISTÓRIA DO DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL 
ALUNO: RAQUEL ARAUJO LIMA (5140262436) 
ORIENTADOR: JAHYR PHILIPPE BICHARA (64301230300) 
CO-AUTOR: RAISA LUSTOSA DE OLIVEIRA (7402160408) 
CO-AUTOR: ANDRESSA CELLY NASCIMENTO DE CARVALHO (6707577484) 
CO-AUTOR: THIAGO JOSE DE ARAUJO PROCOPIO (7425974401) 

Resumo:  
 
        Os institutos que caracterizam o Direito Ambiental adotado no Brasil foram influenciados diretamente
pelas respostas que a comunidade internacional deu aos problemas ambientais. Nesse sentido, o Brasil,
diante da preocupação mundial com o meio ambiente, tem participado e acatado os principais tratados
internacionais, aplicando suas regras e preceitos em sua própria legislação. Percebe-se isso ao se constatar 
que o Direito Ambiental no Brasil é dotado de normas antigas, isto é, grande parte dos textos normativos é
anterior à Constituição de 1988. Já a partir da década de 60, diversos dispositivos legais marcaram a luta
pela preservação ambiental. Todavia, foi com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) criada pela
Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 e com o art. 225 da Constituição atual, que inclui o Direito ao meio
ambiente sadio como um direito fundamental, que se deu o estopim para o início da efetivação do direito
ambiental no Brasil. Essa política está sendo desenvolvida através do Sistema Nacional do Meio Ambiente,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente), do IBAMA e em âmbito estadual com o Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA. Mormente o Direito Ambiental seja um ramo
que caminha por passos vacilantes na realidade mundial, o Brasil já possui instrumentos de proteção ao
meio ambiente, havendo a necessidade da participação da sociedade civil organizada e a população em
geral na construção e efetivação das normas ambientais. 

Palavras chave: DIREITO AMBIENTAL - BRASIL - INSTITUTOS JURÍDICOS 
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