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CÓDIGO: HS0008  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO DO CCSA SOBRE O PROCESSO FORMATIVO E AS EXIGÊNCIAS 
DO MERCADO DE TRABALHO  
ALUNO: THALITA DE ALMEIDA VAZ (00988245469)  
ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO (10344365549)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0017  
TÍTULO: OS SENTIDOS DA AUTONOMIA, SOLIDARIEDADE E PARTICIPAÇÃO NO 
COTIDIANO ESCOLAR  
ALUNO: PÂMELA CÍNTIA DE OLIVEIRA ALVES (01023194481)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0018  
TÍTULO: (DES)CONSTRUINDO O PARAÍSO  
ALUNO: ÂNGELA ELVIRA BARBOSA DA PAZ MENDES (03442952492)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
CO-AUTOR: RUMMENIGGE MEDEIROS DE ARAUJO (01268081477)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0029  
TÍTULO: O CINEMA E O ESPAÇO URBANO  
ALUNO: TATIANA GARCIA (05344320426)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0031  
TÍTULO: LEVANTAMENTO GEO-AMBIENTAL E DEMARCAÇÃO DE ÁREA 
QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN  
ALUNO: GUSTAVO SZILAGYI (03094157483)  
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: CARLOS ANDRÉ LUCENA DA CRUZ (96660490400)  
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CÓDIGO: HS0044  
TÍTULO: “A MODERNIDADE BRASILEIRA ATRAVÉS DOS CARTÕES-POSTAIS E 
ÍCONES DA INTIMIDADE"  
ALUNO: ARTHUR LUIS DE OLIVEIRA TORQUATO (04762996408)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (36970735400)  
CO-AUTOR: JULIANY DE ARAÚJO MAPURUNGA (01250406447)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0045  
TÍTULO: “A MODERNIDADE BRASILEIRA ATRAVÉS DOS CARTÕES-POSTAIS E 
ÍCONES DA INTIMIDADE"  
ALUNO: ARTHUR LUIS DE OLIVEIRA TORQUATO (04762996408)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (36970735400)  
CO-AUTOR: JULIANY DE ARAÚJO MAPURUNGA (01250406447)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0046  
TÍTULO: “A MODERNIDADE BRASILEIRA ATRAVÉS DOS CARTÕES-POSTAIS E 
ÍCONES DA INTIMIDADE"  
ALUNO: ARTHUR LUIS DE OLIVEIRA TORQUATO (04762996408)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (36970735400)  
CO-AUTOR: JULIANY DE ARAÚJO MAPURUNGA (01250406447)  
 
 

 
 
 CÓDIGO: HS0051  
TÍTULO: A PRESENÇA PÚBLICA DAS IGREJAS EVANGÉLICAS NUM BAIRRO DE 
NATAL/RN  
ALUNO: ANAXSUELL FERNANDO DA SILV (03396329414)  
ORIENTADOR: ORIVALDO PIMENTEL LOPES JUNIOR (94678766804)  
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CÓDIGO: HS0055  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DO CONFORTO TÉRMICO ENTRE PRAÇAS COM 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DISTINTAS EM NATAL/RN  
ALUNO: ÉRIKA DANIELLE DE OLIVEIRA (00954392426)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: ANA MONICA DE BRITO COSTA (87810280406)  
CO-AUTOR: BERNADETE DE LOURDES QUEIROGA E SOUSA (44680759453)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0058  
TÍTULO: BIOCLIMOGRAMA DE PROLIFERAÇÃO DO AEDES AEGYPT  
ALUNO: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILLVA (03713138486)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILLVA (03713138486)  
CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0061  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL-HIDRICA E O USO DA BACIA DO 
APODI-MOSSORÓ: O CASO DA BARRAGEM DE SANTA-CRUZ.  
ALUNO: KELLY STEFANNY DINIZ DE LIMA (00830517405)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: KELLY STEFANNY DINIZ DE LIMA (00830517405)  
CO-AUTOR: ÉRIKA DANIELLE DE OLIVEIRA (00954392426)  
CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0065  
TÍTULO: A METÁFORA NO COTIDIANO DO LETRAMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES 
PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
ALUNO: CRISTIANE SOARES GUERRA PEREIRA (03502177422)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
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CÓDIGO: HS0077  
TÍTULO: PROBABILIDADE DAS CHUVAS, EROSIVIDADE E CONFORTO TÉRMICO 
EM NATAL/RN: ESTUDO DE CASO  
ALUNO: IAPONY RODRIGUES GALVÃO (06431138430)  
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
CO-AUTOR: ÉRIKA DANIELLE DE OLIVEIRA (00954392426)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0078  
TÍTULO: ASPECTOS FÍSICOS AMBIENTAIS E MODELAGEM DE DADOS EM 
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO GRANDE DO NORTE UTILIZANDO TÉCNICAS 
DE GEOPROCESSAMENTO  
ALUNO: LUIZ ANTONIO NASCIMENTO DE PAIVA (96669853491)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA MARTIM (11419903187)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0079  
TÍTULO: O PADRÃO DO CICLO SONO VIGÍLIA E A ANSIEDADE EM ESTUDANTES 
DE PSICOLOGIA.  
ALUNO: CAROLINE ARAÚJO LEMOS (06095785456)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (01195711450)  
CO-AUTOR: KATIE ALMONDES (00094342407)  
CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (05503445430)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0080  
TÍTULO: FREUD E A QUESTÃO DO SUJEITO  
ALUNO: HILDEMAR DE ARAÚJO BEZERRA (01166386481)  
ORIENTADOR: ABRAHAO COSTA ANDRADE (58897046568)  
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CÓDIGO: HS0081  
TÍTULO: O USO DAS IMAGENS DO SATÉLITE LANDSAT7 PARA O ESTUDO DAS 
BACIAS APODI-MOSSORÓ E PIRANHAS-AÇÚ  
ALUNO: RODRIGO DE FREITAS AMORIM (05435894476)  
ORIENTADOR: MIGUEL DRAGOMIR ZANIC CUELLAR (92885519800)  
CO-AUTOR: MIGUEL DRAGOMIR ZANIC CUELLAR (92885519800)  
CO-AUTOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (20610700430)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0086  
TÍTULO: A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE - 
CEFET/RN, PARA ATUAÇÃO EM ESCOLAS INCLUSIVAS  
ALUNO: ÉRIKA SOARES DE OLIVEIRA (01043709479)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0110  
TÍTULO: DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE 
OS DIREITOS HUMANOS DE SEGUNDA GERAÇÃO QUANTO A SUA EFETIVAÇÃO 
PELOS PODERES PÚBLICOS  
ALUNO: GRAZIELLY DOS ANJOS FONTES (05266719478)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0118  
TÍTULO: DISCURSO, MEMÓRIA E IDENTIDADE: ESTUDO DE MARCAS DE 
IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL DE PROFESSORES.  
ALUNO: GIRLANE COSTA DE SOUSA (05233793407)  
ORIENTADOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (13250809420)  
CO-AUTOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (13250809420)  
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CÓDIGO: HS0129  
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES DO MODERNO: A MODERNIDADE NA REPÚBLICA. 
NATAL: 1920-1930  
ALUNO: HEMETER HEBERTON DAMASCENO DE MORAIS (01185652493)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  

 

 

CÓDIGO: HS0130  
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO : UM ESTUDO COMPARATIVO 
SOB A PERSPECTIVA DA TERCEIRIZAÇÃO  
ALUNO: PABLO SÉRGIO BEZERRA DE ARAÚJO (01088775403)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
CO-AUTOR: LEDJANE DE ARAUJO DIAS (05302368420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0141  
TÍTULO: DICIONÁRIO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: UM SUPORTE 
PEDAGÓGICO A EDUCAÇÃO DE PESSOAS SURDAS NO RN  
ALUNO: MILENA PAULA CABRAL DE OLIVEIRA (04663881440)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420)  
CO-AUTOR: LUZIA DE FÁTIMA MEDEIROS DE OLIVEIRA (66370051420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0151  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA VEGETAÇÃO ARBÓREO-
ARBUSTIVA DAS DUNAS DO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL.  
ALUNO: MARCELO E SILVA MONTE (04324260435)  
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820)  
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CÓDIGO: HS0153  
TÍTULO: : VILA DE PONTA NEGRA: ENTRE O PASSADO E O PRESENTE : VILA DE 
PONTA NEGRA: ENTRE O PASSADO E O PRESENTE VILA DE PONTA NEGRA: 
ENTRE O PASSADO E O PRESENTE  
ALUNO: EDUARDA CRISTINA DE LIMA ANDRADE (01098732464)  
ORIENTADOR: LISABETE CORADINI (43751199004)  
CO-AUTOR: EDUARDA CRISTINA DE LIMA ANDRADE (01098732464)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0158  
TÍTULO: TEXTOS EM CONTEXTO: UNIDADE BASICA DA ALFABETIZAÇÃO  
ALUNO: UILIETE MÁRCIA SILVA DE MENDONÇA (02579507450)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: REGINEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (77928733404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0161  
TÍTULO: ERA UMA VEZ NA RIBEIRA... A HISTÓRIA DA VELHA JUVENTUDE: UM 
PROJETO DE ENSINO DE HISTÓRIA PARA O CICLO BÁSICO  
ALUNO: REGINEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (77928733404)  
ORIENTADOR: JOAO MARIA VALENCA DE ANDRADE (28262441400)  
CO-AUTOR: UILIETE MÁRCIA SILVA DE MENDONÇA (02579507450)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0163  
TÍTULO: CRM: A ESTRATÉGIA PARA A UMA GESTÃO DE RELACIONAMENTO 
COM O CIENTE EFICIENTE  
ALUNO: RAFAELA DA SILVA BEZERRA (03521600475)  
ORIENTADOR: MANOEL VERAS DE SOUZA NETO (36566721487)  
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CÓDIGO: HS0164  
TÍTULO: FEIRAS LIVRES E MERCADOS MUNICIPAIS DO SERIDÓ POTIGUAR: 
METAMORFOSES E CONTINUIDADES.  
ALUNO: MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO (04867472476)  
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420)  

 
 
CÓDIGO: HS0166  
TÍTULO: REFLEXÕES SOBRE O DISCURSO DE PROFESSORES QUANDO SE 
FALA:(IN)DISCIPLINA NA ESCOLA.  
ALUNO: LUCÉLIA DOS SANTOS BEZERRA ROCHA (03037526459)  
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (15627462434)  

 
 
CÓDIGO: HS0168  
TÍTULO: REGULAÇÃO DO LIVRE ACESSO NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL À 
LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  
ALUNO: ANDERSON SOUZA DA SILVA (01005134413)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA (01005134413)  

 
 
CÓDIGO: HS0169  
TÍTULO: FICÇÃO E FILOSOFIA EM CLARICE LISPECTOR  
ALUNO: MARIA ELIANE SOUZA DA SILVA (02665829401)  
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759) 

 
 
 
CÓDIGO: HS0176  
TÍTULO: AS MULHERES DO SERTÃO COLONIAL E AS REPRESENTAÇÕES DA 
MORTE  
ALUNO: MARCELA MARTINS DE LIMA (01073944484)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487) 

 
 
 
CÓDIGO: HS0178  
TÍTULO: EDUCAÇÃO ESPECIAL: A HISTÓRIA DE UMA INSTITUIÇÃO 
ESPECIALIZADA  
ALUNO: MARIA KAROLINNA DE MACEDO SILVA (01172297410)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
CO-AUTOR: MARIA KAROLINNA DE MACEDO SILVA (01172297410)  
CO-AUTOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
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CÓDIGO: HS0181  
TÍTULO: EFEITOS DA TAXA DE CÂMBIO E TARIFAS SOBRE AS EXPORTAÇÕES 
DO CAMARÃO E PRINCIPAIS PRODUTOS DA FRUTICULTURA DO RIO GRANDE DO 
NORTE.  
ALUNO: DANIEL BORJA VALDEZ MONTALVAN (01349822400)  
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  
CO-AUTOR: DANIEL BORJA VALDEZ MONTALVAN (01349822400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0183  
TÍTULO: ANÁLISE DO CUSTO DOS PROCEDIMENTOS DE IMAGEM: UM ESTUDO 
NO HOSPITAL ONOFRE LOPES  
ALUNO: EDZANA ROBERTA FERREIRA DA CUNHA VIEIRA (04612542479)  
ORIENTADOR: ANAILSON MARCIO GOMES (30529042487)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0191  
TÍTULO: GÊNEROS E FORMATOS RADIOFÔNICOS NA “ERA DE OURO DO RÁDIO”: 
UMA ABORDAGEM DA EMISSORA POTI  
ALUNO: EDIVÂNIA DUARTE RODRIGUES (04699790461)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0192  
TÍTULO: ACESSO DOS ALUNOS ISENTOS DA TAXA DO VESTIBULAR AOS 
CURSOS DA UFRN: O QUE REVELAM AS ESTATÍSTICAS.  
ALUNO: ISABELLA CECÍLIA REIS SOARES DE MARIA (05129084438)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
  
 

 
CÓDIGO: HS0194  
TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 
CAICÓ: ANÁLISE DE UMA REALIDADE  
ALUNO: HENNYBETH SOARES DA SILVA (01269389467)  
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (28303865404)  
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CÓDIGO: HS0209  
TÍTULO: SER PAI, SER MÃE, SER JOVEM  
ALUNO: SUÊNIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO PINTO (01070226483)  
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (50180720910)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0211  
TÍTULO: LITERATURA E ETNOGRAFIA EM "OITEIRO", DE MAGDALENA 
ANTUNES  
ALUNO: FRANCISLÍ COSTA GALDINO (05003884400)  
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0235  
TÍTULO: IDÉIAS SOBRE UNIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DE VÁRIOS ATORES 
SOCIAIS.  
ALUNO: SAMRA CRISTINA FERNANDES DE ARAÚJO (02974847455)  
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (02560801353)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0237  
TÍTULO: PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA DE FRIEDRICH FROEBEL NO RELATÓRIO 
DE VIAGEM DE NESTOR DOS SANTOS LIMA (1913)  
ALUNO: THAIS CHRISTINA MENDES DE LIMA (05257076462)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0238  
TÍTULO: ENSINO MÉDIO: UMA REFLEXÃO SOBRE A SUA DIMENSÃO LEGAL  
ALUNO: PÂMMELA KASSIDY DE OLIVEIRA SILVA (01266949402)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
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CÓDIGO: HS0239  
TÍTULO: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS EM FORMAÇÃO SOBRE 
UNIVERSIDADE: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES  
ALUNO: LELY SANDRA CORREIA DANTAS (02996151461)  
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE (34252819504)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0240  
TÍTULO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO: UMA 
ALTERNATIVA DE MELHORIA DE ENSINO  
ALUNO: MARIA SANDRA JORGE DE SOUZA (05345126402)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0243  
TÍTULO: O PROCESSO DE SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E QUALIDADE DE 
VIDA EM NATAL-RN: UM OLHAR SOBRE AS FAVELAS  
ALUNO: FÁBIO DANIEL PEREIRA MARINHO (04687497489)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
CO-AUTOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0246  
TÍTULO: VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS: UM TEMA EM DEBATE  
ALUNO: JANE CRISTINA GUEDES DA COSTA (03444133499)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0251  
TÍTULO: O VER E O VESTIR NO SERIDÓ POTIGUAR NO INÍCIO DO SÉCULO XX.  
ALUNO: AMANDA LINS GORGONIO COSTA (01282217470)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
CO-AUTOR: EVANEIDE MARIA DE MELO (04070748482)  
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CÓDIGO: HS0254  
TÍTULO: AVALIANDO O PROGESTÃO: A ÓTICA DOS CURSISTAS DO PÓLO DE 
ASSU  
ALUNO: DANIELLE MARQUES DE PAULA (01282720406)  
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE DE CASTRO (18930689515)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0256  
TÍTULO: ARTES DO (SOBRE)VIVER, ARTES DO PEDIR: OS NEGROS DO RIACHO E 
A PRÁTICA DA MENDICÂNCIA  
ALUNO: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0257  
TÍTULO: ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL: O CASO DO PROGRAMA 
SENTINELA  
ALUNO: RENATA ROCHA LEAL DE MIRANDA PEREIRA PINHEIRO (00753027488)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0258  
TÍTULO: FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOÃO DO SABUGI, NA 
ATUALIDADE: O SAGRADO E O PROFANO DIVIDINDO O MESMO LEITO ATRAVÉS 
DA MODA.  
ALUNO: AMANDA LINS GORGONIO COSTA (01282217470)  
ORIENTADOR: VANUZA SOUZA SILVA (03060905460)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (04398984470)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0259  
TÍTULO: A CAUSALIDADE NA HISTÓRIA  
ALUNO: MARIA LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA (04036870475)  
ORIENTADOR: FRANCISCA LACERDA DE GOIS (08595224404)  
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CÓDIGO: HS0260  
TÍTULO: MEMÓRIA ESCOLAR: TRANSMISSÃO E ASSIMILAÇÃO DOS SABERES 
GEOGRÁFICOS.  
ALUNO: GLAUCIANA TIMBÓ FERREIRA (01258018403)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (40660796449)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0263  
TÍTULO: MONITORAMENTO DAS ÁREAS DESERTIFICADAS DO SEMI-ÁRIDO 
POTIGUAR E PARAIBANO UTILIZANDO DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 
ORBITAL MULTITEMPORAL/ESPECTRAL  
ALUNO: FELIPE SILVESTRECOSTA (04991207444)  
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0266  
TÍTULO: SISTEMA TRIBUTÁRIO DO BRASIL E DA ESPANHA: ESTUDO 
COMPARATIVO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: ADILSON GURGEL DE CASTRO (08593515487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0267  
TÍTULO: ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: JOSSYLÚCIO JARDELL DE ARAÚJO (00791955478)  
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0276  
TÍTULO: VULNERABILIDADE SOCIAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL, 
DESAFIOS E CONTRASTES SOCIAIS.  
ALUNO: ALGÉRIA VARELA DA SILVA (02812816457)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
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CÓDIGO: HS0278  
TÍTULO: JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E O ACESSO À JUSTIÇA FEDERAL NO 
RN  
ALUNO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0285  
TÍTULO: NESTOR DOS SANTOS LIMA E A EDUCAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE 
NA DÉCADA DE 1920  
ALUNO: SARA RAPHAELA M. DE AMORIM (05393853440)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0286  
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DE PROFESSORAS NO GRUPO ESCOLAR 
AUGUSTO SEVERO (1908-1920)  
ALUNO: FRANCINAIDE DE LIMA SILVA (05587048403)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0288  
TÍTULO: AUTOR(IA) E ESCRITA DA HISTÓRIA: O SERIDÓ POTIGUAR COMO UM 
CORPO ESCRITO  
ALUNO: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (00905864417)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
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CÓDIGO: HS0289  
TÍTULO: O ARMÁRIO DE CAIO: HOMOEROTISMO NO CINEMA INTERIOR DA 
NARRATIVA  
ALUNO: ANDRÉ LUIZ MACHADO SANTOS (04994180423)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400)  
 
 

 
  
CÓDIGO: HS0290  
TÍTULO: TODA BRUXA QUE É BRUXA É FADA TAMBÉM  
ALUNO: LETICIA DOS SANTOS CARVALHO (01103363484)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
  
 

 
 
 CÓDIGO: HS0292  
TÍTULO: FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR DE JOVENS E ADULTOS: 
AS CONTRIBUIÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA.  
ALUNO: LUCILIANA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA (01209270471)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0297  
TÍTULO: JARDIM DO SERIDÓ (RN): ÍNDICES DE NATALIDADE EM DISCUSSÃO.  
ALUNO: JOSÉ MÁRIO MORAIS DO NASCIMENTO (00946002444)  
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS (42239702400)  
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CÓDIGO: HS0299  
TÍTULO: A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
E A FORMAÇÃO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS  
ALUNO: KEILIA MELO DE MORAIS (05186296430)  
ORIENTADOR: FERNANDO DIAS LOPES (59550767000)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0304  
TÍTULO: A ROTINA NA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEPÇÕES 
X PRÁTICAS  
ALUNO: MARIANNE DA CRUZ MOURA (04738598406)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
CO-AUTOR: MARIANNE DA CRUZ MOURA (04738598406)  
CO-AUTOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0308  
TÍTULO: FOTOGRAFIA E COMPLEXIDADE: ITINERÁRIOS NORTE-RIO-
GRANDENSES.  
ALUNO: EVANEIDE MARIA DE MELO (04070748482)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
CO-AUTOR: EVANEIDE MARIA DE MELO (04070748482)  
CO-AUTOR: AMANDA LINS GORGONIO COSTA (01282217470)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0310  
TÍTULO: NOVO CÓDIGO CIVIL: UMA ABORDAGEM SOBRE O DISCIPLINAMENTO 
DO DIREITO SUCESSÓRIO DOS CÔNJUGES E COMPANHEIROS.  
ALUNO: DANIEL SIQUEIRA LEVIS (01268229482)  
ORIENTADOR: MARIA DA SALETE GUIMARAES MENEZES (28939174453)  
CO-AUTOR: LARISSA FONTES DE CARVALHO TORRES (04555039408)  
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CÓDIGO: HS0315  
TÍTULO: A CIDADE DE MOSSORÓ: CRESCIMENTO E ESTAGNAÇÃO  
ALUNO: JOHNYSON SANDERS SILVA DE ARAÚJO (05196461426)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0320  
TÍTULO: ALEGORIA E REINVENÇÃO NOS PREFÁCIOS DE TUTAMÉIA  
ALUNO: ROBEILZA DE OLIVEIRA LIMA (03430281407)  
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0325  
TÍTULO: FUNDESCOLA: O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA E O 
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES COMO MECANISMOS DE 
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A GESTÃO ESCOLAR EM UNIDADES 
DE ENSINO DE NATAL.  
ALUNO: SHIRMENIA KALINE DA SILVA NUNES (04936840424)  
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0332  
TÍTULO: OS “HERÓIS” NA CONSTRUÇÃO DE UMA MEMÓRIA REPUBLICANA NO 
RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: CONSOLAÇÃO LINHARES DE CARVALHO (89734440349)  
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO (04901682806)  
CO-AUTOR: VERBENA NIDIANE DE MOURA RIBEIRO (03324032466)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0347  
TÍTULO: ACERVO EM ABERTO : SISTEMATIZAÇÃO DO ARQUIVO DO GRUPO DE 
ESTUDOS DA COMPLEXIDADE – GRECOM/UFRN  
ALUNO: ELISA PAIVA DE ALMEIDA (05345929459)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  
CO-AUTOR: EDNALDA SOARES (01268727407)  
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CÓDIGO: HS0363  
TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGOGICA NA REGIÃO DO 
SERIDÓ-RN (OBS: INFORMAMOS QUE ESTE TRABALHO PERTENCE AO PROJETO 
FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA REGIÃO DO SERIDÓ – 
PVF910-03, VINCULADO À BASE DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SOCIEDADE E, 
PORTANTO,  
ALUNO: ELIANIA NAIDE DE SOUSA (91651875472)  
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
CO-AUTOR: MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO (05090837490)  
 

 
 
CÓDIGO: HS0364  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE O REAL: (RE)AFIRMANDO DIREITOS  
ALUNO: MANUELA DE MEDEIROS PINHEIRO (00958548439)  
ORIENTADOR: MIRIAM DE OLIVEIRA INACIO (94128251453)  
CO-AUTOR: JULIANA SALES DA ROCHA (00846774496)  
CO-AUTOR: PRISCILLA VASCONCELLOS DE FARIAS (01031413405)  
CO-AUTOR: ADACIARA DE FÁTIMA DIAS SOARES (05334615458)  
 

 
 
CÓDIGO: HS0369  
TÍTULO: ANDRAGOGIA: SÓ APRENDEMOS SOBRE CRIANÇAS, COMO 
ENSINAMOS A ADULTOS?  
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
 

 
 
CÓDIGO: HS0371  
TÍTULO: ANÁLISE DOS FATORES QUE AUXILIAM O GERENCIAMENTO DO 
DESEMPENHO DE COLABORADORES DO SETOR HOTELEIRO  
ALUNO: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (01238166458)  
ORIENTADOR: WAYNE THOMAS ENDERS (25265989072) 
 

 
 
CÓDIGO: HS0373  
TÍTULO: JORNALISMO E MEIO AMBIENTE: O PAPEL DA MÍDIA NA 
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL  
ALUNO: DANIELA COSTA RIBEIRO (82602077534)  
ORIENTADOR: OLGA MARIA TAVARES DA SILVA (59535504720) 
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CÓDIGO: HS0375  
TÍTULO: PERDA DE PRINCÍPIOS FAMILIARES, INVERSÃO DE VALORES SÓCIO-
ANTROPOLÓGICOS E SUPERVALORIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS COMO 
FATORES DETERMINANTES PARA A PROSTITUIÇÃO INFANTIL  
ALUNO: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  

 
 
CÓDIGO: HS0378  
TÍTULO: A ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO  
ALUNO: NEDJA LIMA DE LUCENA (01251776400)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
 

 
 
 CÓDIGO: HS0380  
TÍTULO: PERDA DE PRINCÍPIOS FAMILIARES, INVERSÃO DE VALORES SÓCIO-
ANTROPOLÓGICOS E SUPERVALORIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS COMO 
FATORES DETERMINANTES PARA A PROSTITUIÇÃO INFANTIL  
ALUNO: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
 

 
 
CÓDIGO: HS0382  
TÍTULO: UMA APRESENTAÇÃO DA SEMÂNTICA DE LÓGICA MODAL ALÉTICA  
ALUNO: DAVID GOMES COSTA (04673775457)  
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (22258450420)  
 

 
 
CÓDIGO: HS0385  
TÍTULO: FERNANDO PESSOA E A ARTE PELA ARTE SEGUNDO BOURDIEU  
ALUNO: ROSANGELA TRAJANO DA SILVA (70315132434)  
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  
CO-AUTOR: ROSANGELA TRAJANO DA SILVA (70315132434)  
CO-AUTOR: ROSANGELA TRAJANO DA SILVA (70315132434)  
CO-AUTOR: ROSANGELA TRAJANO DA SILVA (70315132434)  
 

 
 
CÓDIGO: HS0387  
TÍTULO: MÚLTIPLAS FALAS, POLIFÔNICAS MEMÓRIAS: UMA LEITURA DA 
PAISAGEM CITADINA DE OURO BRANCO/RN  
ALUNO: GENISON COSTA DE MEDEIROS (5567417497)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO (04867472476)  
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CÓDIGO: HS0388  
TÍTULO: OFICINA DE LEITURA “LITERATURA EM MINHA CASA”: TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS  
ALUNO: ANANÍLIA MEIRE ESTEVÃO DA SILVA (02379342482)  
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0391  
TÍTULO: CASA DE PEDRA - LUGAR DE MEMÓRIAS  
ALUNO: JULIENNE LOUISE DOS SANTOS GOVINDIN (00953072495)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0405  
TÍTULO: A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO DE 
PERMANÊNCIA MÍNIMA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL  
ALUNO: ISABEL SOARES DA COSTA (04612269446)  
ORIENTADOR: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
CO-AUTOR: DALIANA KARINE BASTOS FERNANDES DANIEL (05219177435)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0409  
TÍTULO: PROJETO SOCIAL DIMINUI A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NO TRÁFICO DE DROGAS E NA PROSTITUIÇÃO  
ALUNO: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0416  
TÍTULO: ATENÇÃO AO CUIDAR DO CUIDADOR NOS HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: HUMANIZAÇÃO X QUALIDADE 
DE VIDA  
ALUNO: JOSÉ HELDER FRANCO AQUINO (04143912414)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (87597586434)  
CO-AUTOR: PRISCILA KARLA CHAVES DOS REIS (84930357349)  
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CÓDIGO: HS0417  
TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DE MORTE EM CRIANÇAS NA FASE ESCOLAR: UM 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS E NÃO-
HOSPITALIZADAS  
ALUNO: ARIANE CRISTINY DA SILVA FERNANDES (01255694408)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (87597586434)  
CO-AUTOR: HANNIA ROBERTA RODRIGUES PAIVA DA ROCHA (01169079407)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0418  
TÍTULO: O DIREITO AO SILÊNCIO E O HABEAS CORPUS PREVENTIVO NAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO  
ALUNO: MARLA GHEYSA SALES GOMES (04908623490)  
ORIENTADOR: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
CO-AUTOR: ANA MÔNICA MEDEIROS FERREIRA (04914540401)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0421  
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE JURÍDICA DO ABORTO 
ANENCEFÁLICO  
ALUNO: MARIANNE BEZERRA SATHLER (04392443400)  
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (05677963453)  
CO-AUTOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (04660747433)  
CO-AUTOR: KARINE MENDONÇA RUSCHEL (05176895455)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0422  
TÍTULO: O ENSINO DA GEOGRAFIA E AS REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS 
DOS LUGARES  
ALUNO: RAFAELA ARAÚJO DA SILVA (04603884443)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE CARVALHO (10623957434)  
CO-AUTOR: RAFAELA ARAÚJO DA SILVA (04603884443)  
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CÓDIGO: HS0423  
TÍTULO: A FUNÇÃO ESTÉTICA DO HUMOR NA HQ E A FORMAÇÃO DO LEITOR  
ALUNO: DANIELLE MEDEIROS DE SOUZA (01221032461)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0424  
TÍTULO: A INSERÇÃO DO INDIVÍDUO COMO SUJEITO ATIVO DO DIREITO E DAS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
ALUNO: RAFAEL RODRIGUES SOARES (05231962457)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
CO-AUTOR: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
CO-AUTOR: ANA LUISA GOMES LIMA (01231157427)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0427  
TÍTULO: A PEDAGOGIA TECNICISTA NO BRASIL (1960-1980)  
ALUNO: MARIA MONIQUE DA SILVA DANTAS (04804762418)  
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0428  
TÍTULO: MODERNIDADE VERSUS TRADIÇÃO EM “A MODA NA ROÇA”, DE 
SUETÔNIA DE CASTRO  
ALUNO: ADRIANO DOS SANTOS GOMES DA SILVA (04312275432)  
ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (10647325420)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0429  
TÍTULO: APRENDIZAGEM E MOTIVAÇÃO: ANALISANDO SUA RELAÇÃO NUMA 
ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
ALUNO: LUANA DE LIMA PATRÍCIO (03632230455)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  
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CÓDIGO: HS0436  
TÍTULO: VENCENDO RÓTULOS: A CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS DE FADAS NA 
FORMAÇÃO DA AUTO-ESTIMA  
ALUNO: NIVEA PRISCILLA OLINTO DA SILVA (05173008423)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
 
 

 
  
CÓDIGO: HS0437  
TÍTULO: A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL NO BRASIL  
ALUNO: CARLOS ALBERTO GONÇALVES BRANDÃO JÚNIOR (05510145471)  
ORIENTADOR: OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (60210060468)  
CO-AUTOR: DANIEL BRANDÃO DA CRUZ LIRA (01085303454)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0440  
TÍTULO: DELINEANDO ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL  
ALUNO: MONIQUE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0442  
TÍTULO: PERFIL DA DEMANDA EM SAÚDE MENTAL NO PSF: GÊNERO E 
LOUCURA  
ALUNO: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0444  
TÍTULO: O FENÔMENO DA MEDICALIZAÇÃO NA SAÚDE MENTAL  
ALUNO: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  
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CÓDIGO: HS0445  
TÍTULO: A INFÂNCIA E A VIOLÊNCIA FÍSICA INTRAFAMILIAR  
ALUNO: LEONARDO CAVALCANTE DE ARAÚJO MELLO (04908630437)  
ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0448  
TÍTULO: A PENA CAPITAL: ENFOQUES JURIDICOS E SOCIOLÓGICOS  
ALUNO: KARLA VIVIANE DE SOUZA REGO (05094397486)  
ORIENTADOR: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
CO-AUTOR: ISABEL SOARES DA COSTA (04612269446)  
CO-AUTOR: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0454  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: CARLA LILIANE DE MELO FERNANDES (05003454490)  
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (04971728449)  
CO-AUTOR: LUCIANA GUEDES SANTOS (91565014472)  
CO-AUTOR: ALMOG GRINER (05897216401)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0460  
TÍTULO: ENTRAR NA UNIVERSIDADE: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO SABER 
DO ALUNO EM PEDAGOGIA NA UFRN  
ALUNO: FLÁVIA DE LIMA SILVA (27134583821)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
CO-AUTOR: FLÁVIA DE LIMA SILVA (27134583821)  
CO-AUTOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
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CÓDIGO: HS0461  
TÍTULO: POLÍTICA PÚBLICA DE CRÉDITO RURAL: O CASO DO PRONAF NO RIO 
GRANDE DO NORTE – UMA ANÀLISE POR ENQUADRAMENTO.  
ALUNO: ELISETE CRISTINA LOPES (93843062404)  
ORIENTADOR: ROGERIO PIRES DA CRUZ (47116340882)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0462  
TÍTULO: A TEORIA DA EMPRESA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 
AS MUDANÇAS EM NOSSO DIRETO COMERCIAL.  
ALUNO: DEYVIDSON GIULLIANO XAVIER DE PAULA (03464188442)  
ORIENTADOR: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR (10752005472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0466  
TÍTULO: QUESTIONAMENTO DA (I)LEGALIDADE DOS USOS PREVENTIVO E 
PREEMPTIVO DA FORÇA SOB A ÓTICA DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO  
ALUNO: ANA LUISA GOMES LIMA (01231157427)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
CO-AUTOR: RAFAEL RODRIGUES SOARES (05231962457)  
CO-AUTOR: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0468  
TÍTULO: QUESTIONAMENTOS ACERCA DE VÍCIOS ENCONTRADOS EM 
PRODUTOS DE CONSUMO E O ALCANCE DAS SOLUÇÕES TRAZIDAS PELO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.  
ALUNO: DALIANA KARINE BASTOS FERNANDES DANIEL (05219177435)  
ORIENTADOR: ANNA EMMANUELLA NELSON DOS SANTOS CAVALCANTI DA 
ROCHA (04884734467)  
CO-AUTOR: KARLA VIVIANE DE SOUZA REGO (05094397486)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0469  
TÍTULO: O AMOR NA OBRA DE GUIMARÃES ROSA  
ALUNO: CLAUDINALE MARTINS PINTO (04567042484)  
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  
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CÓDIGO: HS0473  
TÍTULO: A FORMAÇAO DA CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA  
ALUNO: EDINALDO BENICIO DE SA JUNIOR (02538760445)  
ORIENTADOR: GUSTAVO DE ANDRADE FERNANDES (02260432409)  
CO-AUTOR: KLEBER DOURADO LOPES (04347440421)  
CO-AUTOR: ARETHUSA SIDELLY MEDEIROS DOS SANTOS (01073527450)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0475  
TÍTULO: ABUSO DA LIBERDADE DE CULTO PELAS IGREJAS: LIMIAR ENTRE A  
EXTORSÃO E A FÉ.  
ALUNO: ROSALVO DUARTE BEZERRA DINIZ (02960980433)  
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (05677963453)  
CO-AUTOR: DANIEL SIQUEIRA LEVIS (01268229482)  
CO-AUTOR: ROCHESTER OLIVEIRA ARAÚJO (05570504486)  
CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE (04875197459)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0476  
TÍTULO: A PESCA COSTEIRA NO LITORAL ORIENTAL POTIGUAR  
ALUNO: WILLIAM LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA (05304625404)  
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (05224934400)  
CO-AUTOR: INGRID GRAZIELE REIS NASCIMENTO (00959220402)  
CO-AUTOR: LEONLENE DE SOUSA AGUIAR (01086838424)  
CO-AUTOR: LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA FREIRE (05688992450)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0477  
TÍTULO: A GEOGRAFIA GASTRONÔMICA SERIDOENSE: UM OLHAR SOBRE A 
CULINÁRIA IPUEIRENSE E SABUGINENSE EM SUA FESTA DE PADROEIRO (1950 - 
60)  
ALUNO: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (04398984470)  
ORIENTADOR: JAILMA MARIA DE LIMA (59754788472)  
CO-AUTOR: WXLLEY RAGNE DE LIMA BARRETO (04191050427)  
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CÓDIGO: HS0478  
TÍTULO: LUÍS DA CÂMARA CASCUDO EM “AS BATALHAS CONTRA O TEMPO”: A 
BIOGRAFIA HISTÓRICA DE UM ERUDITO BRASILEIRO (1898-1986).  
ALUNO: FRANCISCO FIRMINO SALES NETO (04339480436)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
CO-AUTOR: MARÍLIA BARBOSA DE BRITO (04719591469)  
CO-AUTOR: JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA 
(05303669408)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0479  
TÍTULO: PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL NO BRASIL: REGULAÇÃO E 
LEGISLAÇÃO  
ALUNO: ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON (05008339400)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: ANA MÔNICA MEDEIROS FERREIRA (04914540401)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0480  
TÍTULO: O MORTO VESTIDO PARA UM ATO INAUGURAL: LUÍS DA CÂMARA 
CASCUDO E A INVENÇÃO HISTÓRICA DA CULTURA POPULAR NORDESTINA.  
ALUNO: JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA 
(05303669408)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
CO-AUTOR: MARÍLIA BARBOSA DE BRITO (04719591469)  
CO-AUTOR: FRANCISCO FIRMINO SALES NETO (04339480436)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0482  
TÍTULO: A INSERÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO: A SÉTIMA RODADA DE LICITAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DO 
PETRÓLEO  
ALUNO: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
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CÓDIGO: HS0483  
TÍTULO: COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉRIA PENAL NA UNIÃO EUROPÉIA  
ALUNO: ARETHUSA SIDELLY MEDEIROS DOS SANTOS (01073527450)  
ORIENTADOR: GUSTAVO DE ANDRADE FERNANDES (02260432409)  
CO-AUTOR: EDINALDO BENICIO DE SA JUNIOR (02538760445)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0485  
TÍTULO: A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NA VENEZUELA: DAS PRIMEIRAS 
DESCOBERTAS ÀS PERSPECTIVAS ATUAIS  
ALUNO: ANA MÔNICA MEDEIROS FERREIRA (04914540401)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON (05008339400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0490  
TÍTULO: ELEMENTOS SOCIOLOGICOS DA FECUNDIDADE NO BRASIL  
ALUNO: JEAN HENRIQUE COSTA (04371829406)  
ORIENTADOR: MOISES ALBERTO CALLE AGUIRRE (012244656)  
CO-AUTOR: JEAN HENRIQUE COSTA (04371829406)  
CO-AUTOR: MOISES ALBERTO CALLE AGUIRRE (012244656)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0495  
TÍTULO: A LITERATURA NO RIO GRANDE DO NORTE: A DÉCADA DE 30 E O 
CONTEXTO LITERÁRIO NACIONAL.  
ALUNO: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA REGO (01260182436)  
ORIENTADOR: HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO (15566145434)  
CO-AUTOR: DANIELLA LAGO ALVES BATISTA DE OLIVEIRA (04664163428)  
CO-AUTOR: DAÍSE FERNANDES DANTAS (03630049478)  
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CÓDIGO: HS0499  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO SABER PEDAGÓGICO EM NESTOR LIMA: ÉTICA E 
HIGIENISMO NA DÉCADA DE 20.  
ALUNO: MARLENE TAVARES DE ARAÚJO SOBRINHA (04882929481)  
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES (00555011763)  
CO-AUTOR: CAROLINA TAVARES DA SILVA (00850801443)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0504  
TÍTULO: ESCOLAS RADIOFÔNICAS: UM INVESTIMENTO DA IGREJA CATÓLICA 
NOS ANOS DE 1950 A 1965.  
ALUNO: CAROLINA TAVARES DA SILVA (00850801443)  
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)  
CO-AUTOR: MARLENE TAVARES DE ARAÚJO SOBRINHA (04882929481)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0507  
TÍTULO: MISSÃO DAS ONG´S E PRÁTICAS EFETIVAS.  
ALUNO: REGIVALDO SENA DA ROCHA (03253042464)  
ORIENTADOR: NORMA MISSAE TAKEUTI (37318314815)  
  
 

 
 
 CÓDIGO: HS0509  
TÍTULO: ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO EM NATAL  
ALUNO: HERBERTH LIMA DOS SANTOS (00964906406)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (37858750453)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0510  
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS ENTRE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA SENTINELA - NATAL/RN  
ALUNO: FABRÍZZIA MORAIS TEIXEIRA DE SOUZA (96924748449)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
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CÓDIGO: HS0514  
TÍTULO: CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA 
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL BRASILEIRA  
ALUNO: ISABEL SOARES DA COSTA (04612269446)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0517  
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICO-JURÍDICAS ACERCA DA INDÚSTRIA DO 
PETRÓLEO NO CONTEXTO BRASILEIRO  
ALUNO: HUMBERTO LIMA DE LUCENA FILHO (05054599495)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414)  
CO-AUTOR: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414)  
CO-AUTOR: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0519  
TÍTULO: COMO CHEGAMOS AO MAGISTÉRIO: CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO 
PROFESSOR  
ALUNO: MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO (05090837490)  
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0520  
TÍTULO: ACESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA A UFRN: O QUE REVELAM OS 
DADOS DOS ISENTOS DA TAXA DO VESTIBULAR.  
ALUNO: VERUSKA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA (05252694443)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0521  
TÍTULO: AS ELITES NATALENSES E A CULTURA POPULAR NUM CONTEXTO DE 
TRANSFORMAÇÕES URBANAS (1890-1910)  
ALUNO: MÁRCIA MARIA FONSECA MARINHO (04754269403)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
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CÓDIGO: HS0525  
TÍTULO: O GRUPO ESCOLAR ALBERTO TORRES: PRÁTICAS DE PROFESSORAS 
(1935-1945)  
ALUNO: ANDRESSA DE SOUSA SILVA (00982842406)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0528  
TÍTULO: UMA APROXIMAÇÃO A RESPEITO DO PENSAMENTO DOS 
PROFESSORES(AS) DO PROBÁSICA SOBRE PROFISSÃO DOCENTE  
ALUNO: SUZANA CUNHA DE GOIS (00982055447)  
ORIENTADOR: ISAURO BELTRÀN NUÑEZ (07673994-55)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0530  
TÍTULO: A DISSOLUÇÃO DO PARLAMENTO ALEMÃO EM 2005 E A 
CONSTITUCIONALIDADE DAS NOVAS ELEIÇÕES  
ALUNO: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0531  
TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL DIANTE DOS NOVOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL  
ALUNO: KATIANE PEREIRA SOARES (01194180450)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0538  
TÍTULO: PSICOLOGIA E “TERCEIRO SETOR”: EM BUSCA DO COMPROMISSO 
SOCIAL  
ALUNO: MARCELO MENEZES DA COSTA (01136080473)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ILANA LEMOS DE PAIVA (01993096477)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
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CÓDIGO: HS0539  
TÍTULO: OS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE: 
APONTAMENTOS PARA REFLEXÃO  
ALUNO: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (04878289414)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
 
 

 
 
 
CÓDIGO: HS0542  
TÍTULO: SUICÍDIO E TENTAVIVA: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS 
CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS NO RIO GRANDE DO NORTE NO ANO 
DE 1999.  
ALUNO: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
CO-AUTOR: CYNTHIA ARAÚJO MOTA (04875550405)  
CO-AUTOR: MELINA SÉFORA SOUZA REBOUÇAS (04189371416)  
CO-AUTOR: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO (05190783499)  
 
 

 
 
 
 CÓDIGO: HS0543  
TÍTULO: COM OS PROFISSIONAIS DO PSF: ATUAÇÕES E DILEMAS EM FELIPE 
CAMARÃO  
ALUNO: JHOSEANNE MAGALHÃES BERNARDINO (69280991272)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0544  
TÍTULO: E NO MEIO DOS CAMINHOS, UMA CASA DE PEDRA... CAMINHOS 
ANTIGOS E OCUPAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: BUENO FREIRE TEIXEIRA (00958534489)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
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CÓDIGO: HS0550  
TÍTULO: CARACTERIZANDO ALGUMAS LIMITAÇÕES NOS DISCURSOS DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)  
ALUNO: LÍLIAN OLIVEIRA GOMES (05224892490)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0553  
TÍTULO: A PUBLICIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA UMA MELHORIA NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
ALUNO: CARLOS MAGNO DE SOUSA CORDEIRO (05122067406)  
ORIENTADOR: MARIA DA LUZ GOIS CAMPOS (15655482487)  
  

 
 

 
CÓDIGO: HS0562  
TÍTULO: UMA MOÇA E UM CASAMENTO, UM CASAMENTO E UM DOTE (SERIDÓ 
COLONIAL DE 1754 - 1759)  
ALUNO: ROSENILSON DA SILVA SANTOS (05765372414)  
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0566  
TÍTULO: O IMPACTO DA VARIAÇÃO DO FPE NO PIB DO RIO GRANDE DO NORTE 
NO PERÍODO DE 1998 A 2001.  
ALUNO: WILLIAM GLEDSON E SILVA (01220903493)  
ORIENTADOR: LUZIENE DANTAS DE MACEDO (92995110478)  
CO-AUTOR: THIAGO EMMANUEL ANDRADE DE SALES (00947981411)  
CO-AUTOR: VICTOR CEZAR DE CARVALHO (03397047480)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0569  
TÍTULO: A CONSTUÇÃO DE UM MERCADO DE TRABALHO INCLUSIVO PARA AS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS-APAE/NATAL.  
ALUNO: ANDRESA SILVESTRE DE SOUSA (02357893486)  
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
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CÓDIGO: HS0570  
TÍTULO: ASPECTOS RELEVANTES DA LÓGICA PARACONSISTENTE  
ALUNO: STANLEY KREITER BEZERRA MEDEIROS (01242603492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0571  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE INCENTIVOS ÀS ENERGIAS ALTERNATIVAS NO 
BRASIL: ASPECTOS FINANCEIROS DA INTERVENÇÃO ESTATAL NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO  
ALUNO: SHEYLA YUSK CUNHA (00951837443)  
ORIENTADOR: OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (60210060468)  
CO-AUTOR: SHEYLA YUSK CUNHA (00951837443)  
CO-AUTOR: ANNA CHRISTINA PISCO ROCHA DA SILVA (09580155704)  
CO-AUTOR: DELMIR DE ANDRADE DANTAS FERREIRA JÚNIOR (05170217498)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0576  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO GRUPO COMO FATOR DE MOTIVAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA  
ALUNO: CANDICE MENEZES DO VALE (05295161447)  
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0580  
TÍTULO: CADASTRO E MAPEAMENTO DAS SALINAS E VIVEIROS DE CAMARÃO 
DO RIO MOSSORÓ/RN.  
ALUNO: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA (05865584464)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
CO-AUTOR: MILTON ARAUJO DE LUCENA FILHO (03748563469)  
CO-AUTOR: ADALBERTO FERNANDES SILVA (05247840437)  
CO-AUTOR: JOSÉ MÁRIO MORAIS DO NASCIMENTO (00946002444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0581  
TÍTULO: LEITURA IMAGÉTICA NO CONTO ROSEANO  
ALUNO: MARIA TÂNIA FLORENTINO DE SENA (01008761451)  
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  
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CÓDIGO: HS0588  
TÍTULO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PSICOLOGIA: CARACTERIZAÇÃO DOS 
PERIÓDICOS NA BIBLIOTECA SCIELO  
ALUNO: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (01074668480)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0589  
TÍTULO: ITINERÁRIO CIENTÍFICO-CULTURAL DO INSTITUTO DE ANTROPLOGIA 
CÂMARA CASCUDO: A CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PALEONTOLOGIA  
ALUNO: ÉRIKA LUCIANA M. L. DE MEDEIROS (00849482488)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0591  
TÍTULO: A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA UTILIZADA COMO RECURSO FACILITADOR 
NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES A DISTÂNCIA.  
ALUNO: HUIÁRA THAINÃN DOS SANTOS (04101420424)  
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE DE CASTRO (18930689515)  
  
  

 
 
CÓDIGO: HS0593  
TÍTULO: UM ESTUDO DAS DEFINIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.  
ALUNO: HUGO JULIANO DUARTE MATIAS (01028717440)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0594  
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: ICONOGRAFIA DO MUSEU CÂMARA 
CASCUDO/UFRN  
ALUNO: ALINE GURGEL DA SILVA (05039855460)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
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CÓDIGO: HS0600  
TÍTULO: PSICOLOGIA E POBREZA: EM QUESTÃO A PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO DOS GRUPOS DE PESQUISA BRASILEIROS  
ALUNO: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (51938057287)  
ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
CO-AUTOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0606  
TÍTULO: TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS – DIMENSÃO POLÍTICA DAS MULHERES 
CHEFES DE FAMÍLIA – TRABALHO DAS MULHERES  
ALUNO: PERCILENE GONÇALVES DE SÁ (04347349424)  
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0612  
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA DE ESTAGIO CURRICULAR NO PROGRAMA DOCE VIDA  
ALUNO: EDNARA GONÇALVES DE OLIVEIRA (01052745423)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 
 

 

CÓDIGO: HS0615  
TÍTULO: O BNH NA ENCRUZILHADA SOBRE O PAPEL NÃO REALIZADO DA 
POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA.  
ALUNO: ROSALTIVA PEREIRA DANTAS (04929511445)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
  

 
 

 



 
 

XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                            Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

37/67 

CÓDIGO: HS0617  
TÍTULO: OBESIDADE: CONSEQÜÊNCIAS DA CONTINUIDADE OU NÃO DO 
TRATAMENTO NUTRICIONAL NA PERDA E MANUTENÇÃO DO PESO PERDIDO  
ALUNO: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: ISABELLY MARQUES SOUZA DE FRANÇA (04885796431)  
CO-AUTOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0622  
TÍTULO: FOTOGRAFIA E INTERSUBJETIVIDADE: UMA EXPERIÊNCIA NO 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CEGOS-RN  
ALUNO: DIEGO ANDRÉ DA SILVA FILGUEIRA (04636346408)  
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES (40692345434)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0623  
TÍTULO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO E TURISMO: UM ESTUDO DE CASO DAS 
CIDADES DE MARTINS E PORTALEGRE-RN  
ALUNO: ROSA MARIA RODRIGUES LOPES (01171509405)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
  
  

 
 
CÓDIGO: HS0624  
TÍTULO: PANIFICAÇÃO: PROBLEMAS AMBIENTAIS CAUSADOS POR ESSA 
ATIVIDADE NA CIDADE DE CAICÓ/RN.  
ALUNO: ADALBERTO FERNANDES SILVA (05247840437)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186488)  
CO-AUTOR: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA (05865584464)  
CO-AUTOR: FELIPE SILVESTRECOSTA (04991207444)  
CO-AUTOR: JOSÉ JUSTO JÚNIOR (02556876484)  
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CÓDIGO: HS0629  
TÍTULO: O ENSINO DE ESTATÍSTICA NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
ALUNO: AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO (04873277485)  
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
CO-AUTOR: AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO (04873277485)  
CO-AUTOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0630  
TÍTULO: A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: APLICAÇÃO DE UM 
MÓDULO DE ENSINO  
ALUNO: MARIA ROSEANE CRUZ RIBEIRO (02723684407)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEREGRINO RODRIGUES NETO (13072994404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0637  
TÍTULO: MÍDIA ALERTA  
ALUNO: PATRÍCIA RAKEL DE CASTRO SENA (05051399444)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO SOUSA (13679465491)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0642  
TÍTULO: CUIDADO: O QUE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS FAZEM COM O MEIO 
AMBIENTE?  
ALUNO: THIAGO FÉLIX PINHEIRO (04548801464)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0652  
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEF EM 
PARNAMIRIM/RN: UM POTENCIAL DEMOCRÁTICO?  
ALUNO: ISABELLE JUDITH RAMOS DE MENDONÇA (01268656470)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491)  
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CÓDIGO: HS0653  
TÍTULO: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPETÁCULO DE DANÇA  
ALUNO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (05246744426)  
ORIENTADOR: EDSON CESAR FERREIRA CLARO (44911432853)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0654  
TÍTULO: ALTERNATIVAS DE SOBREVIVÊNCIA DAS PEQUENAS CIDADES DO RIO 
GRANDE DO NORTE, CONSIDERANDO AS POLÍTICAS COMPENSATÓRIAS, 
APOSENTADORIAS E O SETOR TERCIÁRIO.  
ALUNO: JULIANA COSTA AMORIM (05505358454)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
CO-AUTOR: LARISSA ANDRESSA GOMES LÚCIO DE MEDEIROS (06769839440)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0656  
TÍTULO: ORALIDADE VERSUS IMAGEM: AS PROSAS QUE ESTÃO SILENCIANDO 
NO SERIDÓ POTIGUAR  
ALUNO: MARISTELA PEREIRA DE ARAÚJO (05015968442)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0657  
TÍTULO: PAU E LATA NA ESCOLA  
ALUNO: LILIAN MARIA ARAUJO DE CARVALHO (02572121409)  
ORIENTADOR: VALERIA CARVALHO DA SILVA (46752900787)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0660  
TÍTULO: DIMENSÃO SOCIOESPACIAL DO TRANSPORTE URBANO DE NATAL (RN) 
E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
ALUNO: RAFAEL DA SILVA PEREIRA ROSENO (01203974477)  
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (05224934400)  
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CÓDIGO: HS0663  
TÍTULO: IMAGENS DA METRÓPOLE : UMA LEITURA SOBRE INTERAÇÕES 
URBANAS.  
ALUNO: LUANA MOREIRA PAMPLONA (00962054402)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0667  
TÍTULO: SOBRE O ATO DE CONHECER – DAS SUAS IMPLICAÇÕES E 
PRESSUPOSIÇÕES  
ALUNO: BARTIRA FREITAS CALADO (01218371498)  
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0670  
TÍTULO: PROLOG, SUAS REGRAS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES  
ALUNO: PATRICK CESAR ALVES TERREMATTE (01333009437)  
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803)  
CO-AUTOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0675  
TÍTULO: A REPETIÇÃO LEXICAL EM RELATÓRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
(IC) DA UFRN  
ALUNO: ELIS BETÂNIA GUEDES DA COSTA (04611751422)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
  
 

 
 
 
CÓDIGO: HS0677  
TÍTULO: “RAMOS DA MINHA OITICICA”: MEMÓRIAS DE UM POETA POPULAR  
ALUNO: JOSÉ MÁRIO DANTAS (96684186468)  
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (56728069453)  
CO-AUTOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
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CÓDIGO: HS0678  
TÍTULO: FORTIFICAÇÃO RESIDENCIAL: UM OBSTÁCULO AO CONVÍVIO URBANO  
ALUNO: GEOVANE DE SOUZA ALMEIDA (01207015458)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
  

 
 
CÓDIGO: HS0679  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO AMAZÔNICO  
ALUNO: ÚRSULA ANDRÉA DE ARAÚJO SILVA (02824184400)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0682  
TÍTULO: PORTAS SÓLIDAS EM PAREDES INTANGÍVEIS: POSSIBILIDADES DE 
PENSAR FRONTEIRA  
ALUNO: LENIN CAMPOS SOARES (01036617432)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  
CO-AUTOR: LENIN CAMPOS SOARES (01036617432)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0686  
TÍTULO: HISTÓRIA E NARRATIVIDADE: QUANDO FICÇÃO E LENDA SE TORNAM 
FONTE NA OBRA DE CAMARA CASCUDO  
ALUNO: JANIO GUSTAVO BARBOSA (01057047414)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
  
 

 
 
 
CÓDIGO: HS0687  
TÍTULO: GRADUADA BEL/LIC HISTÓRIA  
ALUNO: ELIZÂNGELA DA SILVA AZEVEDO (01281427403)  
ORIENTADOR: ANNE CHRISTINE DAMASIO (91440173400)  
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CÓDIGO: HS0688  
TÍTULO: UM IDÉARIO DE CIDADE: IMAGENS E MEMÓRIA DA CURRAIS NOVOS-
RN (1890-1930).  
ALUNO: WILLIAN PINHEIRO GALVAO (96654104404)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0690  
TÍTULO: UM IDEÁRIO DE CIDADE: IMAGENS E MEMÓRIA DA CURRAIS NOVOS-
RN (1890-1930).  
ALUNO: WILLIAN PINHEIRO GALVAO (96654104404)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0692  
TÍTULO: A ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO.  
ALUNO: LUCIANA ARAUJO DE MEDEIROS (04867835455)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0694  
TÍTULO: ESPELHOS QUE DEVOTAM IDENTIDADES DE SER MULHER  
ALUNO: ELIZÂNGELA DA SILVA AZEVEDO (01281427403)  
ORIENTADOR: ANNE CHRISTINE DAMASIO (91440173400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0695  
TÍTULO: ARTES DO (SOBRE)VIVER, ARTES DO PEDIR: OS NEGROS DO RIACHO E 
A PRATICA MENDICANCIA)  
ALUNO: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
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CÓDIGO: HS0697  
TÍTULO: A DIMENSÃO ECONÔMICA DAS MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA  
ALUNO: ADACIARA DE FÁTIMA DIAS SOARES (05334615458)  
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0698  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE OS PRÉDIOS ESCOLARES DE CAICÓ –RN  
ALUNO: FRANCISCA ANALINE ALVES NOGUEIRA (01008147435)  
ORIENTADOR: PAULA SONIA DE BRITO (07118619434)  
CO-AUTOR: FABIANA DE AZEVEDO GUEDES (04163252460)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0701  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL: UMA EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA NO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO SÃO JOÃO  
ALUNO: MARIA SHIRLEY JORGE DE SOUZA (05345118485)  
ORIENTADOR: CARLA MONTEFUSCO DE OLIVEIRA (72937548334)  
CO-AUTOR: ADACIARA DE FÁTIMA DIAS SOARES (05334615458)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0708  
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A SÍNDROME DE BURNOUT E A PERCEPÇÃO DE 
SUPORTE ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO COM TRABALHADORES DO SETOR 
POLICIAL.  
ALUNO: CLAÚDIA DE MACÊDO SILVA (05215112401)  
ORIENTADOR: MAURICIO ROBAYO TAMAYO (69963495168)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0715  
TÍTULO: A CIDADE EM FESTA: NOSSA SENHORA DO Ó CONTANDO SUA 
HISTÓRIA  
ALUNO: FLAVIO RODRIGO FREIRE FERREIRA (05193385451)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
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CÓDIGO: HS0720  
TÍTULO: A TUTELA ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE E A ATIVIDADE DE 
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS  
ALUNO: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (941.968.344)  
CO-AUTOR: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  
CO-AUTOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 
 
 
CÓDIGO: HS0721  
TÍTULO: AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES(AS) FORMADORES SOBRE A 
PROFISSÃO: UMA QUESTÃO NECESSÁRIA PARA O ESTUDO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE.  
ALUNO: JULIANA LACERDA DA SILVA (01285115406)  
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0724  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO "HERÓI" FUNDADOR DE JARDIM DO SERIDÓ  
ALUNO: DIEGO MARINHO DE GOIS (05205767480)  
ORIENTADOR: JAILMA MARIA DE LIMA (59754788472)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0725  
TÍTULO: RELIGIOSIDADE NA CIDADE:O EXU NO IMAGINÁRIO UMBANDISTA  
ALUNO: MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA QUEIROZ (03632523479)  
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (07453906415)  
 
  

 
CÓDIGO: HS0726  
TÍTULO: OS NOVOS SERVIDORES DA UFRN E A SUA SOCIALIZAÇÃO 
ORGANIZACIONAL  
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DE CRISTO E SILVA (00819715409)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: LISANE FILGUEIRA MACIEL (03079908422)  
CO-AUTOR: SIMONE LOPES DE MELO (00071434437)  
CO-AUTOR: ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA (02223425445)  
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CÓDIGO: HS0727  
TÍTULO: A COESÃO SEQÜENCIAL EM RELATÓRIOS FINAIS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (IC)  
ALUNO: ELI JOSÉ GOMES DE ARAÚJO (01167884450)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0731  
TÍTULO: REFLEXÕES A CERCA DA INTERAÇÃO EM SALA DE AULA DA 
GRADUAÇÃO  
ALUNO: LUCINEIDE SOCORRO DANTAS DASILVA (00887688489)  
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (07443846487)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0732  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLOGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO CATU-RN  
ALUNO: JOSEMBERG PESSOA BORGES (04957779430)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS L RAMALHO (16017765434)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0733  
TÍTULO: A PECUÁRIA E OS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS CAUSADOS AO 
BIOMA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA  
ALUNO: ILTON ARAÚJO SOARES (00873662407)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0735  
TÍTULO: CORPORIFICAÇÕES PEDAGÓGICAS E IDEÁRIO DE MODERNIDADE: A 
REALIZAÇÃO DE PASSEIOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CURRAIS 
NOVOS(1920-1929)  
ALUNO: GRACIELLE CRISTINE FARIAS MOURA (05838748435)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  
CO-AUTOR: GRACIELLE CRISTINE FARIAS MOURA (05838748435)  
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CÓDIGO: HS0737  
TÍTULO: OBESIDADE E TRATAMENTO: DESAFIO COMPORTAMENTAL E SOCIAL  
ALUNO: JAKELINE M. BEZERRA DE SOUZA (02991966408)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: MARIANA MENDOÇA DE CASTRO (04612576454)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: ANA NUNES RIBEIRO (25427547487)  
 
 

 

 
CÓDIGO: HS0738  
TÍTULO: AMOR E MITO FIGURAS DA MITOLOGIA NO DE AMORE DE FICINO 
AMOR E MITO FIGURAS DA MITOLOGIA NO DE AMORE DE FICINO  
ALUNO: MARIA LUIZA PAULA DE SOUZA NEVES (86521497715)  
ORIENTADOR: MONALISA CARRILHO DE MACEDO (86364294715)  
  

 
 
CÓDIGO: HS0741  
TÍTULO: A ÉTICA DA FÍSICA EM EPICURO  
ALUNO: MAÍRA BEZERRA DA COSTA (00973133430)  
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (00199068704)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0743  
TÍTULO: TEMA: BANCO DE DADOS: MEMÓRIA DO HOMEM DO SERIDÓ (1950-
2005).  
ALUNO: HUGO ROMERO CÂNDIDO DA SILVA (05887191457)  
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAÚJO (18848516491)  
CO-AUTOR: DOUGLAS ARAÚJO (18848516491)  
CO-AUTOR: HUGO ROMERO CÂNDIDO DA SILVA (05887191457)  
CO-AUTOR: ELISÂNGELO FERNANDES DA SILVA (04008268448)  
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CÓDIGO: HS0744  
TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE E AÇÃO PEDAGÓGICA: UMA MUDANÇA 
SIGNIFICATIVA EM FREINET  
ALUNO: EVELY BARROS PAZ DE LIMA (91260710459)  
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (15627462434)  
CO-AUTOR: EVELY BARROS PAZ DE LIMA (91260710459)  
CO-AUTOR: JUCYANA MYRNA TEIXEIRA DA SILVA (00978818482)  
CO-AUTOR: LUCÉLIA DOS SANTOS BEZERRA ROCHA (03037526459)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0745  
TÍTULO: O VERDADEIRO FANTASMA EM HAMLET, O PRÍNCIPE DA DINAMARCA  
ALUNO: CARLA IRIANE DA COSTA NASCIMENTO (05205406461)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0748  
TÍTULO: TECENDO O CORPO, VESTINDO A MULHER: ESTEREÓTIPOS FEMININOS 
NAS DÉCADAS DE 1900 A 1930  
ALUNO: EDIVALMA CRISTINA DA SILVA (01281940496)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
CO-AUTOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0752  
TÍTULO: O CURSO UNIVERSITÁRIO FREQÜENTADO ESTÁ RELACIONADO COM O 
POSICIONAMENTO AMBIENTAL DOS ESTUDANTES?  
ALUNO: ANA BEATRIZ BEZERRA CORTEZ (01200108442)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
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CÓDIGO: HS0755  
TÍTULO: ANALISANDO HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES: UM OLHAR 
SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL  
ALUNO: IGOR DE CARVALHO BRASIL (04743573416)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
CO-AUTOR: IGOR DE CARVALHO BRASIL (04743573416)  
CO-AUTOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0776  
TÍTULO: NOVO CÓDIGO CIVIL: UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE O 
DISCIPLINAMENTO DO DIRETO SUCESSÓRIO DOS CÔNJUGES E COMPANHEIROS.  
ALUNO: DANIEL SIQUEIRA LEVIS (01268229482)  
ORIENTADOR: MARIA DA SALETE GUIMARAES MENEZES (28939174453)  
CO-AUTOR: LARISSA FONTES DE CARVALHO TORRES (04555039408)  
  
 

 
 
 CÓDIGO: HS0777  
TÍTULO: A MODERNIDADE E O PATRIMÔNIO HISTÓRICO: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A LÓGICA CULTURAL DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO  
ALUNO: LUANA HONÓRIO CRUZ (04711843493)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0779  
TÍTULO: O SOL EM AN OUTPOST OF PROGRESS DE JOSEPH CONRAD  
ALUNO: LUCIANA DE FREITAS BERNARDO (04336709408)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
  
 

 
CÓDIGO: HS0780  
TÍTULO: MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS POPULARES: OS ENCANTOS DA VILA DE 
PONTA NEGRA  
ALUNO: MARIA CONCEIÇÃO LIRA DE PAIVA (05242101440)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
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CÓDIGO: HS0781  
TÍTULO: LÓGICA DEÔNTICA CLÁSSICA: ASPECTOS RELEVANTES DO SISTEMA 
M0.  
ALUNO: FLAMMARION GOMES MENDONÇA (00775879444)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0783  
TÍTULO: JUVENTUDE E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO 
DOS JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA JUVENTUDE IMPLEMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NATAL.  
ALUNO: JUSSARA KEILLA B. DO NASCIMENTO (01019365404)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0791  
TÍTULO: POLITICAS DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL NO RIO GRANDE DO 
NORTE: ANÁLISES DAS EXPERIÊNCIAS DE DESCENTRALIZAÇÃO NA DÉCADA DE 
1990.  
ALUNO: LUZIANE RANIERE DA SILVA (04996441402)  
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
CO-AUTOR: MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO (05090837490)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0792  
TÍTULO: PRODUÇÃO ESCRITA DA CRIANÇA E DO ADULTO: UM ESTUDO 
PSICOGENÉTICO  
ALUNO: ELAIZE CIBELE ALVES (01309957460)  
ORIENTADOR: JACYENE MELO DE OLIVEIRA ARAUJO (87825740491)  
CO-AUTOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: BEATRIZ MARCELINO CÂMARA BARBOSA (04880453471)  
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CÓDIGO: HS0800  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS FATORES DA DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL NO ENTORNO DO RIO DOCE/RN  
ALUNO: PABLO GUIMARAES AZEVEDO (04762492442)  
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504)  
CO-AUTOR: PABLO RUYZ MADUREIRA ARANHA (06506471492)  
CO-AUTOR: EDUARDO QUEIROZ DE LIMA (05251963408)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0803  
TÍTULO: A AGRICULTURA IRRIGADA NO VALE DO ASSU E OS TRABALHADORES 
RURAIS  
ALUNO: STEPHANIE CAMPOS PAIVA MOREIRA (05208135450)  
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (06311709449)  
  
  

 
 
CÓDIGO: HS0806  
TÍTULO: A INFLUENCIA DO TEXTO EUCLIDIANO, OS SERTÕES (1902) NO POEMA 
DE AUGUSTO DOS ANJOS, “OS DOENTES” (1912)  
ALUNO: DANIELLE DE PAIVA VILELA (69189293134)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
CO-AUTOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
CO-AUTOR: DANIELLE DE PAIVA VILELA (69189293134)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0807  
TÍTULO: POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NAS ÁREAS REFORMADAS DO 
PLANO REGIONAL DE REFORMA AGRÁRIA - (PRRA).  
ALUNO: SABRINA ÂNGELA FRANÇA SILVA (00837127475)  
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (06311709449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0814  
TÍTULO: "NARRADOR OU AUTOR DITATORIAL: EIS A QUESTÃO"  
ALUNO: MARCEONILA MARCELA BEZERRA DA CUNHA (04205830416)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
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CÓDIGO: HS0816  
TÍTULO: EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E A 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO  
ALUNO: GILIANNE DIAS GUEDES DE SOUZA (04998387421)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
  
 

 
 
 
CÓDIGO: HS0817  
TÍTULO: OFICINA DE LEITURA “LITERATURA EM MINHA CASA”: TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS  
ALUNO: ANANÍLIA MEIRE ESTEVÃO DA SILVA (02379342482)  
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0824  
TÍTULO: PROBLEMÁTICA DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE NO TRIBUNAL DE 
NUREMBERG  
ALUNO: SAMUEL MAX GABBAY (05600993471)  
ORIENTADOR: SUZANA FERNANDES GURGEL COSTA (70636303772)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0826  
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTÁBEIS NO 
PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
ALUNO: TADEU FERNANDO DA SILVA (04600765400)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
CO-AUTOR: CLAUDIA CATHALLINY AZEVEDO CORTEZ (03897649497)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0829  
TÍTULO: O TRIBUNAL DE NUREMBERG: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DO 
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL  
ALUNO: RAYSSA CUNHA LIMA (06162535401)  
ORIENTADOR: SUZANA FERNANDES GURGEL COSTA (70636303772)  
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CÓDIGO: HS0834  
TÍTULO: O CPC/UNE NA VISÃO DE SEUS DIRIGENTES  
ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0835  
TÍTULO: O CPC/UNE NA VISÃO DE SEUS DIRIGENTES  
ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0836  
TÍTULO: O CPC/UNE NA VISÃO DE SEUS DIRIGENTES  
ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0837  
TÍTULO: UMA LEITURA SOBRE OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE URBANO 
FERROVIÁRIO DA GRANDE NATAL  
ALUNO: LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA FREIRE (05688992450)  
ORIENTADOR: JOSUÉ ALENCAR BEZERRA (03602781402)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0838  
TÍTULO: SÚMULA VINCULANTE E OS ORINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
RELATIVOS AO PROCESSO  
ALUNO: DIANA PESSOA SILVA FREIRE (05004782440)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0841  
TÍTULO: AS FUNDAÇÕES E A EVIDENCIAÇÃO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL  
ALUNO: THAISEANY DE FREITAS RÊGO (04928505425)  
ORIENTADOR: JOSE VICENTE DE ASSIS (19092490415)  
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CÓDIGO: HS0850  
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO : UM ESTUDO DE CASO NO BNB , 
AGÊNCIA DE CURRAIS NOVOS  
ALUNO: SILVANCLEY DOS SANTOS CARNEIRO (01167994477)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
CO-AUTOR: FRANCISCO LIRA OTAVIANO NETO (01168111455)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0854  
TÍTULO: CAMPUS: ANDA NAS CABEÇAS, ANDA NAS BOCAS.  
ALUNO: TATIANA MINCHONI (05395296484)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0859  
TÍTULO: SATISFAÇÃO FRENTE AOS SITES HOTELEIROS DE NATAL-RN: 
PESQUISA EXPLORATÓRIA JUNTO AOS TURISTAS.  
ALUNO: PAULA AUGUSTA BARBOSA RODRIGUES (05536549421)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0861  
TÍTULO: CAICÓ, RN: UMA CIDADE ENTRE A RECUSA E A SEDUÇÃO (1926-36)  
ALUNO: JUCIENE BATISTA FÉLIX (04221896426)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0863  
TÍTULO: REGULAÇÃO E CONCORRÊNCIA NO SETOR DE TRANSPORTES DE GÁS 
NATURAL: O PAPEL DA ANP  
ALUNO: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
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CÓDIGO: HS0866  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DIGITAL: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO COM COMPARATIVO DE SITES GOVERNAMENTAIS PREMIADOS  
ALUNO: PAULA AUGUSTA BARBOSA RODRIGUES (05536549421)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
CO-AUTOR: ()  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0870  
TÍTULO: DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES ALTERNATIVAS DE 
ENERGIA ELÉTRICA – PROINFA: CARACTERÍSTICAS E VIABILIDADE ANTE A 
REALIDADE ECONÔMICA E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  
ALUNO: LUÍZA CAVALCANTI BEZERRA (87768941420)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: JULIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (05674153418)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0871  
TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO DE BRINCAR NO 
CONTEXTO HOSPITALAR  
ALUNO: DANIELLY RODRIGUES DA SILVA (00971427437)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0875  
TÍTULO: AS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS ANTE A HODIERNA VISÃO DO DIREITO 
PÁTRIO E COMPARADO  
ALUNO: LUÍZA CAVALCANTI BEZERRA (87768941420)  
ORIENTADOR: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR (43045928404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0876  
TÍTULO: OPEP: A RIQUEZA PETROLÍFERA E SUA INFLUÊNCIA NO QUADRO 
ECONÔMICO MUNDIAL  
ALUNO: JULIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (05674153418)  
ORIENTADOR: OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (60210060468)  
CO-AUTOR: LUÍZA CAVALCANTI BEZERRA (87768941420)  
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CÓDIGO: HS0882  
TÍTULO: CULTURA DO POVO OU PARA O POVO: O MOVIMENTO DE CULTURA 
POPULAR  
ALUNO: PABLO CRUZ SPINELLI (04337383409)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0883  
TÍTULO: A INSERÇÃO INTERNACIONAL DA FRUTICULTURA E DA 
CARCINICULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ESTÉVANI PEREIRA DE OLIVEIRA (01007624418)  
ORIENTADOR: MARIA LUSSIEU DA SILVA (67182933420)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0884  
TÍTULO: CONSELHOS MUNICIPAIS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: UMA AVALIAÇÃO 
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GROSSOS/RN (2001/2004)  
ALUNO: ANNA FLÁVIA DA SILVA (05547708496)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0891  
TÍTULO: O PANDEIRO NO FOLCLORE DO RN  
ALUNO: CLEONIR DIAS DE ARAÚJO (30724198415)  
ORIENTADOR: VALERIA CARVALHO DA SILVA (46752900787)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0893  
TÍTULO: BREVE ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DE UMA POSSÍVEL REDUÇÃO NA 
MAIORIDADE PENAL.  
ALUNO: JULIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (05674153418)  
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (49830180425)  
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CÓDIGO: HS0895  
TÍTULO: A NOVA ESTRUTURA DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO EM FACE DA 
LEI N. 10444/02  
ALUNO: REGINA MARIANA ARAUJO ERMEL (04501166460)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0898  
TÍTULO: INTRODUÇÃO À FORMALIZAÇÃO DA POÉTICA DE ARISTÓTELES  
ALUNO: MAIRA MORAES CARDOSO ELAL (05166201426)  
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0902  
TÍTULO: QUANDO A LINGUAGEM SE TORNA ALEGORIA...  
ALUNO: ANA ROBERTA DA ROCHA MORENO (00967477492)  
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  
CO-AUTOR: FERNANDA MICHELLE DE ARAÚJO (01062533445)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0903  
TÍTULO: ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL: A PREVENÇÃO PODE COMEÇAR NA 
ESCOLA  
ALUNO: DELMA DIAS DE MORAIS BATISTA (50054104491)  
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (30716489449)  
CO-AUTOR: DELMA DIAS DE MORAIS BATISTA (50054104491)  
CO-AUTOR: KÁTIA MARIA NASCIMENTO PATRIOTA (16947410444)  
CO-AUTOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (30716489449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0909  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DOS DIREITOS PARA AS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS  
ALUNO: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
  
 

 
 
 



 
 

XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                            Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

57/67 

CÓDIGO: HS0912  
TÍTULO: INCENTIVO À CONCENTRAÇÃO EMPRESARIAL NA ORDEM 
ECONÔMICA CONSTITUCIONAL: O CASO DO SETOR DE UPSTREAM DA 
INDÚSTRIA PETROLÍFERA  
ALUNO: JOAQUIM MAURÍCIO FERNANDES DE MORAIS (04939622479)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0914  
TÍTULO: EXPANDINDO AS FRONTEIRAS: O CASO DOS ‘PAULISTAS’ NA 
COLONIZAÇÃO DO SERTÃO DAS CAPITANIAS DO NORTE – SÉCULOS XVII E XVIII  
ALUNO: MIRIAN SILVA DE JESUS (04650326486)  
ORIENTADOR: PAULO CÉSAR POSSAMAI (42508134015)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0917  
TÍTULO: MECANISMOS DE REVITALIZAÇÃO DO PROÁLCOOL DIANTE DA NOVA 
MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL  
ALUNO: RODRIGO ARRUDA CARRIÇO (01273125444)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: JOAQUIM MAURÍCIO FERNANDES DE MORAIS (04939622479)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0918  
TÍTULO: CLT, FONTE DE DESEMPREGO NO BRASIL: UMA QUESTÃO EM DEBATE.  
ALUNO: GABRIELLA DE MORAES CARDOSO (01176365410)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: DANIELLY CRUZ MIRANDA (04643619406)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0919  
TÍTULO: BRINCADEIRAS DE RUA: REVIRANDO O BAÚ DA MEMÓRIA E 
BRINCANDO NA HISTÓRIA  
ALUNO: MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS PAIVA (78516978400)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
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CÓDIGO: HS0922  
TÍTULO: EXPORTAÇÃO DO ÁLCOOL BRASILEIRO – QUESTIONAMENTOS 
JURÍDICOS SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE E O MEIO AMBIENTE  
ALUNO: FLÁVIA JÁCOME GONÇALVES (05236351413)  
ORIENTADOR: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR (43045928404)  
CO-AUTOR: JOAQUIM MAURÍCIO FERNANDES DE MORAIS (04939622479)  
CO-AUTOR: RODRIGO ARRUDA CARRIÇO (01273125444)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0923  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DOS DIREITOS PARA AS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS  
ALUNO: CELIA MARIA GUIMARÃES (21558722404)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: CELIA MARIA GUIMARÃES (21558722404)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0924  
TÍTULO: A FAUNA E A FLORA DA CAATINGA COMO INSTRUMENTOS 
PEDAGÓGICOS  
ALUNO: FRANCISCO PEDRO DE MEDEIROS FERNANDO (03435236477)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
CO-AUTOR: LIDIANE CRISTINA DE PAIVA (05002794467)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0925  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DOS DIREITOS PARA AS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS  
ALUNO: CELIA MARIA GUIMARÃES (21558722404)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: CELIA MARIA GUIMARÃES (21558722404)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
CO-AUTOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
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CÓDIGO: HS0927  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL E OS DIREITOS SOCIAIS DAS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS  
ALUNO: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
ORIENTADOR: SHEYLA PAIVA PEDROSA (02430466422)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
CO-AUTOR: SHEYLA PAIVA PEDROSA (02430466422)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0930  
TÍTULO: POBREZA EXTREMA E DIREITOS HUMANOS  
ALUNO: LUCAS GALVÃO DE BRITTO (05163949403)  
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO DE MIRANDA GOMES (00338605487)  
CO-AUTOR: ANA LUISA GOMES LIMA (01231157427)  
CO-AUTOR: LÍVIA DE OLIVEIRA REVORÊDO (06226415495)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MORAIS GALVÃO (05170047479)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0931  
TÍTULO: CRIANÇAS SOLDADOS  
ALUNO: LUCAS GALVÃO DE BRITTO (05163949403)  
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO DE MIRANDA GOMES (00338605487)  
CO-AUTOR: ANA LUISA GOMES LIMA (01231157427)  
CO-AUTOR: LÍVIA DE OLIVEIRA REVORÊDO (06226415495)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MORAIS GALVÃO (05170047479)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0935  
TÍTULO: FRACASSO ESCOLAR NO BRASIL E SUAS DIVERSAS CONCEPÇÕES: UMA 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.  
ALUNO: VANESSA COSTA RIBEIRO (04741678440)  
ORIENTADOR: CYNTHIA PEREIRA DE MEDEIROS (37636820404)  
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CÓDIGO: HS0936  
TÍTULO: LITERATURA DE CORDEL: UMA ATITUDE DE RESISTÊNCIA AO 
PROCESSO DE INFORMAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO DA INDÚSTRIA CULTURAL  
ALUNO: BETANIA MARIA BARROS FEITOZA (02469763495)  
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  
CO-AUTOR: BETANIA MARIA BARROS FEITOZA (02469763495)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0944  
TÍTULO: DA INFORMAÇÃO À INVERSÃO: A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 
A INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA IMAGEM COMO LIMITES À LIBERDADE DE 
IMPRENSA  
ALUNO: THIAGO LANIER LOPES DA SILVA (01019110414)  
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO DE MIRANDA GOMES (00338605487)  
CO-AUTOR: ROSALVO DUARTE BEZERRA DINIZ (02960980433)  
CO-AUTOR: LEONARDO LUÍS DE MOURA MOTA (01255190442)  
CO-AUTOR: IACO MACEDO DIÓGENES (04951584450)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0946  
TÍTULO: O MODELO DE GERAÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL: CONFIGURAÇÃO 
ATUAL E INSERÇÃO DE NOVAS FONTES Á LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO 
PAÍS  
ALUNO: ERICA FERREIRA MACIEL (04623836444)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO (01024902447)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0947  
TÍTULO: CONHECENDO A REALIDADE SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS E DOS 
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CAMPOS  
ALUNO: JOELA DOS SANTOS SILVA (04634792460)  
ORIENTADOR: ELIANA ANDRADE DA SILVA (02077923482)  
CO-AUTOR: JULYANA CRISTINA DE PAIVA ALBUQUERQUE (05563447405)  
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CÓDIGO: HS0951  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CASA 
DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER – DURVAL PAIVA.  
ALUNO: CYNARA TEIXEIRA RIBEIRO (04791842405)  
ORIENTADOR: SUELY ALENCAR ROCHA DE HOLANDA (22948309387)  
CO-AUTOR: ANA PAULA PAIVA RIBEIRO (04663957447)  
CO-AUTOR: LÍVIA REBELATO OTTAVIANI (01163544450)  
CO-AUTOR: JULIANA DOS SANTOS FERNANDES BARBALHO (00845355473)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0953  
TÍTULO: O CUIDADOR DO PACIENTE EM TRATAMENTO DE 
RADIOTERAPIA:REORGANIZANDO O COTIDIANO  
ALUNO: ELOIZE FERREIRA COSTA (01057377473)  
ORIENTADOR: CARMELIA LOPES MARTINS (08628351434)  
CO-AUTOR: JOELA DOS SANTOS SILVA (04634792460)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0955  
TÍTULO: TRÁFICO INTERNO DE PESSOAS  
ALUNO: JOÃO SOARES DE AZEVEDO (04542301419)  
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434)  
CO-AUTOR: JOÃO SOARES DE AZEVEDO (04542301419)  
CO-AUTOR: ANA KARLA MACÊDO DE OLIVEIRA (05182559488)  
CO-AUTOR: HELOÍSA CHAVES DE OLIVEIRA (00990456480)  
 
 

 
 
 
CÓDIGO: HS0956  
TÍTULO: REGRAS ALIMENTARES EM OBESOS E MAGROS: UM ESTUDO 
COMPARATIVO  
ALUNO: ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA (01169830439)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAÚJO (05460651476)  
CO-AUTOR: ANA HELOÍZA CASSIMIRO COSTA (01226698433)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
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CÓDIGO: HS0959  
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVISÃO CONTRATUAL  
ALUNO: DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO (05175389467)  
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (49830180425)  
CO-AUTOR: RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO (81274394449)  
CO-AUTOR: WAGNER ARTUR DE OLIVEIRA CABRAL (04788006499)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0960  
TÍTULO: MECANISMOS NORMATIVOS RELATIVOS À MATÉRIA AMBIENTAL E 
AOS SETORES DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  
ALUNO: FLÁVIA JÁCOME GONÇALVES (05236351413)  
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO (20809789453)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0964  
TÍTULO: A NECESSIDADE DA POSITIVAÇÃO DO PRINCIPIO DA BOA FÉ NO 
DIREITO BRASILEIRO  
ALUNO: FELIPE CUNHA ALVES DE SENA (05020821438)  
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO (20809789453)  
CO-AUTOR: EDUARDO CUNHA ALVES DE SENA (01075001404)  
CO-AUTOR: JUTIMA RAPHAELA MACÊDO SIQUEIRA (04999939428)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0968  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO SABER PEDAGÓGICO EM NESTOR LIMA: ÉTICA E 
HIGIENISMO NA DÉCADA DE 1920  
ALUNO: MARLENE TAVARES DE ARAÚJO SOBRINHA (04882929481)  
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES (00555011763)  
CO-AUTOR: CAROLINA TAVARES DA SILVA (00850801443)  
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CÓDIGO: HS0969  
TÍTULO: MEIO AMBIENTE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ECOTURISMO, UMA 
INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA- RN.  
ALUNO: TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE (05251196474)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
CO-AUTOR: FÁBIO DANIEL PEREIRA MARINHO (04687497489)  
CO-AUTOR: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILLVA (03713138486)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0970  
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE IDADE E O VALOR DE REALIZAÇÃO DE 
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE BAIXA INSTRUÇÃO.  
ALUNO: LEONARDO BRAGA GALVÃO ALEXANDRE (00950876488)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: X (00950876488)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0971  
TÍTULO: “LETRA... O QUÊ?” ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: OUTRAS 
CONCEPÇÕES.  
ALUNO: DÍLLIA MARIA SOUZA DE SENA (06518643480)  
ORIENTADOR: GIANE BEZERRA VIEIRA (44699506453)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0972  
TÍTULO: ESTRUTURAÇÃO DA COLEÇÃO PALEONTOLÓGICA DO 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA/UFRN  
ALUNO: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (02676155407)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA C F DOS SANTOS (46531017449)  
CO-AUTOR: ADAILTON MARQUES DA SILVA (01277810486)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA MARIA ANDRADE DE SOUSA (06894680400)  
CO-AUTOR: IVIS HENRIQUE DE FRANÇA OLIVEIRA (05293704419)  
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CÓDIGO: HS0974  
TÍTULO: AS “FALAS DO CRIME” EM NATAL-RN.  
ALUNO: HELEONARDO DANTAS DE MELO (03824763443)  
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (31193048400)  
  

 
 

CÓDIGO: HS0977  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE FÓSSEIS PLEISTOCÊNICOS NO DISTRITO DE 
SERRINHA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN  
ALUNO: PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO (03690817498)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA C F DOS SANTOS (46531017449)  
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA (40687392420)  
CO-AUTOR: ADAILTON MARQUES DA SILVA (01277810486)  
CO-AUTOR: CAMILA HYSLAVA CAMPOS SOARES (06239640409)  
 
  

 
 
CÓDIGO: HS0980  
TÍTULO: FALA GAROT@ : DROGAS NO COTIDIANO ESCOLAR FALA GAROT@! 
DROGAS NO COTIDIANO ESCOLAR  
ALUNO: VALÉRIA MARINHO DA SILVA (85286710468)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
  
 

 

CÓDIGO: HS0983  
TÍTULO: JORNALISMO E ECONOMIA: TRANSDISCIPLINARIDADE À SERVIÇO DO 
CONHECIMENTO  
ALUNO: ALBERY LÚCIO DA SILVA (89769996491)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
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CÓDIGO: HS0984  
TÍTULO: “TODOS IGUAIS, TÃO DESIGUAIS, MAS UNS MAIS IGUAIS QUE OS 
OUTROS”: A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO FORO PRIVILEGIADO  
ALUNO: THIAGO LANIER LOPES DA SILVA (01019110414)  
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO DE MIRANDA GOMES (00338605487)  
CO-AUTOR: ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO (01024902447)  
CO-AUTOR: MARÍLIA NOGUEIRA DE CASTRO (05003967446)  
CO-AUTOR: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0986  
TÍTULO: AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS COMO INSTRUMENTOS DE 
DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO  
ALUNO: ALEXANDRE FERREIRA DOS ANTOS (72272201415)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS0996  
TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS DOS PRINCIPAIS CANDIDATOS À 
PREFEITURA DE NATAL RN NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2004.  
ALUNO: PAULA DOMITILLA DA SILVA BEZERRA (00766106403)  
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIR (20027214400)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS0997  
TÍTULO: A ANÁLISE DA RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 
VOLUNTARIADO UNIVERSITÁRIO COM O NÍVEL DE INTERESSE DOS ALUNOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UFRN E O VOLUNTARIADO.  
ALUNO: PRISCILA TÁSIA JACINTO DE LIMA (01194288499)  
ORIENTADOR: ANA PATRICIA RODRIGUES LEITE (65529030491)  
CO-AUTOR: JEFFERSON DANTAS FREIRE DE MORAIS (01164441426)  
CO-AUTOR: THAÍS CHACON DOS SANTOS (06032398463)  
CO-AUTOR: DENISE OLIVEIRA MENDONÇA (05747132474)  
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CÓDIGO: HS1013  
TÍTULO: UM ROBÔ PIANISTA: SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO AO ENSINO 
DE PIANO  
ALUNO: LENNEDY CAMPOS SOARES (04906329470)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (76076610425)  
CO-AUTOR: LENNEDY CAMPOS SOARES (04906329470)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (76076610425)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS1021  
TÍTULO: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS ACERCA DAS 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA ALFABETIZAÇÃO  
ALUNO: SAIMONTON TINÔCO DA SILVA (01022828460)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS1023  
TÍTULO: O CURSO DE PEDAGOGIA NA DÉCADA DE 70: PERCEPÇÃO CRÍTICA 
SOBRE SUAS CARACTERÍSTICAS  
ALUNO: JOSILEIDE PINHEIRO DOS SANTOS (04616773424)  
ORIENTADOR: ANADIR PESSOA CAVALCANTE GOMES (42248795491)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA CASTRO SANTOS (02754167471)  
CO-AUTOR: MARIA ANGELA DA SILVA (67300677487)  
CO-AUTOR: VALESIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA (03012668403)  
 
 

 
 
CÓDIGO: HS1040  
TÍTULO: O ATO DE CONTAR HISTÓRIAS – POR QUE O ALUNO SE DISPERSA 
QUANDO SEU OUVINTE É O PAPEL?  
ALUNO: LEONARDO MENDES ÁLVARES (02312331403)  
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)  
CO-AUTOR: MARIA SOLANILDE FERREIRA (02903890463)  
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CÓDIGO: HS1047  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DOS BRASÕES DAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS BRASILEIRAS  
ALUNO: LYDIANE FONSECA DE CARVALHO (01321118041)  
ORIENTADOR: MARIA HOZANETE ALVES DE LIMA (93098898453)  
CO-AUTOR: FABIANO DE CARVALHO ARAÚJO (04597359427)  
CO-AUTOR: NATÁLIA DE LIMA NOBRE (05395540490)  
  
 

 
 
CÓDIGO: HS1055  
TÍTULO: A COBERTURA DO DIÁRIO DE NATAL NO PRIMEIRO TURNO DAS 
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2004 PARA PREFEITURA DE NATAL/RN  
ALUNO: ANDERSON CRISTOPHER DOS SANTOS (05609378494)  
ORIENTADOR: JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO (07427859472)  
CO-AUTOR: TATIANE VIEIRA BARROS (05445379477)   
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CÓDIGO: HS0008  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO DO CCSA SOBRE O PROCESSO FORMATIVO E AS 
EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO  
ALUNO: THALITA DE ALMEIDA VAZ (00988245469)  
ORIENTADOR: MARIA ARLETE DUARTE DE ARAUJO (10344365549)  
 

 

Resumo:  
 

Nas duas ultimas décadas o mercado de trabalho sofreu diversas transformações. Devido 
principalmente as inovações tecnológicas, a globalização e a reestruturação dos processos 
produtivos. Todos esses fatores resultaram também num aumento da competitividade entre 
as empresas. As organizações estão exigindo um maior grau de escolaridade de seus 
selecionados em decorrência dessas novas tecnologias. As empresas têm cada vez mais 
priorizado a excelência e a pró-atividade de seus funcionários e candidatos a funcionários. 
Sendo assim as instituições de ensino passam a ter um papel fundamental na formação do 
aluno. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a percepção dos egressos do curso 
de Administração da UFRN quanto à inserção e as exigências do mercado de trabalho e a 
formação acadêmica recebida em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Trata-se 
de um estudo descritivo que procura registrar e relacionar informações sobre o assunto 
estudado. A população consiste em 34 alunos egressos do semestre 2002.1 de 
Administração. Foi possível entrar em contato com 17 deles, o que corresponde a 50% 
dessa população. Constatamos após a análise dos dados que o mercado muda a cada instante 
e exige um novo perfil profissional, que seja flexível a essas mudanças. De acordo com os 
egressos, muitas habilidades e atitudes importantes para o mercado de trabalho foram pouco 
trabalhadas durante a formação acadêmica. Isto reflete a necessidade de melhorias no 
processo formativo. 

Palavras chave: Inovações tecnológicas, Mercado de trabalho, Formação acadêmica 
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: HS0017  
TÍTULO: OS SENTIDOS DA AUTONOMIA, SOLIDARIEDADE E PARTICIPAÇÃO 
NO COTIDIANO ESCOLAR  
ALUNO: PÂMELA CÍNTIA DE OLIVEIRA ALVES (01023194481)  
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
 

 

Resumo:  
 

Esse trabalho é parte dos estudos desenvolvidos no grupo “Imaginário, Políticas e 
Educação” vinculado à Base de Pesquisa Formação e Profissionalização Docente. Temos 
como objetivo, analisar os sentidos desses conceitos atribuídos por professores na rede 
pública estadual na cidade de Natal (SILVA, 2001, 2002, 2003; OLIVEIRA, 2004; 
BEZERRA, 2004). Para isto utilizamos a análise compreensiva do discurso para interpretar 
as falas de 25 professores entrevistados. Nessa metodologia a palavra caracteriza-se como 
eixo principal na construção do nosso objeto de pesquisa (KAUFMANN, 1996). Partimos 
da pesquisa sobre esses conceitos no cotidiano escolar por considerarmos que não só o 
docente, como as instituições educacionais devem respeitar a autonomia, a dignidade e a 
identidade do educando, caso contrário, o ensino não se tornará autêntico, mas palavreado 
vazio e inoperante (FREIRE, 2002). Nesse sentido, para assegurar o bom funcionamento da 
escola faz-se necessário o desenvolvimento da participação, da solidariedade e da 
autonomia de todos os agentes educativos, possibilitando o envolvimento de toda a 
comunidade educacional na tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. 
Sendo assim, no cotidiano escolar esses conceitos contribuem para a ação social dos sujeitos 
/atores no espaço escolar, mesmo que dentro dele exista o “fazer da política” (SILVA, 
2000) que faz com que esses conceitos adquiram diferentes ‘faces’. 

Palavras chave: Autonomia, Participação, Solidariedade     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0018  
TÍTULO: (DES)CONSTRUINDO O PARAÍSO  
ALUNO: ÂNGELA ELVIRA BARBOSA DA PAZ MENDES (03442952492)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
CO-AUTOR: RUMMENIGGE MEDEIROS DE ARAUJO (01268081477)  
 

 

Resumo:  
 

O Cinema tido como um meio de representação de uma realidade a partir da visão de quem 
a constrói sempre exprimiu o contexto social, político e econômico de um determinado 
espaço e tempo, partindo sempre da utilização dos elementos dessa mesma realidade. Nesse 
sentido esse trabalho trata da representação no filme Redentor (Cláudio Torres, 2004) de 
alguns elementos do contexto socio-econômico-político brasileiro que determinam a 
percepção e o entendimento da apropriação do espaço construído (habitação) nos grandes 
centros urbanos. 

Palavras chave: Redentor, Habitação, Desigualdade Social    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0029  
TÍTULO: O CINEMA E O ESPAÇO URBANO  
ALUNO: TATIANA GARCIA (05344320426)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA (45994986453)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho consiste na apresentação do meu plano vinculado ao projeto de pesquisa “O 
espaço urbano no cinema”. Resumidamente, o projeto tem como objetivo compreender o 
papel do espaço urbano no cinema, identificando suas diferentes formas de representação 
através de um sucinto histórico da relação espaço urbano / cinema, seu processo de 
formação e desenvolvimento até a contemporaneidade. Destaca-se aqui o cinema como 
meio de representação audiovisual, de comunicação e seu papel no contexto sócio-cultural. 
O foco da pesquisa se dá, portanto, nas representações do espaço urbano nos filmes. 

Palavras chave: cinema, espaço urbano, filmes      
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: HS0031  
TÍTULO: LEVANTAMENTO GEO-AMBIENTAL E DEMARCAÇÃO DE ÁREA 
QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN  
ALUNO: GUSTAVO SZILAGYI (03094157483)  
ORIENTADOR: FRANCOISE DOMINIQUE VALERY (24154075420)  
CO-AUTOR: CARLOS ANDRÉ LUCENA DA CRUZ (96660490400)  
 

 

Resumo:  
 

A comunidade de Acauã localiza-se no município de Poço Branco-RN, a 60 km de Natal, 
sendo constituído por famílias quilombolas descendentes de escravos fugidos dos engenhos 
de cana-de-açúcar localizados ao longo do vale do Ceará-Mirim, e aí instalados há mais de 
um século. Com a construção da Barragem Eng. João Batista do Rego, a comunidade teve 
parte de suas terras férteis inundadas, tendo a comunidade mudado para uma área mais alta. 
Outro problema enfrentado por esta comunidade, tem sido a tomada de parte de suas terras 
por latifundiários da região. Este trabalho se propôs realizar um levantamento descritivo das 
características físico-ambientais e uma demarcação da área, paralela e comparativa ao 
estudo realizado pelo INCRA.Fez-se uso de: equipamento GPS,carta topográfica, prancheta 
para anotações dos dados coletados e rascunho do croqui da área e de um barco a motor 
para deslocamento na barragem. Após o levantamento de campo, foi feito o trabalho de 
gabinete com a ajuda da ferramenta computacional e do software Auto-Cad-2004, tendo 
como resultado uma carta na escala de 1:10.000 com as informações referentes às áreas de 
mata, plantio, inundação e localização da agrovila. Este trabalho teve como resultado 
principal o confronto da dicotomia trabalho técnico e levantamento histórico, tendo sido 
apresentado à Associação de Moradores de Acauã, que o utilizarão para exigir do INCRA 
uma nova demarcação que devolva à comunidade as terras tomadas pelos latifundiários e 
pelo Estado. 

Palavras chave: Acauã, Poço Branco, Quilombola      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0044  
TÍTULO: “A MODERNIDADE BRASILEIRA ATRAVÉS DOS CARTÕES-POSTAIS E 
ÍCONES DA INTIMIDADE"  
ALUNO: ARTHUR LUIS DE OLIVEIRA TORQUATO (04762996408)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (36970735400)  
CO-AUTOR: JULIANY DE ARAÚJO MAPURUNGA (01250406447)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho tem como objetivo central analisar as representações da vida moderna brasileira 
através de cartões-postais e ícones da intimidade em um recorte temporal que vai da década 
de 1890 a 1930, e espacial compreendendo as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Manaus. As fontes utilizadas para a composição do presente trabalho foram imagens dos 
cartões-postais e dos ícones da intimidade do período moderno brasileiro, essas fontes 
possuem uma série de informações que nos levarão a compreender conceitos e estilos da 
sociedade brasileira desse determinado período da história nacional. Com base nos dados 
coletados observamos que os cartões postais apresentavam-se muitas vezes compostos por 
imagens exóticas e promoviam a ostentação da burguesia nacional, agindo como 
propaganda do desenvolvimento urbano. Já os ícones da intimidade são caracterizados por 
objetos pessoais e do lar que transmitiam prestígio e destaque perante a sociedade. O ideal 
europeu foi adotado pela sociedade burguesa brasileira com o propósito de demonstrar o 
sentimento de modernidade presente no cotidiano, logo, o porque de transmitir a idéia de 
civilização e avanço tão desejada pela elite nacional. 

Palavras chave: Brasil, Modernidade, Imagem      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O trabalho tem como objetivo central analisar as representações da vida moderna brasileira 
através de cartões-postais e ícones da intimidade em um recorte temporal que vai da década 
de 1890 a 1930, e espacial compreendendo as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Manaus. As fontes utilizadas para a composição do presente trabalho foram imagens dos 
cartões-postais e dos ícones da intimidade do período moderno brasileiro, essas fontes 
possuem uma série de informações que nos levarão a compreender conceitos e estilos da 
sociedade brasileira desse determinado período da história nacional. Com base nos dados 
coletados observamos que os cartões postais apresentavam-se muitas vezes compostos por 
imagens exóticas e promoviam a ostentação da burguesia nacional, agindo como 
propaganda do desenvolvimento urbano. Já os ícones da intimidade são caracterizados por 
objetos pessoais e do lar que transmitiam prestígio e destaque perante a sociedade. O ideal 
europeu foi adotado pela sociedade burguesa brasileira com o propósito de demonstrar o 
sentimento de modernidade presente no cotidiano, logo, o porque de transmitir a idéia de 
civilização e avanço tão desejada pela elite nacional. 

Palavras chave: Brasil, Modernidade, Imagem      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O trabalho tem como objetivo central analisar as representações da vida moderna brasileira 
através de cartões-postais e ícones da intimidade em um recorte temporal que vai da década 
de 1890 a 1930, e espacial compreendendo as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Manaus. As fontes utilizadas para a composição do presente trabalho foram imagens dos 
cartões-postais e dos ícones da intimidade do período moderno brasileiro, essas fontes 
possuem uma série de informações que nos levarão a compreender conceitos e estilos da 
sociedade brasileira desse determinado período da história nacional. Com base nos dados 
coletados observamos que os cartões postais apresentavam-se muitas vezes compostos por 
imagens exóticas e promoviam a ostentação da burguesia nacional, agindo como 
propaganda do desenvolvimento urbano. Já os ícones da intimidade são caracterizados por 
objetos pessoais e do lar que transmitiam prestígio e destaque perante a sociedade. O ideal 
europeu foi adotado pela sociedade burguesa brasileira com o propósito de demonstrar o 
sentimento de modernidade presente no cotidiano, logo, o porque de transmitir a idéia de 
civilização e avanço tão desejada pela elite nacional. 

Palavras chave: Brasil, Modernidade, Imagem      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Tendo em vista a complexidade da configuração religiosa na cidade do Natal, o presente 
trabalho discute o quadro atual, as dificuldades e anseios na relação das igrejas com a 
sociedade civil e com a comunidade onde está inserida. Interessa-nos captar não só a 
situação em si, mas a representação teológica e ideológica que facilita ou obstaculariza a 
presença pública das igrejas. Objetivamos, ainda, a compreensão das estratégias silenciosas 
que se operam na intra-relação das igrejas e seus fiéis e na inter-relação dessas com as 
demais igrejas e com a sociedade de modo geral. O trabalho consistiu na coleta de dados 
sobre a realidade religiosa de um bairro representativo, e foi realizado seguindo a técnica da 
varredura, da visitação a todas as ruas e travessas do bairro. A partir dessas informações 
obtidas foi possível contrastar a proliferação de igrejas e a presença pública das mesmas na 
comunidade, como expressão de um problema genérico na configuração religiosa em Natal. 

Palavras chave: Religião, Igreja, Sociedade Civil      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O objetivo da pesquisa é diagnosticar o conforto térmico nas praças Augusto Leite (pouca 
vegetação) e André de Albuquerque (bem arborizada), ambas localizadas na cidade de 
Natal/RN. A metodologia utilizada constitui-se na coleta de dados de temperaturas em cinco 
pontos espaciais das praças, que foram feitas a partir das 9hs da manhã até 16hs, em dias 
astronomicamente favoráveis. Os termômetros ficaram dentro de um abrigo meteorológico, 
protegidos da radiação solar, e coletados a cada 30 minutos. A fundamentação física 
aplicada baseou-se no modelo de Chill, denominado de Wind Chill Index (WCI), que trata 
as trocas de calor pelo processo de convecção forçada. Os resultados obtidos demonstram 
que: na praça Augusto Leite o WCI máximo e médio variam entre 29 e 80wm-2, 
respectivamente, considerado quente, enquanto que a praça André de Albuquerque, 
apresentou WCI maior que 80 wm-2 – morno. Assim, a cobertura vegetal funciona como 
um regulador do campo térmico, favorecendo uma melhor qualidade no conforto ambiental. 
O modelo de Chill é capaz de representar bem o processo de trocas de calor nas praças 
citadas, uma vez que Natal é favorecida pelos ventos alísios, o que sugere uma convecção 
forçada. 

Palavras chave: Conforto térmico, Praça, Índice de Wind Chill.    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local 
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Resumo:  
 

O projeto versa a respeito de um dos maiores problemas relacionados à saúde pública no 
mundo, a dengue. A metodologia utilizada se constituiu de um levantamento bibliográfico, 
além do uso de climogramas. A literatura mostra que: em condições naturais sua 
proliferação se dá com temperaturas oscilando entre 24º e 28ºC, com uma umidade relativa 
do ar acima de 70%. Assim, a região tropical é um ambiente ideal para seu 
desenvolvimento. A doença atinge, atualmente, mais de 100 países por todo o mundo, 
resultando na infecção de 80 milhões de pessoas, sendo que, desse total, pelo menos 20 mil 
chegam a falecer vítimas do seu contágio. O Brasil está inserido, geograficamente, na 
principal faixa de atuação do mosquito da dengue, o Aedes Aegypti, principal vetor da 
doença. O Rio Grande do Norte não foge a essa tendência nacional: no ano de 2003, 
tivemos a ocorrência de 31.507 casos de dengue, entre esses os casos da doença mais tênues 
e os mais graves (dengue hemorrágica). O esforço público aliado à diminuição das 
condições de desenvolvimento do mosquito resultou na redução significativa dos casos 
verificados no ano seguinte (2004). Os problemas para controle da dengue no Estado vão 
desde as precárias condições sanitárias onde vive a maior parcela da população, até o 
deficiente e imediatista programa de controle endêmico instalado no RN. Os resultados 
bibliográficos sugerem que é possível avaliar as condições bioclimáticas do vetor, a partir 
de um climograma ambiental do Aedes Aegypti. 

Palavras chave: Aedes Aegypti, Dengue, Climograma     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A pesquisa tem a finalidade de caracterizar a bacia hidrográfica do Apodi-Mossoró, 
principalmente, a área que está inserida a barragem de Santa Cruz, localizada próximo ao 
município de Apodi.Essa bacia localiza-se no semi-árido potiguar e possui relevancia ao 
que se refere a economia da região, uma vez que, apresenta perenidade no seu principal rio, 
o qual proporcionou a presença de barragens no seu curso, dentre elas a de Santa Cruz, foco 
principal desta investigação. A metodologia utilizada baseou-se em pesquisa bibliográfica e 
em dados meteorológicos obtidos da estação climatológica de Apodi. Os resultados parciais 
indicam que algumas variações estão sendo percebidas nos elementos climáticos, a 
exemplo, a umidade relativa do ar, que apresentou uma média mensal em março de 2002 
superior a normal climatológica. 

Palavras chave: bacia hidrográfica, variação climática, umidade relativa do ar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Nesse trabalho, discutimos a metáfora não sob o ponto de vista poético, mas como uma 
necessidade de singularização do sujeito. Para autores como Lakoff (2002) e Johnson 
(2002), a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também 
no pensamento e na ação. De acordo com essa idéia, realizamos um estudo que tem por 
objetivo analisar as metáforas ligadas ao cotidiano do letramento de professores. O corpus 
analisado é constituído de histórias de vida, na forma de narrativas escritas produzidas por 
professores integrados ao Programa de Formação Básica (PROBÁSICA), desenvolvido no 
pólo de Santa Cruz (Natal/RN). A análise dos dados coletados evidencia que a metáfora 
estrutura o pensamento e o modo como o sujeito concebe a sua realidade. As conclusões 
indicam que nas histórias de vida narradas há um partilhamento de medos, problemas, 
conflitos vividos e conquistas alcançadas, que se apresenta relevante para a compreensão do 
letramento do professor. 

Palavras chave: metáfora, histórias de vida, formação de professor   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

O objetivo da pesquisa é realizar um estudo probabilístico sobre as estimativas mensais e 
anuais da precipitação, temperatura e vento, em decorrência, o conforto térmico e a 
erosividade na cidade de Natal-RN para o mês de agosto, com base nos dados 
meteorológicos coletados na Estação Climatológica da UFRN, para um período de vinte 
anos (1984-2004). Diversos métodos foram aplicados; modelo probabilístico de Kimball 
para precipitação, o índice de Wind Chill para avaliação do conforto térmico e o modelo de 
Bertone e Lombardo Neto para quantificação da erosividade. Os resultados indicaram que o 
mês em análise (agosto), considerando um nível probabilidade de 90% é caracterizado por 
uma pequena quantidade de precipitação pluviométrica, 36mm, uma temperatura média de 
24,2ºC e um vento médio de 3,8m/s, o que caracteriza uma fraca erosividade com uma 
sensação térmica de confortável para fresco. No nível de probabilidade mínima (5%) pode 
ocorrer; precipitação acima de 300mm, uma temperatura média acima de 26,9ºC, um vento 
médio acima de 6m/s, com uma erosividade forte, mas a sensação térmica persiste 
confortável. Conclui-se que, há uma forte variabilidade no campo da precipitação e da 
erosividade, pouca variação no campo da temperatura, vento e sensação térmica 
(confortável em todos os níveis). Assim, para reduzir riscos no planejamento da cidade, 
torna-se necessário um monitoramento mensal das condições adversas do tempo e clima, 
além de prevenir os fenômenos de ordem bioclimáticas. 

Palavras chave: Modelos probabilísticos, Planejamento, Fenômenos bioclimatológicos 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O objetivo geral da pesquisa é formar um banco de dados multifinalitário sobre os aspectos 
físicos ambientais do Rio Grande do Norte. Por ser a bacia hidrográfica, a unidade básica 
para o planejamento ambiental, optou-se ser a parte inicial da pesquisa. Os procedimentos 
metodológicos iniciais têm como base a teoria geral dos sistemas, o método das unidades 
celulares, também denominado “quadrado de grid”, utilizando-se a “rede de canevá” já 
existente na documentação cartográfica da SUDENE, escala 1:100.000, como fonte 
primária de informação. Utilizando-se também, da base de dados cartográficos da Secretaria 
de Recursos Hídricos do estado do Rio Grande do Norte, que vetorizou todas cartas 
topográficas, atualizando informações sobre a hidrografia e a malha dos municípios, 
atualizada pelo IBGE. A transferência dos dados permitiu, como resultado parcial, a 
modelagem de dados no software – SPRING – produzido pelo INPE. Utilizou-se a versão 
4.1, usando os modelos: MNT – Modelo Numérico de Terreno para a importação da 
hipsometria; o Modelo Temático para a importação da hidrografia atualizada; e o Modelo 
Cadastral com a malha municipal e a criação de uma quadrícula uniforme para os fusos 24 e 
25 com 5000 metros de largura e altura para se contabilizar o número de nascentes 
identificáveis. A integração da base cartográfica em Sistema de Informações Geográficas – 
SIG – permitiu a elaboração de um modelo de inferência indicando as prováveis nascentes 
no Estado. 

Palavras chave: Modelagem de dados, Densidade de drenagem, Morfometria.  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Vários estudos evidenciam relações da ansiedade com a alteração do padrão do ciclo sono 
vigília. O objetivo desse trabalho foi verificar a relação entre o padrão do ciclo sono vigília 
e a ansiedade nos estudantes do curso de Psicologia da UFRN em três momentos: 1° ano 
(entrada no curso), 4° ano (decisão da área de atuação) e 5° ano (estágio profissional) e 
avaliar se existiam diferenças. Utilizou-se: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
Ficha de Identificação, Diário de Sono, Questionário de Identificação de Cronotipo, Índice 
de Qualidade de Sono de Pittsburgh, e Inventário de Ansiedade Traço-Estado. Resultados 
mostram que as médias de duração de sono na semana para o 1º, 4° e 5° ano são, 
respectivamente, 08:00±01:00, 07:32±00:54 e 07:09±01:18. Sendo esses valores para o fim 
de semana, respectivamente, 08:04±01:14, 7:52±1:24 e 07:31±01:03. A média de qualidade 
de sono para as turmas foi, respectivamente, 5,12, 4,89 e 5,4. Com relação aos valores 
obtidos com o IDATE, as médias dos escores de traço de ansiedade para os estudantes do 
1º, 4º e 5º ano foram de 52,7±9,1, 51,9±11,3 e 42,0±10,7, respectivamente, e os escores de 
estado de ansiedade foram 54,3±10,2, 48,9±10,5 e 45,9±10,4, respectivamente. Foram 
encontradas correlações positivas entre estado de ansiedade e fim de sono na semana e 
início de sono no fim de semana para estudantes da turma de 5º ano, sugerindo uma possível 
interferência do contexto no sono que reflete na ansiedade. 

Palavras chave: Ansiedade, Ciclo Sono Vigília, Estudantes Universitários  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Afim de repensar a questão do sujeito em novas bases , com outras ferramentas que não 
sejam a da velha metafísica, o fiósofo Paul Ricoeur propõe um novo tipo de reflexão sobre 
o sujeito, a qual deve partir de alicerces concretos, em oposição a reflexão abstrata da antiga 
tradição da filosofia reflexiva. Para realizar seu intento, Ricoeur dialoga com vários autores 
envolvidos, implicita ou explicitamente, com a questão do sujeito. Nosso trabalho vai 
registrar o encontro de Ricoeur com a psicanálise freudiana, isto é, analisar a interpretação 
filosófica que Ricoeur faz de Freud. Tal interpretação dividi-se em três momentos: 
semântica do desejo, arqueologia do sujeito e uma dialética entre arqueologia e teleologia, 
sendo, mais precisamente, o segundo momento o ponto de inserção da psicanálise como 
uma filosofia em vias de se fazer. 

Palavras chave: sujeito, psicanálise, Filosofia reflexiva     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O interesse pelos recursos hídricos e ambientais de uma região, tanto em termos qualitativos 
como quantitativos, é de suma importância para com o desenvolvimento desta região. 
Devido aos processos de ocupação o Nordeste brasileiro há muito tempo vem sofrendo com 
problemas ambientais, tais como: desmatamento, erosão, desertificação, entre outros. 
Assim, considerando que a região é um ecossistema frágil, e que devido à forma de 
ocupação, já se encontra bastante antropizada, é neste contexto que se fazem necessários 
estudos, técnicas e ferramentas que venham auxiliar no monitoramento e preservação dos 
recursos naturais. No qual uma das principais ferramentas no monitoramento ambiental é o 
uso de técnicas de sensoriamento remoto. O objetivo do trabalho é fazer uma caracterização 
geográfica das bacias Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu. A metodologia fez uso das imagens 
do satélite LANSAT7 com a utilização do programa SPRING, para identificação dos 
problemas ambientais nas bacias citadas. Resultados mostram que a ocupação das bacias se 
deu de forma desordenada o que provoca vários impactos de ordem sócio-ambiental. Um 
dos maiores benefícios que o estudo pode trazer é ajudar em um melhor conhecimento da 
área, para explorar os seus recursos de uma forma menos degradante. 

Palavras chave: Sensoriamento Remoto, Spring, Bacias     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ALUNO: ÉRIKA SOARES DE OLIVEIRA (01043709479)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
 

 

Resumo:  
 

Os sistemas de ensino vêm sendo desafiados a buscar estratégias para atuar com todos os 
alunos em classes regulares, sem distinção. Diante disso, a Portaria 1.793/94 do MEC 
recomenda a inserção de disciplinas e conteúdos nos cursos de Licenciatura que versem 
sobre a Educação Especial. Com base nesta realidade, o objetivo deste trabalho consiste em 
detalhar aspectos de uma investigação realizada no CEFET/RN sobre como vem se 
processando a formação inicial de professores, com vistas ao atendimento educacional 
inclusivo de alunos com necessidades especiais. Foi utilizado um questionário, aplicado 
com o coordenador e alunos do curso de Geografia. Em relação aos dados analisados, 
constatamos que os sujeitos pesquisados se consideram em parte preparados para trabalhar 
com todos os educandos, em virtude de vários fatores que permearam a formação, como a 
necessidade de um aprofundamento teórico e prático, sugerindo: a implementação de aulas 
práticas; ampliação da carga horária; envolvimento de maior número de professores 
formadores; parceria com as escolas; palestras e sensibilização da comunidade para a 
inclusão. Com isso, torna-se fundamental repensar a formação inicial dos educadores, no 
intuito de proporcionar uma nova percepção e atuação com a diversidade dos alunos. 
Formação essa que proporcione elementos para despertar a conscientização, tanto das 
características e potencialidades de seus alunos, como de suas próprias condições para atuar 
em contextos educativos diversos. 

Palavras chave: Formação de professores, Educação Inclusiva, Diversidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0110  
TÍTULO: DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA 
SOBRE OS DIREITOS HUMANOS DE SEGUNDA GERAÇÃO QUANTO A SUA 
EFETIVAÇÃO PELOS PODERES PÚBLICOS  
ALUNO: GRAZIELLY DOS ANJOS FONTES (05266719478)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho tem como escopo analisar os Direitos Sociais explicitados na 
Constituição Brasileira, no que concerne a sua efetividade a qual depende da atuação do 
Estado. Para isso, se fez necessário traçar a evolução histórica dos direitos humanos, 
observando suas características e diversidades de conceituação, analisando os mesmos na 
Carta Magna. Após essa análise, partimos para a compreensão a cerca da efetividade dos 
direitos sociais, evidenciando uma insatisfação, pois há apenas “rabiscos” do que seria a sua 
finalidade, a justiça social. O Estado como responsável se esquiva da responsabilidade, 
utilizando argumentos como a reserva do possível e separação dos poderes para justificar 
sua deficiência. Em contra-partida, a sociedade reage através dos estudos e pesquisas nas 
áreas de conhecimento a ponto de propor ao Estado um atendimento mínimo nas realizações 
de serviços essenciais a existência humana, pois existem recursos aptos, devendo haver uma 
maior prestação de contas das gerências públicas. A nossa Carta é clara quando afirma ser o 
Judiciário um poder garantidor dos direitos mencionados, todavia não basta para realizar a 
efetividade desses, necessitando-se de uma maior atuação da população e consciência dos 
Administradores quanto às verbas, conforme prevê a lei orçamentária. No mais, deve o 
Estado, laborar, prioritariamente, para a satisfação dos direitos, em especial as sociais, pois 
esses são a base para adequação do Brasil a um ideal de Bem Estar Social. 

Palavras chave: Constituição Brasileira de 1988, Direitos Sociais, Efetivação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0118  
TÍTULO: DISCURSO, MEMÓRIA E IDENTIDADE: ESTUDO DE MARCAS DE 
IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL DE PROFESSORES.  
ALUNO: GIRLANE COSTA DE SOUSA (05233793407)  
ORIENTADOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (13250809420)  
CO-AUTOR: MARLUCE PEREIRA DA SILVA (13250809420)  
 

 

Resumo:  
 

Nesta pesquisa, procurar-se-á analisar práticas discursivas de professores negros 
pertencentes a escolas da cidade do Natal. Para tanto, realiza-se um estudo, numa 
perspectiva discursiva, das marcas de identidade destes sujeitos em espaços escolares, com 
o propósito de averiguar a sua inserção nas instâncias públicas onde são identificados em 
seus papéis à busca da ascensão social. Toma-se a memória como elemento central para o 
resgate dos relatos desses profissionais na trilha da construção da sua identidade racial e que 
tipo de interdição enfrenta esses sujeitos nas diversas instâncias da convivência social no 
seu cotidiano. Como procedimento metodológico, analisaremos, qualitativamente, dados 
das entrevistas. Recorre-se às postulações da AD de linha francesa, e aos estudos de Hall 
(1996), Tomás Tadeu da Silva, Moita Lopes (2002), entre outros, voltados para a questão da 
relação educação e raça. Espera-se, a partir da análise, apreender dos discursos dos docentes 
negros aspectos relevantes da sua história da vida sobre a temática da identidade racial. 

Palavras chave: identidade, raça, discurso       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0129  
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES DO MODERNO: A MODERNIDADE NA 
REPÚBLICA. NATAL: 1920-1930  
ALUNO: HEMETER HEBERTON DAMASCENO DE MORAIS (01185652493)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
 

 

Resumo:  
 

As primeiras décadas do século XX no Brasil são fortemente influenciadas por um conjunto 
de idéias oriundas da Europa comumente designadas de Belle Époque. Essas idéias estão 
associadas a uma idéia de progresso, de desenvolvimento das sociedades. Tal progresso será 
representado em diversas esferas, manifestando-se como o desenvolvimento material e 
intelectual dessas sociedades. Esse conjunto de mudanças recebe o nome de modernidade. 
Nossa pesquisa pretende enxergar como essa modernidade é representada em Natal através 
das colunas e artigos do jornal A República (um dos periódicos de maior circulação no 
estado). Focando nosso olhar na década de 1920, é possível notar que este jornal traz 
diversos artigos, algumas vezes em colunas regulares que expressam idéias dessa 
modernidade em Natal. Assim, pretendemos estudar como os intelectuais que escrevem n´A 
República se posicionam face às transformações ocorridas em Natal, detendo-nos 
particularmente nos aspectos que estes veiculam em suas colunas, ou seja, indagaremos 
quais pontos são utilizados por esses colunistas para discutir essa modernidade local. Para 
tal fim, utilizaremos como fonte, além da República, outros jornais da época, como o Diário 
de Natal e fontes oficiais, como relatórios governamentais e leis estaduais. 

Palavras chave: Natal, Modernidade, Representação     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0130  
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO : UM ESTUDO COMPARATIVO 
SOB A PERSPECTIVA DA TERCEIRIZAÇÃO  
ALUNO: PABLO SÉRGIO BEZERRA DE ARAÚJO (01088775403)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
CO-AUTOR: LEDJANE DE ARAUJO DIAS (05302368420)  
 

 

Resumo:  
 

O mundo do trabalho passa por significativas mudanças, sejam oriundas das modificações 
nas formas de gestão, sejam decorrentes da inserção de novas tecnologias, ou da busca 
incansável que as empresas têm de alcançar novos mercados para se tornarem competitivas, 
fazendo com que a flexibilização das relações de trabalho, seja uma estratégia largamente 
adotada, principalmente, na área bancária. A presente pesquisa tem por objeto a 
compreensão da influência da terceirização, (tipo de flexibilização comum nas 
organizações), no nível de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT. Desenvolvido com 
trabalhadores terceirizados e efetivos de duas agências bancárias estatais, teve como 
resultados, diferenciados níveis de QVT entre as agências e entre as populações 
pesquisadas, caracterizando assim que tanto as modalidades de vínculo, quanto às 
diferenciações entre organizações foram capazes de influenciar e comprometer a QVT. Foi 
também constatado que as agências utilizam a terceirização de forma diferenciada, o que 
implicou diretamente na percepção dos empregados acerca de sua relação laboral, porém 
existe uma uniformidade na percepção resultante entre empregados efetivos (a qual não 
difere muito da agência a qual pertençam) fato este que também é observado nos 
terceirizados, o que nos permitiu inferir que não foi o fato de pertencer à agência “A” ou 
“B” que fortemente influenciou a QVT , mas o formato do vínculo adotado, ou seja, a 
terceirização. 

Palavras chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Terceirização, Trabalho bancário 
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0141  
TÍTULO: DICIONÁRIO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: UM SUPORTE 
PEDAGÓGICO A EDUCAÇÃO DE PESSOAS SURDAS NO RN  
ALUNO: MILENA PAULA CABRAL DE OLIVEIRA (04663881440)  
ORIENTADOR: ANA LUCIA ASSUNCAO ARAGAO GOMES (24238333420)  
CO-AUTOR: LUZIA DE FÁTIMA MEDEIROS DE OLIVEIRA (66370051420)  
 

 

Resumo:  
 

O paradigma da inclusão tem como princípio o acesso de todos à educação, porém, é 
necessário um suporte pedagógico aos professores, ou seja, formações específicas e 
materiais didáticos concernentes às necessidades dos educandos. Assim, para auxiliar na 
organização do trabalho pedagógico do professor com alunos surdos incluídos em salas de 
aula regular, objetivamos a elaboração de um dicionário em língua de sinais, que ressalta os 
usos e variações da cultura do Rio Grande do Norte, constituído de ilustração e aplicação do 
sinal em LIBRAS e Signwriting (língua escrita de sinais). Como procedimentos 
metodológicos realizamos as seguintes etapas: 1ª etapa - fundamentação teórica e 
levantamento dos sinais básicos da língua de sinais. 2ª etapa – categorização dos sinais em 
áreas do conhecimento disciplinar e sistematização com instrutores surdos, na qual 
utilizamos material ilustrativo, registro fotográfico e filmagens como instrumento de coleta 
de dados. A 3ª etapa compreenderá a organização do material coletado para publicação e 
distribuição como suporte pedagógico à prática docente. Dessa forma, os nossos resultados 
preliminares inferem que este dicionário regional facilitará a ação docente por estar 
organizado em cadernos temáticos, bem como, acreditamos que este venha suprir a carência 
que o professor têm em conhecer um maior repertório de verbetes da língua de sinais, e 
ainda, a dos alunos surdos em terem sistematizado um material específico às suas 
necessidades educativas. 

Palavras chave: Material Didático, Educação, Surdez     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0151  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA VEGETAÇÃO ARBÓREO-
ARBUSTIVA DAS DUNAS DO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL.  
ALUNO: MARCELO E SILVA MONTE (04324260435)  
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820)  
 

 

Resumo:  
 

O Parque Estadual Dunas do Natal (PEDN) está inserido numa faixa tropical úmida, de 
temperatura média anual 27°C e precipitação média anual de 1563mm. Tivemos como 
objetivo caracterizar florística e estruturalmente o componente arbóreo-arbustivo da 
comunidade de dunas fixas existentes no PEDN. Através do método de amostragem de 
parcelas de 10x10m. Foram registrados todos os indivíduos lenhosos com perímetro a 1,3m 
do solo igual ou superior a 5cm. Para cada indivíduo foram levantadas as seguintes 
características: espécie e família à qual pertence, altura total (m), perímetro dos troncos 
vivos (cm) e quantidade de troncos vivos por indivíduo. Foram levantados 245 indivíduos 
(12250 ind./ha), distribuídos em 30 espécies. Maytenus sp. é a espécie mais abundante 
seguida da Pradosia lactescens. A análise da área basal das parcelas estudadas indica uma 
área de 36,827 m²/ha. Mais de 50% dos indivíduos apresentam diâmetro menor que 3cm. 
Cerca de 35% dos indivíduos possuem mais de um tronco vivo. A altura média das árvores 
está na faixa entre 3 a 5,9m. As análises da área basal das parcelas estudadas indicaram um 
bom adensamento da vegetação. Ao estudarmos as classes de altura observamos uma certa 
homogeneidade. Pelos cálculos diamétricos podemos constatar uma concentração elevada 
de indivíduos numa faixa abaixo de três centímetros, ou seja, presença de indivíduos jovens, 
o que indica estar havendo uma reposição na mata de árvores mais jovens. 

Palavras chave: Scrub, Caracterização estrutural, Fitossociologia    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0153  
TÍTULO: : VILA DE PONTA NEGRA: ENTRE O PASSADO E O PRESENTE : VILA 
DE PONTA NEGRA: ENTRE O PASSADO E O PRESENTE VILA DE PONTA NEGRA: 
ENTRE O PASSADO E O PRESENTE  
ALUNO: EDUARDA CRISTINA DE LIMA ANDRADE (01098732464)  
ORIENTADOR: LISABETE CORADINI (43751199004)  
CO-AUTOR: EDUARDA CRISTINA DE LIMA ANDRADE (01098732464)  
 

 

Resumo:  
 

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

Palavras chave: Passado, Presente, Mudança      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0158  
TÍTULO: TEXTOS EM CONTEXTO: UNIDADE BASICA DA ALFABETIZAÇÃO  
ALUNO: UILIETE MÁRCIA SILVA DE MENDONÇA (02579507450)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: REGINEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (77928733404)  
 

 

Resumo:  
 

TEXTOS EM CONTEXTO: UNIDADE BÁSICA DA ALBETIZAÇÃO 

O presente trabalho, que se constitui numa pesquisa bibliográfica se propõe a refletir sobre a 
importância do uso do texto como unidade básica no processo de ensinar/aprender a língua 
escrita. A produção textual dá sentido ao ensino, melhorando a alfabetização, pois o 
alfabetizando começará a descobrir o mundo refletindo a partir de sua própria pratica social, 
verificando que a leitura do seu mundo pode ser expressa através da produção textual 
condizente com a sua realidade.Tentamos explicitar que o texto não é simples 
decodificação, mas uma das formas da construção do conheciemento que o sujeito produz, 
fazendo reflexões. Os resultados desta investigação, embora preliminares, apontam para um 
entendimento de que o uso do texto é um fator necessário para uma alfabetização 
significativa.Dessa forma, entendemos que um trabalho de alfabetização pautado no uso de 
textos leva em consideração unidades globais da língua e seus componentes, investe na 
leitura, releitura e produção, valorizando a interpretação/compreensão e a memorização. 
Nesse processo, é respeitada a escrita espontânea e a leitura não convencional do aluno, 
sendo de extrema importância a mediação do professor na apropriação, pelo aluno, dos usos 
sociais da língua. 

Palavras chave: ALFABETIZAÇÃO, TEXTOS, APRENDIZAGEM   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0161  
TÍTULO: ERA UMA VEZ NA RIBEIRA... A HISTÓRIA DA VELHA JUVENTUDE: 
UM PROJETO DE ENSINO DE HISTÓRIA PARA O CICLO BÁSICO  
ALUNO: REGINEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (77928733404)  
ORIENTADOR: JOAO MARIA VALENCA DE ANDRADE (28262441400)  
CO-AUTOR: UILIETE MÁRCIA SILVA DE MENDONÇA (02579507450)  
 

 

Resumo:  
 

ERA UMA VEZ NA RIBEIRA... A HISTÓRIA DA VELHA JUVENTUDE: 

Um projeto de ensino de História para o Ciclo Básico  

O ensino de História nas séries iniciais caminha em busca de uma co-relação entre as 
questões postas pelos historiadores e as representações dos educandos. Entende-se que 
nesse processo, o conteúdo passa a ter um significado mais amplo e concreto para o aluno. 
Nesse contexto, inserimos o estudo do bairro da Ribeira, suas dimensões espaço-temporais e 
sócio-culturais, por entendermos que por meio dele os alunos refletirão um pouco sobre o 
conhecimento histórico, desenvolvendo o olhar crítico, a representação de uma identidade 
com o local e estabelecendo relações deste com o global. O projeto busca possibilitar aos 
educandos se apropriarem do processo histórico de origem da Ribeira, a partir de 
(re)descobertas dos acontecimentos dos tempos passado e presente, do estabelecimento de 
relações entre as mudanças e permanências ocorridas, da caracterização do modo como as 
ocupações ocorreram e da produção de uma leitura sobre as memórias do bairro, nas quais 
poderão desenvolver uma atitude de valorização da história local. Este projeto é indicado 
para o primeiro Ciclo, no eixo temático História local e do cotidiano. Propomos um trabalho 
pedagógico fundamentado em uma proposta sócio-histórica, que vise ampliar nos alunos o 
desenvolvimento da autonomia e a compreensão da realidade, incentivando a participação e 
a co-responsabilidade na vida social. 

Palavras chave: HISTORIA, RIBEIRA, ENSINO      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0163  
TÍTULO: CRM: A ESTRATÉGIA PARA A UMA GESTÃO DE RELACIONAMENTO 
COM O CIENTE EFICIENTE  
ALUNO: RAFAELA DA SILVA BEZERRA (03521600475)  
ORIENTADOR: MANOEL VERAS DE SOUZA NETO (36566721487)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados iniciais obtidos em uma pesquisa 
sobre o CRM (Customer Relationship Management). Através da explanação do seu 
significado, principais aplicações e resultados iniciais, essa pesquisa toma forma de um 
material esclarecedor para os interessados no assunto. O CRM é a gestão de relacionamento 
com o cliente baseado em uma estrutura de administração da informação voltada para 
analisar os dados coletados dos clientes, transformando-os em ações estratégicas para a 
organização. O seu objetivo é tornar a empresa pró-ativa com relação às ações voltadas para 
a satisfação do cliente, oferecendo assim uma vantagem competitiva para a empresa. A 
metodologia utilizada é de caráter qualitativo, com base em material bibliográfico e outros 
disponibilizados na internet. 

Palavras chave: Marketing de Relacionamento, Cliente, CRM    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0164  
TÍTULO: FEIRAS LIVRES E MERCADOS MUNICIPAIS DO SERIDÓ POTIGUAR: 
METAMORFOSES E CONTINUIDADES.  
ALUNO: MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO (04867472476)  
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420)  
 

 

Resumo:  
 

Incrustadas nas malhas urbanas das cidades do Sertão do Seridó Potiguar, as feiras livres e 
mercados municipais se constituem, desde os períodos de germinação dos territórios 
citadinos dessa região, como espaços de práticas comerciais e variadas manifestações 
culturais. Partindo desta perspectiva, direcionamos nosso olhar geográfico para os espaços 
citadinos do Seridó a fim de desvendarmos, ancorado nas problematizações de Paul Claval, 
Milton Santos e Eduardo Pazera, as transformações sócio-espaciais das feiras livres e 
mercados, bem como sua hodierna organização espacial. Para o desenvolvimento da 
pesquisa, selecionamos as Feiras Livres e Mercados das Urbes de Caicó e Currais Novos, 
principais centros urbanos do Seridó. Além disso, recortamos temporalmente nosso objeto 
de estudo no período de 1990 a 2005, visto que, nesse interstício as crises da cotonicultura e 
da scheelita já estavam consolidadas. Assim, por meio de algumas observações feitas e 
informações auferidas, já que a perscrutação ainda não está concluída, podemos constatar 
que, embora as Feiras Livres e Mercados dos aglomerados urbanos supracitados estejam 
perpassadas por um processo de diminuição de representatividade, estas ainda se 
evidenciam como lugar dos encontros, das tradições, das conversas, das sociabilidades, das 
compras, vendas e permutas, enfim das múltiplas territorialidades, sejam econômicas ou 
culturais, tecidas pelos seridoenses em consonância com outros atores sociais das plagas 
adjacentes. 

Palavras chave: Feiras Livres, Mercados, Seridó      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0166  
TÍTULO: REFLEXÕES SOBRE O DISCURSO DE PROFESSORES QUANDO SE 
FALA:(IN)DISCIPLINA NA ESCOLA.  
ALUNO: LUCÉLIA DOS SANTOS BEZERRA ROCHA (03037526459)  
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (15627462434)  
 

 

Resumo:  
 

Diante do quadro que temos em nossas escolas no que concerne ao comportamento dos 
alunos, crianças definidas pelos professores como indisciplinadas e sem límites, cresceu em 
nós pesquisadoras o interesse em averiguar quais as concepções dos professores e como 
vêm atuando em relação ao fator disciplina, buscamos investigar a ação dos professores 
junto a seus alunos. Para tal investigação optamos pela coleta de dados utilizando os 
instrumentos da pesquisa qualitativa de natureza exploratória, para isto, aplicamos 
questionário semi-estruturado à quatro professoras atuantes em turmas de educação infantil 
e ensino fundamental. Nosso objetivo foi apreender a forma como estas professoras 
compreendem a disciplina e como fazem as intervenções junto a seus educandos para 
contribuir com a formação de cidadãos verdadeiramente autônomos.Embora nossa pesquisa 
esteja em fase inicial, já dispomos de alguns dados que dão subsídio para uma 
discussão/reflexão sobre o assunto, para análise e interpretação dos dados e fundamentação 
de nosso trabalho recorremos aos estudos de teóricos como(MAYER, 1976; FREINET, 
1975; KAMII, 1993; CURY, 2003; RIBEIRO, 1997.) entre outros. 

Palavras chave: Professor/Aluno, Indisciplina, Ensino/Aprendizagem   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0168  
TÍTULO: REGULAÇÃO DO LIVRE ACESSO NA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL À 
LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  
ALUNO: ANDERSON SOUZA DA SILVA (01005134413)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: ANDERSON SOUZA DA SILVA (01005134413)  
 

 

Resumo:  
 

No decorrer da década de 90 do século passado, os setores de infra-estrutura do Brasil 
passaram por profundas modificações de organização, titularidade e exercício. Dentre estes 
setores encontra-se a indústria do gás natural, que com as Emendas Constitucionais n. 05 e 
n. 09 foi aberto para a participação da iniciativa privada. Neste sentido, a regulação setorial 
do gás no Brasil previu a indução da competição neste setor, trazendo mecanismos de 
promoção da defesa da concorrência previstos em outras indústrias gasíferas, destacando-se 
entre eles o chamado livre acesso. O presente trabalho, parte de uma pesquisa desenvolvida 
em nível de mestrado, cuida da regulação do livre acesso na indústria do gás natural à luz da 
ordem econômica na Constituição Federal e do ordenamento jurídico nacional. Pauta-se em 
investigar os efeitos da globalização e seus influxos no capitalismo atual, a mudança nos 
setores de infra-estrutura globais com destaque para a indústria gasífera, as repercussões 
dessas transformações na regulação do gás no direito brasileiro, os princípios 
constitucionais que sublinham esta regulação e a compatibilidade destes princípios com a 
regulação do livre acesso realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP. Como metodologia a pesquisa utiliza mecanismos de Análise 
Econômica do Direito. Neste trabalho se apresentam os primeiros resultados desta pesquisa. 

Palavras chave: Indústria do gás natural, ordem econômica constitucional, regulação do 
livre acesso            
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0169  
TÍTULO: FICÇÃO E FILOSOFIA EM CLARICE LISPECTOR  
ALUNO: MARIA ELIANE SOUZA DA SILVA (02665829401)  
ORIENTADOR: ILZA MATIAS DE SOUSA (27005810759)  
 

 

Resumo:  
 

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

Palavras chave: Clarice, Ficção, Filosofia       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0176  
TÍTULO: AS MULHERES DO SERTÃO COLONIAL E AS REPRESENTAÇÕES DA 
MORTE  
ALUNO: MARCELA MARTINS DE LIMA (01073944484)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO GUILHERME COELHO (20072988487)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho consiste na apresentação de uma pesquisa realizada através da base de estudos 
coloniais, que visa salientar a participação das mulheres, no período compreendido entre os 
séculos XVIII e XIX, nos rituais fúnebres da colônia norte-riograndense. Nesse período elas 
demonstram uma adaptação ao modo de vida e ao isolamento do sertão. As fontes primárias 
da pesquisa se constituem dos inventários da época e seus termos de abertura, que se 
encontram no 1° Cartório da cidade de Currais Novos. Partindo da premissa de que a morte 
imita a vida, a pesquisa também permitirá a compreensão da vida cotidiana na colônia e a 
introdução do catolicismo e de suas práticas ritualísticas do período. 

Palavras chave: MULHERES, SERTÃO, MORTE     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0178  
TÍTULO: EDUCAÇÃO ESPECIAL: A HISTÓRIA DE UMA INSTITUIÇÃO 
ESPECIALIZADA  
ALUNO: MARIA KAROLINNA DE MACEDO SILVA (01172297410)  
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
CO-AUTOR: MARIA KAROLINNA DE MACEDO SILVA (01172297410)  
CO-AUTOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS (08588287404)  
 

 

Resumo:  
 

O atendimento educacional oferecido às pessoas com necessidades especiais, no Rio Grande 
do Norte, passou por várias transformações ao longo de mais de 50 anos de existência, sem 
um registro amplo do trabalho desenvolvido nesta área. Diante disso foi empreendido, no 
período de 2001 a 2005, um projeto objetivando: empreender um resgate histórico da 
Educação Especial, no Estado; conhecer as diferentes alternativas pedagógicas utilizadas; 
analisar as dificuldades enfrentadas e os avanços empreendidos neste campo educacional. 
Para tanto, realizamos uma pesquisa de campo, em instituições e órgãos existentes no 
Estado. Neste trabalho apresentaremos, especificamente, dados relativos à APAE de 
Macaíba / RN, criada em 1987, com o intuito de promover a educação de crianças com 
necessidades especiais, por iniciativa de alguns pais e de pessoas que se sensibilizaram com 
a situação. Atualmente, a instituição oferece serviços de educação, reabilitação e saúde para 
120 alunos com diversos tipos de necessidades especiais. A partir da análise dos dados 
coletados nesta instituição especializada, ficou evidente a necessidade de sua criação, na 
época, e que - apesar das dificuldades enfrentadas desde então - contou e ainda conta com o 
apoio da comunidade e do governo para continuar com seu trabalho, sempre buscando 
melhorar o atendimento prestado. No entanto, seu trabalho ainda se processa de forma 
isolada, sem possibilitar aos educandos uma inclusão escolar e social mais efetiva. 

Palavras chave: História, Educação Especial, Rio Grande do Norte   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0181  
TÍTULO: EFEITOS DA TAXA DE CÂMBIO E TARIFAS SOBRE AS EXPORTAÇÕES 
DO CAMARÃO E PRINCIPAIS PRODUTOS DA FRUTICULTURA DO RIO GRANDE 
DO NORTE.  
ALUNO: DANIEL BORJA VALDEZ MONTALVAN (01349822400)  
ORIENTADOR: JORGE LUIZ MARIANO DA SILVA (19281897415)  
CO-AUTOR: DANIEL BORJA VALDEZ MONTALVAN (01349822400)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo do trabalho é analisar a evolução recente das exportações dos principais produtos 
do setor agropecuário do Estado do Rio Grande do Norte, particularmente, camarão, 
banana, mamão, e melão em relação ao bloco econômico da União Européia. Para analisar a 
evolução das exportações desses produtos usou-se como metodologia o saldo da balança 
comercial, a taxa de cambio nominal e real. Além disso, também se incluiu na analise o 
papel das diversas barreiras comerciais: tarifárias e não tarifárias. Os resultados mostraram 
que o crescimento das exportações está associado com a evolução de seus preços 
internacionais e com a taxa de câmbio. Por outro lado se há uma expansão das exportações, 
a apreciação da taxa de cambio real tem um efeito negativo em relação à competitividade 
destes produtos. Notou-se, ainda, que apesar desta apreciação da taxa de câmbio real, as 
exportações são compensadas pela evolução positiva dos preços internacionais e, também, 
pelo efeito do aumento da demanda internacional por estes produtos. Finalmente, no caso 
das barreiras comercias se destaca a heterogeneidade da tarifa externa comum européia 
sobre as exportações do camarão e melão. Apesar da existência de algumas barreiras não 
tarifárias, como a política antidumping dos países importadores, o efeito negativo foi 
compensando pelos efeitos positivos da taxa de câmbio nominal, preços internacionais e 
aumento da demanda. 

Palavras chave: taxa de câmbio, tarifas, comércio exterior    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: HS0183  
TÍTULO: ANÁLISE DO CUSTO DOS PROCEDIMENTOS DE IMAGEM: UM 
ESTUDO NO HOSPITAL ONOFRE LOPES  
ALUNO: EDZANA ROBERTA FERREIRA DA CUNHA VIEIRA (04612542479)  
ORIENTADOR: ANAILSON MARCIO GOMES (30529042487)  
 

 

Resumo:  
 

Os hospitais são organizações de saúde que necessitam de minucioso acompanhamento 
gerencial, no intuito de produzir dados mais próximos dos fatos e mais detalhados, gerando 
assim, informações úteis e relevantes. Essas informações, além de auxiliarem na tomada de 
decisão, contribui para a realização de alternativas que otimizem recursos e melhorem a 
qualidade do serviço. Diante de tais afirmações, a presente pesquisa coletou e tabulou dados 
do setor de imagem do Hospital Onofre Lopes, para em outro momento, mensurar o custo 
desse setor, utilizando o custeio baseado em atividades (ABC) e indicar se é viável a 
manutenção dessa atividade. O objetivo principal dessa pesquisa é mostrar a importância do 
custeio baseado em atividades para gestão de recursos e verificar se o setor de imagem 
realmente trás resultados positivos para a instituição ou se é melhor terceirizar tal serviço. A 
metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico e documental em conjunto com uma 
pesquisa empírica realizada no próprio hospital para a coleta de dados. 

Palavras chave: Hospital, setor de imagem, Custeio baseado em atividades  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0191  
TÍTULO: GÊNEROS E FORMATOS RADIOFÔNICOS NA “ERA DE OURO DO 
RÁDIO”: UMA ABORDAGEM DA EMISSORA POTI  
ALUNO: EDIVÂNIA DUARTE RODRIGUES (04699790461)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho faz parte do Projeto Mídia e Memória: um estudo dos documentos sonoros das 
emissoras de rádio da cidade do Natal/RN (1945-1955) e traça o perfil da programação 
radiofônica desenvolvida durante a “era de ouro do rádio” no Brasil. São abordados os 
gêneros e formatos transmitidos pelas estações de rádio entre as décadas de 1940 e 1950, 
privilegiando a reconstituição programática da Rádio Poti de Natal. Para o processo de 
reconstituição foi utilizada, como instrumento metodológico, a entrevista semi-estruturada, 
realizada com ouvintes e profissionais da Rádio Poti, ancorando-se no método da História 
Oral. As narrativas orais reconstituem os mais famosos programas de auditório, 
humorísticos, jornalísticos, musicais e as radionovelas, que eram produzidos e apresentados 
por uma grande equipe de profissionais, distribuída em setores de atuação e denominada de 
o “cast da Poti”. 

Palavras chave: Rádio, programação, História Oral     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0192  
TÍTULO: ACESSO DOS ALUNOS ISENTOS DA TAXA DO VESTIBULAR AOS 
CURSOS DA UFRN: O QUE REVELAM AS ESTATÍSTICAS.  
ALUNO: ISABELLA CECÍLIA REIS SOARES DE MARIA (05129084438)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
 

 

Resumo:  
 

A problemática de Acesso ao Ensino Superior vem sendo discutida entre os diferentes 
segmentos da sociedade, gerando repercussões a respeito da inclusão, democratização e da 
ampliação da matrícula no Ensino Superior nas Instituições Públicas. Com o forte 
crescimento da matrícula do Ensino Médio público, o número de jovens que desejam 
conquistar uma vaga nas Universidades Públicas também aumenta significativamente. O 
que vem sendo constatado é que os alunos da rede pública têm maior dificuldade de 
ingresso, principalmente nos cursos de maior concorrência. Nesse sentido, a Base de 
Pesquisa Formação e Profissionalização Docente, do DEPED, da UFRN procura contribuir 
na construção de mecanismos que contribuam com a inclusão dos alunos das camadas 
menos favorecidas aos estudos superiores, levando em conta o pressuposto de que há alunos 
da rede pública com desempenho escolar suficiente para ingressar na UFRN. Esse estudo 
procura analisar as condições sócio-educacionais de alunos isentos da taxa do vestibular, 
com vistas a conhecer fatores que contribuíram no acesso destes num dos cursos da UFRN 
nos PS de 2004 a 2006. Será utilizado o banco de dados da COMPERVE cujas análises 
valorizarão aspectos quali e quantitativos dos fatores sócio-econômicos e educacionais dos 
estudantes. 

Palavras chave: Políticas de Inclusão, Acesso ao Ensino Superior, Ensino Médio 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0194  
TÍTULO: EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 
CAICÓ: ANÁLISE DE UMA REALIDADE  
ALUNO: HENNYBETH SOARES DA SILVA (01269389467)  
ORIENTADOR: NAZINEIDE BRITO (28303865404)  
 

 

Resumo:  
 

O presente relato diz respeito à análise dos dados apresentados na 2ª etapa do Projeto de 
Pesquisa “Educação Infantil no município de Caicó: aspectos de uma realidade”, dando 
continuidade ao diagnóstico do ensino infantil no que diz respeito às escolas privadas. 
Foram realizadas investigações em 18 instituições, tendo sido aplicados questionários a 18 
gestoras e 44 professoras, além de observações dos aspectos físicos e estruturais das 
referidas instituições. Das escolas pesquisadas a maioria necessita de adequações na 
estrutura física (ampliação e iluminação das salas de aula, instalações sanitárias e área de 
lazer adaptada à clientela, dentre outras); investimento na formação inicial e continuada das 
professoras; e, no que diz respeito ao processo de inclusão das crianças com necessidades 
educacionais especiais (NEEs), igualmente às escolas públicas, o processo de 
implementação ainda se apresenta de forma lenta (há falta de orientação e acompanhamento 
das professoras; inexistência de serviços de apoio especializado que atenda às crianças, bem 
como falta de rampas arquitetônicas e recursos pedagógicos específicos adaptados às suas 
necessidades). Concluindo, podemos afirmar que, ao contrário do esperado, ou seja, que as 
escolas privadas apresentassem as condições ideais de funcionamento, o estudo mostrou 
que, ao se ter acesso a sua realidade, percebe-se suas fragilidades e limitações, talvez com 
menos intensidade do que a escola pública, mas que não deixam de existirem. 

Palavras chave: Educação Infantil, Escolas Privadas, Inclusão    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0209  
TÍTULO: SER PAI, SER MÃE, SER JOVEM  
ALUNO: SUÊNIA CLAUDIANA DO NASCIMENTO PINTO (01070226483)  
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE (50180720910)  
 

 

Resumo:  
 

A presente pesquisa visa o estudo da condição de pai e de mãe em jovens residentes em 
periferias urbanas de Natal/RN. Ao analisar como se processa cotidianamente as vivências 
de maternidade e paternidade na adolescência buscamos identificar as múltiplas estratégias 
mobilizadas quando a gravidez na adolescência se torna fato concreto, bem como verificar 
as diversas referências que determinam a construção das identidades de pai e mãe jovem. 
Tendo em vista o conceito de gênero, buscou-se de uma maneira geral analisar como as 
jovens mães e os jovens pais concebem e pensam família, conjugalidade, adolescência, 
papéis sociais de pai e mãe, de filho entre outros, a fim de apontar possíveis mudanças e/ou 
permanências nos papéis sociais do masculino e do feminino. Assim, foi possível verificar 
no âmbito da pesquisa que para muitos jovens, a gravidez na adolescência não está 
associada a um erro ou a um problema, onde a maternidade é muitas vezes tomada como 
único referencial do feminino e como único projeto de vida possível de mulheres jovens. 

Palavras chave: Juventude, Sexualidade, Periferias Urbanas    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0211  
TÍTULO: LITERATURA E ETNOGRAFIA EM "OITEIRO", DE MAGDALENA 
ANTUNES  
ALUNO: FRANCISLÍ COSTA GALDINO (05003884400)  
ORIENTADOR: MARCIO DE LIMA DANTAS (27692230463)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho tem como objetivo principal empreender estudos mais aprofundados acerca de 
aspectos etnográficos referentes ao Estado do Rio Grande do Norte, usando a obra Oiteiro, 
de Magdalena Antunes, como objeto de pesquisa devido a sua riqueza de detalhes do nosso 
povo e explorado assim o gênero memórias tão esquecido em nossa literatura. O trabalho 
dar-se-á na busca destes detalhes na tentativa de resgatar a história e a cultura do Estado, 
usando também outros literários para estudo e, numa análise macro, relações com a 
literatura mundial numa tentativa de encontrar-se as características em outras culturas. 

Palavras chave: Oiteiro, Magdalena, memórias      
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0235  
TÍTULO: IDÉIAS SOBRE UNIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DE VÁRIOS 
ATORES SOCIAIS.  
ALUNO: SAMRA CRISTINA FERNANDES DE ARAÚJO (02974847455)  
ORIENTADOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (02560801353)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho apresenta reflexões sobre a universidade como instituição social, a partir da 
análise de uma pesquisa empírica sobre representações sociais de universidade, feita com 
280 sujeitos, sendo estes: professores e alunos da UFRN, alunos de cursinhos, alunos de 
outras IES e participantes fora da universidade. Os dados foram coletados através de 
procedimentos de classificação múltipla (PCM) e analisados pelo método 
multidimensionais tipo “MSA”. Apresentando, portanto, considerações relevantes que 
demonstram uma grande aproximação no universo simbólico desses sujeitos para a 
construção dos discursos circulantes, tendo como subsídio as diversas discussões em torno 
da reforma universitária, e baseado no estudo de Siqueira (2004), que trata dessa temática 
dentro do contexto institucional brasileiro. 

Palavras chave: Representações Sociais, Universidade, Procedimentos de Classificações 
Múltiplas           
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0237  
TÍTULO: PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA DE FRIEDRICH FROEBEL NO 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE NESTOR DOS SANTOS LIMA (1913)  
ALUNO: THAIS CHRISTINA MENDES DE LIMA (05257076462)  
ORIENTADOR: MARTA MARIA DE ARAUJO (05748895404)  
 

 

Resumo:  
Aluna: Thaís Christina Mendes de Lima (thaisinhamendes@yahoo.com.br) Orientadora: 
Marta Maria de Araújo (martaujo@digi.com.br) Base: Estudos Histórico-Educacionais 
(apresentação oral) . 

Em viagem comissionada pelo Governo de Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão, 
em janeiro de 1913, o educador norte-riograndense Nestor dos Santos Lima, Diretor da 
Escola Normal e do Grupo Escolar Modelo “Augusto Severo,” fez publicar em outubro do 
mesmo ano, o Relatório de Viagem com suas impressões educacionais sobre a organização 
pedagógica do ensino das escolas de São Paulo e Rio de Janeiro. O objeto do trabalho é a 
“Pedagogia de Friedrich Froebel” exposta por Nestor Lima no seu Relatório de Viagem, por 
ocasião da visita ás classes de Jardim de Infância da Escola Modelo “Caetano de Campos,” 
da cidade de São Paulo. O objetivo é apresentar a aplicação de princípios dessa Pedagogia 
destinada a trabalhar o desenvolvimento dos sentidos, da iniciativa, da atenção, da 
curiosidade, do raciocínio e da atividade da criança em sua fase inicial de escolarização. 
Para o alcance desse objetivo, estamos levando em consideração repertórios, preceitos e 
procedimentos da Pedagogia da Escola Nova, seletivamente sistematizados por Nestor 
Lima, com fins de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de ensino do Rio Grande 
do Norte. 

Palavras chave: Relatório de Viagem, Nestor dos Santos Lima, Friedrich Froebel 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0238  
TÍTULO: ENSINO MÉDIO: UMA REFLEXÃO SOBRE A SUA DIMENSÃO LEGAL  
ALUNO: PÂMMELA KASSIDY DE OLIVEIRA SILVA (01266949402)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
 

 

Resumo:  
 

Com a aprovação em dezembro de 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nº 9394/96 - LDB, o Brasil passou a enfatizar o Ensino Básico, priorizando 
inicialmente apenas o Ensino Fundamental.Articulado às melhorias ocorridas nesse nível de 
ensino, houve um considerável aumento da demanda de alunos para o Ensino Médio, 
tornando-se necessário uma atenção especial, também, para esse nível de ensino.O presente 
trabalho tem como finalidade discutir duas importantes dimensões da política educacional 
brasileira para o Ensino Médio.A primeira diz respeito à dimensão legal dessa política; a 
segunda trata mais especificamente das configurações que esse nível de ensino assume 
diante das novas Diretrizes Curriculares Nacionais.Para a concretização deste estudo foram 
realizadas pesquisas bibliográfica e documental e a análise de dados apresentados em 
documentos oficiais.O estudo permite concluir que, apesar do Ensino Médio ter sido um dos 
níveis de ensino que mais sofreu nos últimos anos, em decorrência da ausência de uma 
definição dos rumos que deveriam ser seguidos em seus objetivos, algumas iniciativas já 
ocorreram para melhorar a sua situação no país.Infelizmente esses avanços apresentam-se, 
ainda, insuficientes, significando que muito ainda precisa ser feito para que o Ensino Médio 
seja reconhecido na sua real importância para os jovens da nossa sociedade. 

Palavras chave: Ensino Médio, Reforma Educacional, LDB - 9394/96   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0239  
TÍTULO: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS EM FORMAÇÃO SOBRE 
UNIVERSIDADE: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES  
ALUNO: LELY SANDRA CORREIA DANTAS (02996151461)  
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE (34252819504)  
 

 

Resumo:  
 

Neste trabalho serão apresentadas as primeiras análises sobre as percepções que os alunos 
em processo de formação têm sobre universidade, a fim de, tentar responder a seguinte 
questão: Quais os papéis e funções sociais da Universidade?.Para isso objetivamos 
compreender que Representações Sociais sobre esta instituição constroem os indivíduos que 
a freqüentam em busca de formação profissional. Para tanto, se faz necessário compreender 
o processo histórico de construção desta instituição e os diversos papéis que assumiu ao 
longo do tempo, para acessarmos os significados constituintes das representações sociais 
pelos alunos construídas. Essa pesquisa foi realizada com um grupo representativo de 90 
sujeitos dos dois últimos anos do curso de universidades, sendo 30 UFRN,30 da UNP e 30 
da UERN, contemplando os diversos seguimentos de estudantes universitários da cidade do 
Natal. Os referidos dados foram coletados através de Procedimentos de Classificação 
Múltipla (PCM) e analisados pelos métodos de Análise Escalonar Multidimensional (MSA). 
Apresentamos, portanto, considerações relevantes que demonstram uma grande 
aproximação do universo simbólico desses sujeitos para a construção dos discursos 
circulantes sobre a instituição universidade.Base de Pesquisa: " Processos Discussivos, 
mediação e Representações Sociais" 
Este trabalho será apresentado oralmente 

Palavras chave: Representações Sociais, Universidade, Formação Superior  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0240  
TÍTULO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO: UMA 
ALTERNATIVA DE MELHORIA DE ENSINO  
ALUNO: MARIA SANDRA JORGE DE SOUZA (05345126402)  
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO (05754372434)  
 

 

Resumo:  
 

Os países da América Latina, dentre eles o Brasil, vêm procurando superar as desvantagens 
educacionais em relação aos países desenvolvidos e, para isso, buscam organizar o Ensino 
Médio uma vez que o consideram como fator essencial para a qualificação profissional e 
para a formação cidadã. Este trabalho tem como objetivo analisar o Programa de 
Desenvolvimento do Ensino Médio que integra o Projeto Alvorada o qual visa diminuir as 
desigualdades sociais existentes entre as regiões brasileiras e aumentar a qualidade de vida 
da população. Este projeto atua nas áreas de educação, saúde e renda. O mesmo se 
constituiu em uma ação política do Governo de Fernando Henrique Cardoso, no período de 
2000 a 2002 para o Ensino Médio. O Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio tem 
como objetivo reforçar as ações desenvolvidas pelo governo federal junto aos sistemas 
estaduais de ensino, apoiando-os para que possa ser assegurada a progressiva 
universalização do ensino médio como determina a LDB 9394/96. Esse Programa pretende 
melhorar a qualidade das escolas de Ensino Médio das redes públicas estaduais. Ele tem 
contribuído para melhoria tanto da estrutura física da escola quanto para a formação 
continuada dos professores e pode ser considerado de suma importância, pois sua proposta 
sendo efetivada pode melhorar o Ensino Médio brasileiro. 

Palavras chave: Projeto Alvorada, LDB-9394/96, Ensino Médio    
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: HS0243  
TÍTULO: O PROCESSO DE SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E QUALIDADE DE 
VIDA EM NATAL-RN: UM OLHAR SOBRE AS FAVELAS  
ALUNO: FÁBIO DANIEL PEREIRA MARINHO (04687497489)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
CO-AUTOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
 

 

Resumo:  
 

No Rio Grande do Norte, a partir da década de 1960, ocorreu a intensificação das migrações 
rural-urbana em direção a Natal, capital do Estado, sendo estas influenciadas pela política 
de industrialização promovida pela Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE. Contudo a cidade se encontrava desprovida de equipamentos urbanos 
suficientes par atender todo o contingente populacional migrante. A escassez de moradia se 
torna um grave problema para as classes de menor poder aquisitivo. Uma das alternativas 
encontradas pela classe trabalhadora foi a moradia em favelas. Por volta de 1975, Natal 
apresentava cerca de 30 favelas, hoje esse número, de acordo com dados da prefeitura chega 
a 70, com uma população de 65.122 pessoas. Diante deste contexto se torna imprescindível 
uma análise do processo de favelização na cidade de Natal. Este presente trabalho, ora em 
fase de conclusão, realizou tal análise, através de pesquisa bibliográfica e em órgãos oficiais 
bem como pesquisa de campo com aplicação de questionários, apresentando como resultado 
uma a releitura do surgimento deste grave problema habitacional na cidade, além da 
amostra de dados sobre a situação sócio-econômica de seus moradores, revelando um 
espaço urbano que se tornou através dos anos um palco segregado onde os diversos atores 
sociais procuram delimitar seus espaços. 

Palavras chave: Espaço urbano, Segregação socioespacial, Favelas   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0246  
TÍTULO: VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS: UM TEMA EM DEBATE  
ALUNO: JANE CRISTINA GUEDES DA COSTA (03444133499)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

Resumo:  
 

“Violência nas escolas” tornou-se um marco dentro da atuação da UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura) no Brasil, na medida em que 
chamou a atenção de pesquisadores, acadêmicos e formuladores de políticas públicas para 
uma problemática que, quando presente nas escolas, prejudica seu funcionamento, 
impedindo que ela cumpra sua função institucional. Este projeto de pesquisa refere-se ao 
trabalho desenvolvido no Mestrado em Serviço Social da UFRN. O objetivo é entender o 
fenômeno da violência em ambiente escolar, além de analisar seus desdobramentos e o 
papel do assistente social neste contexto. Inicialmente, a metodologia constará de: pesquisas 
bibliográficas, aplicação de questionários e observação participante. É uma articulação das 
abordagens extensiva e compreensiva dada a natureza do fenômeno. Este trabalho encontra-
se em fase de elaboração de questionários e aplicação do pré-teste, visando a construção 
definitiva do instrumento de coleta de dados. Paralelamente, estão sendo feitas leituras 
sistemáticas do rol de especialistas na temática (publicações da UNESCO). Os resultados, 
ainda que insípidos, apontam uma luz no fim do túnel no que se refere a implementação de 
uma cultura de paz nas escolas em detrimento de uma cultura da violência há muito 
instalada no nosso país. 

Palavras chave: Violência, Paz nas Escolas, Serviço Social    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0251  
TÍTULO: O VER E O VESTIR NO SERIDÓ POTIGUAR NO INÍCIO DO SÉCULO XX.  
ALUNO: AMANDA LINS GORGONIO COSTA (01282217470)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
CO-AUTOR: EVANEIDE MARIA DE MELO (04070748482)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho originou-se de projeto de pesquisa “Fotografia e Complexidade: itinerários 
norte-rio-grandenses", que está cadastrado na Base de Pesquisa Educação e sociedade 
situada na Universidade federal do Rio Grande do Norte – centro de Ensino Superior do 
Seridó – Campus de Caicó. Pretendemos neste, compreender a complexidade social que se 
insere no cotidiano seridoense no início do século XX, utilizando como objeto de 
observação a comunicação da moda com suas diversas formas de estetização. Para trabalhar 
a imagem fotográfica, a complexidade social e a estetização da moda, dialogamos com 
autores como Edgar Morin, Roland Barthes e Káthia Castilho, dos quais extraímos 
conceitos como estética, cultura, punctum e studium. A estética da moda aparece para nós 
de forma clara no espaço/tempo estudado, na qual, os indivíduos fotografados vivem 
momentos fictícios e reais, tramam suas vidas e através das poses mostram a cultura que nos 
informa sobre os contextos político-ecomômicos, sociais e costumes vividos. Como 
resultados obtidos, conseguimos recuperar histórias implícitas nos conteúdos destas 
imagens nas quais a vida do Seridó Potiguar aparece em um plano real, mesclado de 
imaginário. 

Palavras chave: Fotografia, Moda, Seridó Potiguar     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0254  
TÍTULO: AVALIANDO O PROGESTÃO: A ÓTICA DOS CURSISTAS DO PÓLO DE 
ASSU  
ALUNO: DANIELLE MARQUES DE PAULA (01282720406)  
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE DE CASTRO (18930689515)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho analisa a implantação do Programa de Capacitação a Distância de Gestores 
Escolares – PROGESTÂO, no Estado do Rio Grande do Norte. O Programa é uma 
estratégia de formação adotada pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação – 
CONSED, com a finalidade de capacitar em serviço os gestores escolares. O trabalho toma 
como referência de análise a implantação do PROGESTÃO no Pólo de Assu, ressaltando a 
percepção dos cursistas sobre o conteúdo veiculado nos módulos de ensino. Como 
procedimentos metodológicos foram aplicados questionários em três municípios do Pólo 
que participaram do Programa. Os resultados indicam que os cursistas avaliaram muito bem 
o Programa, ressaltando a importância do mesmo em veicular conteúdos atualizados que 
permitem aos gestores escolares refletirem sobre a sua prática e adotar estratégias mais 
democráticas de gestão. No entanto, evidenciam a superficialidade dos conteúdos e a 
necessidade de leituras complementares para aprofundar as temáticas abordadas e subsidiar 
melhor as mudanças na prática escolar. 

Palavras chave: Política educacional, Gestão democrática, formação de gestores 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: HS0256  
TÍTULO: ARTES DO (SOBRE)VIVER, ARTES DO PEDIR: OS NEGROS DO RIACHO 
E A PRÁTICA DA MENDICÂNCIA  
ALUNO: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
 

 

Resumo:  
 

O projeto de pesquisa “negros do Riacho: estudos histórico culturais de uma comunidade 
negra no Seridó potiguar” parte da discussão acerca do cotidiano dos negros do Riacho, 
comunidade localizada na zona rural do município de Currais Novos/RN, formada a partir 
de ex-escravos que teriam chegado ao Riacho do Angicos no final do século XIX. O 
trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir da observação em campo, das entrevistas 
orais e das análises bibliográficas para cartografar práticas e usos presentes nos fazeres 
diários do grupo, problematizando as representações elaboradas pelos negros do Riacho 
entorno da idéia de pobreza, presente nas falas dentro e fora da comunidade. No primeiro 
momento identificamos discursos que elaboram os negros do Riacho como sinônimos da 
diferença miserável, faminta e analfabeta, aparecendo, por vezes, como museu da 
escravidão negra. Na segunda fase das analises estudamos as maneiras articuladas pelos 
moradores do Riacho para burlar esses discursos disseminados na cidade a partir de um 
olhar próprio, ressignificando astuciosamente a idéia de pobreza para tirar proveito dela. 
Criando formas de sobrevivência como a mendicância. Esse ato de pedir nas ruas de cidades 
próximas implica na arte de convencer o outro lhe envolvendo para barganhar coisas a partir 
de táticas de comunicação. 

Palavras chave: negros do Riacho, cotidiano, mendicância    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0257  
TÍTULO: ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL: O CASO DO PROGRAMA 
SENTINELA  
ALUNO: RENATA ROCHA LEAL DE MIRANDA PEREIRA PINHEIRO 
(00753027488)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

Resumo:  
 

A Violência Sexual sofrida por crianças e adolescentes, é aqui entendida como uma das 
expressões das relações econômicas, de gênero, raça e cultura que configuram a estrutura 
material e simbólica de uma sociedade. A proposta metodológica foi realizada através de 
uma pesquisa em documentos (livros, revistas) e textos jornalísticos sobre a temática tendo 
como fonte privilegiada de dados o Programa Sentinela-Natal/RN, enquanto um Programa 
Federal voltado à violência sexual infanto-juvenil, que atua no município de Natal/RN. 
Nesse sentido, esta pesquisa tem como problemática, o estabelecimento de subsídios para 
melhor compreensão da Violência Sexual infanto-juvenil e seu relacionamento direto com a 
crise econômica, a desestruturação familiar, entre outros fatores sócio-econômicos 
conjunturais. O referencial teórico-metodológico tem como base os estudos realizados pela 
UNESCO desde 1999 sobre a violência nas escolas em parceria com a Universidade 
Católica de Brasília. Em Natal/RN, a Delegacia Especializada em Defesa da Criança e do 
Adolescente-DCA, passa a responder pelas denúncias referentes à violação dos direitos da 
população infanto-juvenil. Em seu primeiro ano de funcionamento observa-se que, esta 
registrou 301 ocorrências, sendo que 62% dos crimes estão relacionados à violência sexual. 
Finalmente, o Brasil só estará combatendo esse tipo de crime, quando os gestores sociais 
encarar a corrupção, cujo alvo são crianças e adolescentes ignorados pela sociedade 
brasileira. 

Palavras chave: Violência Sexual, Criança e Adolescente, Inclusão Social  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0258  
TÍTULO: FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOÃO DO SABUGI, NA 
ATUALIDADE: O SAGRADO E O PROFANO DIVIDINDO O MESMO LEITO 
ATRAVÉS DA MODA.  
ALUNO: AMANDA LINS GORGONIO COSTA (01282217470)  
ORIENTADOR: VANUZA SOUZA SILVA (03060905460)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (04398984470)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho foi produzido como parte integrante do plano de trabalho do projeto de 
pesquisa “Fotografia e Complexidade: itinerários norte-rio-grandenses”. Neste, procuramos 
ver como a festa do padroeiro São João Batista, na cidade de São João do Sabugi – RN 
tomou seu lugar no tempo festivo religioso fundado num “marco” da realidade. Nos dias 
atuais esse tempo festivo divide seu espaço entre dois elementos: o sagrado e o profano. 
Essa dicotomia pode ser vista pela moda, uma vez que, os indivíduos vestem-se de forma 
extracotidiana para ir às celebrações e posteriormente participar dos “eventos sociais”. Para 
referencial teórico-metodológico utilizamos autores como Edgar Morin, Gilda de Mello e 
Souza, Alisson Lurie e Mircea Eliade, nos quais podemos entender que no período festivo 
estudado, o sagrado vem acompanhado do profano expressando as múltiplas facetas da 
condição humana. Concluímos que durante a “ávida de exceção”, ou seja, na festa religiosa 
estes dois elementos interagem, em especial através da moda, esse poderoso instrumento 
estético que age como um reforço ás estruturas sociais, ao mesmo tempo em que regem o 
sagrado e profano, expresso nas cerimônias religiosas e nos eventos sociais. 

Palavras chave: Festa, Moda, Sagrado/Profano      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0259  
TÍTULO: A CAUSALIDADE NA HISTÓRIA  
ALUNO: MARIA LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA (04036870475)  
ORIENTADOR: FRANCISCA LACERDA DE GOIS (08595224404)  
 

 

Resumo:  
 

O nosso trabalho tem como objeto de estudo o conceito de causalidade e objetiva refletir a 
respeito da sua importância para o ensino-aprendizagem da História. Articulado ao Projeto 
de Pesquisa “O ensino da História através de conceitos: uma perspectiva para a formação 
continuada de professores” encontra-se vinculado à Base de Pesquisa “Currículo, Saberes e 
Práticas Educacionais”, que se fundamenta na abordagem Sócio-histórica, principalmente 
nos trabalhos de Vygotsky e continuadores. A metodologia utilizada está pautada nos 
princípios da pesquisa colaborativa, que tem como preocupação à investigação de 
problemas atinentes às práticas educativas efetivadas pelos docentes. Nesse processo, 
através de decisões coletivas, direciona a investigação dos problemas com vistas à 
construção colaborativa do objeto teórico. Assim, ao colocar os professores como partícipes 
do processo, assumindo responsabilidades no seu desenvolvimento, objetiva promover 
mudanças e/ou rupturas nas práticas dos profissionais da educação. A partir da 
fundamentação teórica evidenciamos que há uma grande crítica a respeito das relações 
unilaterais de causa e efeito, pois como sabemos, os acontecimentos humanos são 
multicausais e, portanto, são as múltiplas determinações que efetivam o real concreto em 
que vivemos. Sendo assim, se faz necessário, aos professores, o entendimento a respeito da 
multiplicidade de ações humanas no tempo e no espaço que culminam no estabelecimento 
de um determinado fenômeno. 

Palavras chave: História, Causalidade, Ensino-Aprendizagem    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0260  
TÍTULO: MEMÓRIA ESCOLAR: TRANSMISSÃO E ASSIMILAÇÃO DOS SABERES 
GEOGRÁFICOS.  
ALUNO: GLAUCIANA TIMBÓ FERREIRA (01258018403)  
ORIENTADOR: FRANCISCO CLAUDIO SOARES JUNIOR (40660796449)  
 

 

Resumo:  
 

A pesquisa tem como objeto de estudo refletir sobre a produção da Geografia nas 
instituições escolares com o objetivo de compreender a materialidade do ensino desse ramo 
do saber na escola pública de Ceará-Mirim/RN através do estudo das lembranças de 
professores e práticas pedagógicas (presente/passado) cristalizados nesse lugar geográfico. 
Define-se como um estudo qualitativo colaborativo que abrange um levantamento de dados 
sobre as histórias de vida de professores que participaram do curso de Pedagogia – 
PROBÁSICA (2004.2) de Ceará-Mirim. Vincula-se ao Projeto de Pesquisa – Geografia 
Escolar, Currículo e Memória: estudos sobre a formação continuada do professor. 
Apreendemos que os conhecimentos geográficos assimilados pelos sujeitos da pesquisa, nas 
décadas de 1960 a 1980, foram orientados teórico-metodologicamente pelos princípios da 
Geografia Tradicional, sendo reproduzidas nas práticas pedagógicas como produto/reflexo 
dos seus aprendizados escolares. A proposta de refletir sobre a própria prática docente 
permite ao sujeito ressignificar sua prática não repetindo o exercício o qual lhe fora 
submetido. Constatamos que apesar da evolução do pensamento geográfico e das tentativas 
de transformações no âmbito educacional da Geografia escolar, as concepções não-
dialéticas continuam predominando nos fazeres docentes atuais e as mudanças para um 
exercício crítico dos processos de ensinar/aprender os saberes geográficos ficam restritas 
apenas nos discursos dos professores. 

Palavras chave: Geografia, memória, saberes geográficos     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0263  
TÍTULO: MONITORAMENTO DAS ÁREAS DESERTIFICADAS DO SEMI-ÁRIDO 
POTIGUAR E PARAIBANO UTILIZANDO DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 
ORBITAL MULTITEMPORAL/ESPECTRAL  
ALUNO: FELIPE SILVESTRECOSTA (04991207444)  
ORIENTADOR: FLAVO ELANO SOARES DE SOUZA (59701501420)  
 

 

Resumo:  
 

A região do Seridó Potiguar e Paraibano apresenta uma susceptibilidade ambiental à 
desertificação devido à destruição da caatinga para diversos fins sem a preocupação de 
proteção do solo. Este trabalho teve como objetivo identificar e diagnosticar os núcleos de 
desertificação da referida região, além de avaliar o uso de dados dos sensores orbitais óticos 
do tipo Landsat, como ferramenta de monitoramento ambiental, assim consolidando uma 
metodologia para esse fim. A partir do histórico de dados pluviométricos mensais da região, 
realizou-se a seleção de imagens orbitais a serem empregadas na detecção do 
comportamento vegetal, devido à modificação sazonal da caatinga. Com isso foram 
selecionadas as bandas 3 e 4 dos sensores Landsat TM e CBERS-2, respectivamente 
adquiridas em 02/08/1989 e 14/08/2004, períodos estes que apresentaram um 
comportamento pluviométrico similar. Tais bandas foram combinadas na forma de IVDN 
(Índice de Vegetação de diferença Normalizada) propiciando à detecção da fitofisiomonia e 
biomassa da vegetação de cada período. A imagem obtida a partir da subtração das 
composições IVDN 1989 e IVDN 2004, foi submetida à classificação não-supervisionada 
(pico de histograma) para detecção de mudanças dos referidos períodos. Identificou-se 
cinco classes de vegetação, sendo uma delas (classe 3) correspondente a perda de biomassa, 
e responsável pelo monitoramento dos núcleos de desertificação. Verificou-se ainda que os 
núcleos de desertificação têm se ampliado na região. 

Palavras chave: Desertificação, Sensoriamento Remoto, Monitoramento Ambiental 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0266  
TÍTULO: SISTEMA TRIBUTÁRIO DO BRASIL E DA ESPANHA: ESTUDO 
COMPARATIVO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA  
ALUNO: VIDAL SUNCIÓN INFANTE (23761210434)  
ORIENTADOR: ADILSON GURGEL DE CASTRO (08593515487)  
 

 

Resumo:  
 

O escopo deste trabalho é a comparação da estrutura tributária do Brasil e Espanha sob a 
ótica legal, visando compreender a ciência tributária na dinâmica do aperfeiçoamento do 
Estado. Ao analisarmos comparativamente a estrutura tributária do Brasil e da Espanha, 
com base na respectiva Carta Política, percebe-se que embora sejam paises de culturas 
políticas diferentes, a finalidade tributária é convergente, cada uma tendo sua própria 
estrutura e respectivas peculiaridades, em função de sua organização política-territorial. No 
Brasil a competência tributária é instituída e distribuída pela Carta Magna aos entes 
políticos que possuem capacidade legislativa. Na Espanha a competência tributária é 
ordenada por lei infraconstitucional em coerência com a Constituição para a Europa - UE. O 
presente trabalho evidencia a necessidade de empreender estudos aprofundados em matéria 
de Direito Tributário comparado, sobretudo, em grupos regionais e sub-regionais como a 
UE que engloba 25 paises. Parece ser que o mundo segue essa tônica de organização 
regional, visando aproveitar as vantagens competitivas de cada pais membro. Desse modo, é 
instigante conhecer as peculiaridades dos sistemas tributários supranacionais, pois, o Brasil 
faz parte do Mercosul e como tal um trabalho dessa natureza poderá vir a contribuir na 
formulação da política tributária em nível de organização supranacional, sobre a via do 
aperfeiçoamento e unificação da tributação pelo Estado como estratégia geopolítica. 

Palavras chave: Competência tributária, Direito Tributário, Tributos   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0267  
TÍTULO: ESTUDOS REGIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: JOSSYLÚCIO JARDELL DE ARAÚJO (00791955478)  
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS (45548897420)  
 

 

Resumo:  
 

O Rio Grande do Norte está sendo estudado e discutido com base em diferentes enfoques. 
Porém, estudos consistentes que tratem de uma abordagem regional ainda são insuficiente e 
o acesso a informações é dificultado pelas estratégias de difusão adotada, geralmente 
impressa, com um raio de circulação, de certa forma, circunscrito. Neste sentido, 
objetivamos organizar e sistematizar em textos, uma caracterização das regiões que 
compõem o tecido norte-rio-grandense, a partir de aspectos físicos, econômicos, políticos, 
sociais e culturais, divulgando-as no espaço virtual destinado ao Projeto intitulado “Estudos 
Regionais do Rio Grande do Norte”, disponível no endereço eletrônico: 
http://www.cerescaico.ufrn.br/errn. Para o desenvolvimento da pesquisa estamos realizando 
levantamentos bibliográficos e de fontes secundárias atinentes à Região do Seridó, 
contemplada inicialmente, analisando e selecionando as informações acerca dos aspectos 
supracitados. Devido o trabalho está em fase embrionária os resultados e considerações são 
ainda parciais. Assim, vasculhando as fontes bibliográficas que abordam o Seridó nas suas 
linhas textuais, elaboramos a princípio um banco de dados concernente aos aspectos físicos 
da Região do Seridó, bem como, a construção do layout do projeto que esta sendo 
alimentado paulatinamente com os primeiros dados auferidos. 

Palavras chave: Região, Rio Grande do Norte, Seridó     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0276  
TÍTULO: VULNERABILIDADE SOCIAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
NATAL, DESAFIOS E CONTRASTES SOCIAIS.  
ALUNO: ALGÉRIA VARELA DA SILVA (02812816457)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
 

 

Resumo:  
 

Na atualidade o isolamento geográfico entre os continentes deixou de ser impedimento para 
o crescimento econômico e social. No Brasil, a economia cresceu e estamos interligados 
com o mundo. Mas, ainda existe em nosso país um abismo que separa ricos e pobres, que 
agrava a cada dia a exclusão social dos habitantes das grandes cidades, levando as camadas 
populares urbanas a situações de vulnerabilidade social. Este conceito está baseado 
prioritariamente no cruzamento de três condições sociais: renda, educação e trabalho. Neste 
sentido, a ausência ou carência de qualquer uma dessas variáveis é fator determinante para 
agravar a exclusão social de um determinado grupo. O trabalho tem por objetivo identificar 
os níveis de renda, trabalho e educação da população na faixa etária entre 15 a 24 anos na 
Região Metropolitana de Natal (RMN).Esse grupo etário de jovens possui um baixo nível 
de escolaridade e conseqüentemente estão inseridos no mercado de trabalho em ocupações 
inferiores e de baixa remuneração. Como proposta metodológica faremos a observação dos 
indicadores: renda, educação e ocupação da RMN, no sentido de legitimar ou não a 
condição de vulnerabilidade social dessa população jovem e adulta. Foi utilizado o banco de 
dados do Projeto o Mapa Social da RMN, baseado no censo IBGE 2000 como recursos 
informacionais o SPSS para a organização dos dados e o SIG-SPRING para construção dos 
mapas temáticos. Os resultados mostram a situação de vulnerabilidade dos jovens na RMN. 

Palavras chave: renda, educação, ocupação      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0278  
TÍTULO: JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E O ACESSO À JUSTIÇA FEDERAL 
NO RN  
ALUNO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEREIRA (03521501493)  
 

 

Resumo:  
 

A pesquisa de iniciação científica aborda a atuação dos Juizados Especiais Federais (JEF) 
no Rio Grande do Norte e como a sociologia vem tratando o tema do acesso à justiça por 
parte dos cidadãos comuns. Criados em 2001, Os JEFs buscam simplificar e diminuir as 
etapas processuais e reduzir o número de recursos encaminhados aos tribunais, a fim de que 
seja possível oferecer uma justiça mais ágil. Nesse sentido, foram concebidos para 
contribuir com a democratização do acesso à justiça. No Rio Grande do Norte, o JEF foi 
implantado e começou a funcionar em janeiro de 2002, atuando em causas cíveis e 
previdenciárias. Para a realização da pesquisa foram adotados como metodologia: 
bibliografia acerca dos procedimentos adotados pelo JEF visando conhecer os mecanismos 
de funcionamento do mesmo e as facilidades que ele apresenta à sociedade; um 
levantamento no arquivo da Justiça Federal que identifica os processos do JEF em que o 
requerente cidadão teve ganho de causa no seu pleito e recebeu o que lhe é de direito. 
Conclui-se que o Juizado Especial no RN vem cumprindo com seu objetivo de tornar a 
justiça mais acessível e ágil ao cidadão comum através do grande número de decisões 
favoráveis ao autor da ação e do tempo relativamente curto que uma determinada ação leva 
do momento da entrada no Juizado até a sentença. 

Palavras chave: Justiça, Direitos humanos, Sociologia     
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: HS0285  
TÍTULO: NESTOR DOS SANTOS LIMA E A EDUCAÇÃO NORTE-RIO-
GRANDENSE NA DÉCADA DE 1920  
ALUNO: SARA RAPHAELA M. DE AMORIM (05393853440)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
 

 

Resumo:  
 

Este Trabalho analisa as contribuições do professor Nestor dos Santos Lima à sociedade 
Norte-Rio-Grandense na década de 1920, visto que de grande relevância são as suas 
atuações no cenário educativo, como a reforma do ensino primário. Foi um intelectual 
atuante exercendo diversos cargos como o de diretor da Escola Normal. É possível observar 
a visão deste educador em relação à condição da mulher no processo educativo, uma vez 
que essa participação feminina era cercada de preconceitos, e quando exercida, era regida 
por uma série de restrições. A metodologia utilizada é a análise das obras de Nestor Lima 
encontradas no Instituto Histórico do Rio grande do Norte, no Arquivo Público do Estado e 
outras instituições que possuam expressões do trabalho e atuação social desse educador. A 
importância deste educador tem relação com as características de reforma da educação, que 
resultam, portanto, numa contribuição social viabilizada pela reforma do ensino. 

Palavras chave: Educação, História da educação, Gênero     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0286  
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DE PROFESSORAS NO GRUPO ESCOLAR 
AUGUSTO SEVERO (1908-1920)  
ALUNO: FRANCINAIDE DE LIMA SILVA (05587048403)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho analisa a prática educativa de professoras no Grupo Escolar Augusto Severo 
durante o período de 1908 a 1920. Este recorte justifica-se por este grupo escolar ter sido 
criado nos moldes dos de São Paulo, pela Lei n. 249 de 22 de novembro de 1907, 
operacionalizada através do Decreto de n. 178 de 29 de abril de 1908. Esse estabelecimento 
de ensino passou, em 1909, por ordem do Decreto de n. 198, a Escola Modelo, para o 
ensino público elementar no estado e a ser o local onde se daria a prática dos alunos da 
Escola Normal. O objetivo dessa investigação é contribuir para a historiografia Norte-Rio-
Grandense, dada a importância dos Grupos Escolares na difusão da instrução pública. Para 
desenvolver esta pesquisa estão sendo coletadas informações no Arquivo Público do 
Estado/RN no qual privilegiam-se mensagens dos governadores, como também leis e 
decretos do governo nos acervos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte. 

Palavras chave: Gênero, Educação, História da Educação     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0288  
TÍTULO: AUTOR(IA) E ESCRITA DA HISTÓRIA: O SERIDÓ POTIGUAR COMO 
UM CORPO ESCRITO  
ALUNO: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA (00905864417)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
 

 

Resumo:  
 

O Seridó potiguar localiza-se na porção central do Estado do Rio Grande do Norte, sendo 
um espaço escrito e prescrito por advogados, literatos, religiosos, educadores, historiadores, 
eruditos ou não que o produzem como corpo escrito, “o inventam”. Objetivamos estudar a 
partir da historiografia potiguar como os autores subjetivam esta região e como constroem 
noções acerca do Seridó. Para tanto buscamos visibilizar a relação entre a escrita da região e 
a produção do lugar de autor. Selecionamos obras que compõem a historiografia potiguar e 
destacam o Seridó como recorte e objeto para estudo e a partir da análise do discurso 
buscamos noções de escrita da história, de autor e de autoria para destacar a relação entre a 
escrita da região e a escrita de si, autoria. Ao analisar obras como Homens de Outr’ora de 
Manuel Dantas, Velhos Costumes do meu Sertão de Juvenal Lamartine, Seridó de José 
Augusto e Sertões do Seridó de Oswaldo Lamartine percebemos que os autores construindo 
relatos de espaço configuram-no, cartografando sues desejos ao escrever a história. Pensar 
as produções do Seridó a partir da historiografia potiguar é problematizar a própria 
configuração dos espaços seja do autor, seja do Seridó potiguar; assim a escrita de si e a 
escrita da região se imbricam e são produções de lugar. 

Palavras chave: Historiografia, Discurso, Autor      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0289  
TÍTULO: O ARMÁRIO DE CAIO: HOMOEROTISMO NO CINEMA INTERIOR DA 
NARRATIVA  
ALUNO: ANDRÉ LUIZ MACHADO SANTOS (04994180423)  
ORIENTADOR: ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA (10766081400)  
 

 

Resumo:  
 

O projeto de pesquisa O ARMÁRIO DE CAIO: HOMOEROTISMO NO CINEMA 
INTERIOR DA NARRATIVA concentra-se no estudo das obras do escritor brasileiro Caio 
Fernando Abreu (1948 – 1996) relacionando a teoria da metáfora do “armário” (Sedgwick, 
1990) à leitura de diversos contos e novelas do autor. Percebe-se na obra de Caio a presença 
acentuada de questões relacionadas à homoafetividade. Para esse estudo nós nos 
concentramos em princípios da Queer Theory (Sedgwick, 1990) e na Teoria Fílmica (Dryer, 
1977). Os processos de desempenho metodológicos são: leitura e discussão dos textos 
primários, teóricos e críticos do material selecionado e relacionado com os temas 
abordados. Aplicação da Queer Theory, enfatizando a metáfora do armário, numa 
perspectiva comparatista literária, participação e apresentação de trabalhos em eventos 
científicos e publicação de artigos. Percebem-se, traços acentuados da contemporaneidade 
literária nas obras de Caio. Aplicando a metáfora do “armário” aos seus contos e novelas, 
nos deparamos com a importância das temáticas enfocadas, tais como a homoafetividade e a 
AIDS, projetadas tanto em citações cinematográficas quanto na presença da música em 
diversas obras do corpus estudado. As citações musicais e cinematográficas surgem como 
forma de expressão subjetiva das memórias homoafetivas e questões identitárias dos 
personagens. 

Palavras chave: Literatura Comparada, Homoerotismo, Queer Theory   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0290  
TÍTULO: TODA BRUXA QUE É BRUXA É FADA TAMBÉM  
ALUNO: LETICIA DOS SANTOS CARVALHO (01103363484)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho está vinculado ao projeto “O ensino de leitura: a contribuição das 
histórias em quadrinhos e da literatura infantil na formação do leitor (CNPq – Propesq – 
UFRN – 2003). Do projeto em questão, delineou-se o estudo sobre a bruxa e suas 
repercussões no imaginário do leitor infantil. A relevância desse estudo justifica-se pela 
evidente transformação da personagem bruxa na contemporaneidade. Percebe-se nos contos 
de fadas tradicionais que a bruxa encarna os aspectos negativos do ser humano. Na 
literatura infantil contemporânea, a personagem passa por uma desconstrução em seus 
atributos. Os aspectos negativos peculiares se enfraquecem e dão lugar aos positivos. A 
personagem, antes representante do mal, passa a apresentar características do bem, podendo 
alterar sua função no imaginário do leitor em formação.Este trabalho faz uma introdução 
histórica a partir da obra Malleus Maleficarum (KRAMER E SPRENGER 1494,2004), 
além de estudos sobre símbolos, mitos e arquétipos (COELHO 2003), (MENDES 2000), 
(JUNG 2000) e (BETTELHEIM 1994). Realiza-se análise comparativa entre os contos de 
fada “Joãozinho e Mariazinha” e “Branca de Neve” dos Irmãos Grimm e os contos 
contemporâneos “A bruxinha atrapalhada” de Eva Furnari (1994) e “Uxa, ora fada, ora 
bruxa” de Sylvia Orthof (1991). As narrativas atuais relativizam os conceitos maniqueístas 
presentes nos contos tradicionais permitindo ao leitor mirim ampliar sua visão de mundo e 
compreender a ambigüidade presente no ser humano 

Palavras chave: Literatura, Medo, Bruxa       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0292  
TÍTULO: FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR DE JOVENS E 
ADULTOS: AS CONTRIBUIÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA.  
ALUNO: LUCILIANA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA (01209270471)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
 

 

Resumo:  
 

Nosso estudo objetiva investigar, junto a Licenciados em Pedagogia, quais as contribuições 
deste curso para a docência na alfabetização de jovens e adultos. A investigação se inscreve 
no âmbito da abordagem qualitativa de pesquisa. Para a coleta de dados, utilizamos a 
entrevista semi-estruturada. Os critérios para a escolha dos sujeitos foram: serem estudantes 
de Pedagogia em final de Curso, ou Pedagogos recém-formados que trabalhassem na 
educação de jovens e adultos como alfabetizadores. Confrontando sua formação inicial em 
Pedagogia com sua prática nas salas de alfabetização de adultos, os professores 
entrevistados admitem que existe uma relação "apoio" entre o Curso de Pedagogia e o 
trabalho que desenvolvem. Porém afirmam que o Curso em si não se configura como 
suficiente para suprir todas as necessidades de um trabalho nesse contexto, uma vez que, no 
decorrer do curso, há um contato superficial com estudiosos vinculados à EJA. O curso de 
capacitação para a alfabetização de jovens e adultos aparece com um destaque tão grande 
que chega a dar a impressão que, na prática diária, contribui mais do que o Curso de 
Pedagogia. Mesmo diante das dificuldades, todos os sujeitos se acham, pelo menos, 
encorajados para assumirem uma sala de alfabetização de EJA, posto que contam com a 
base da Pedagogia oferecida pelo curso, além da vontade de aprender em pleno exercício da 
profissão.*Apoio Financeiro: Bolsa PROPESQ/UFRN 

Palavras chave: Formação docente, Alfabetização, EJA     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0297  
TÍTULO: JARDIM DO SERIDÓ (RN): ÍNDICES DE NATALIDADE EM DISCUSSÃO.  
ALUNO: JOSÉ MÁRIO MORAIS DO NASCIMENTO (00946002444)  
ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS (42239702400)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho tem o objetivo de explicar as grandes oscilações na taxa de natalidade do 
município de Jardim do Seridó (RN) no período de 1985 a 2003. Jardim do Seridó 
apresentou uma média anual de 374 nascimentos a partir dos anos 60 até 1989. Entretanto, 
essa média veio diminuindo gradativamente, principalmente desde o início da década de 90, 
fato esse que não é explicado apenas pelo novo perfil dos casais jardinenses que já atingem 
um índice de fecundidade muito inferior à décadas passadas, o que caracteriza uma redução 
acentuada acompanhado a média do Estado. Enquanto que em dezembro de 1987 nasciam 
42 crianças, em setembro de 2003 nasciam somente 8 crianças, e se comparar os anos de 
1986 e 2002 verifica-se que a taxa de natalidade do município caiu em quase 20%. Diante 
desses dados vimos a necessidade de explicar esse fenômeno. A metodologia de estudo foi a 
comparação dos índices de natalidade ano a ano, bem como, de entrevistas com antigos 
funcionários da única maternidade do município, Hospital e Maternidade Dr. Ruy Mariz. 
Visto a colaboração/objetividade dos entrevistados foi possível chegar aos resultados do 
trabalho: na década de 1980 e, provavelmente em anos anteriores, inferimos que a 
maternidade Dr. Ruy Mariz era requisitada por pais de outros municípios; na atualidade 
ocorre o inverso, motivadas pelas condições de saúde da cidade de Caicó (RN), gestantes 
jardinenses estão se encaminhando para esta última afim de um parto mais tranqüilo 

Palavras chave: Natalidade, Jardim do Seridó (RN), População    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0299  
TÍTULO: A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE E A FORMAÇÃO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS  
ALUNO: KEILIA MELO DE MORAIS (05186296430)  
ORIENTADOR: FERNANDO DIAS LOPES (59550767000)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho tem como objeto identificar motivos potenciais para formação de alianças 
estratégicas no setor de alimentos do estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa se 
caracteriza como exploratória e descritiva, com tratamento qualitativo e quantitativo dos 
dados, os quais foram coletados diretamente em indústrias alimentícias, identificadas a 
partir do cadastro industrial da FIERN. Foi utilizado um questionário para obtenção dos 
dados primários, tendo o mesmo sido aplicado aos proprietários ou gerentes de 47 
empresas. O trabalho está estruturado em três partes: primeiro é apresentado uma 
abordagem sobre concepções e tipos de alianças assim como possíveis motivações para sua 
formação; em seguida o setor de alimentos é caracterizado no contexto nacional e nas 
especificidades do RN; e na seqüência foram feitas considerações acerca das motivações 
para a formação de parcerias do setor de alimentos, considerando os dados empíricos 
obtidos e o arcabouço teórico proposto. Com base na análise dos dados foram feitas as 
seguintes inferências: a) o setor está limitado ao mercado local, podendo-se, por meio de 
parcerias, ter-se um ganho de competitividade e se alcançar mais intensamente os mercados 
nacionais e internacionais; b) possibilidade de obtenção de tecnologia ou provável 
desenvolvimento interno da mesma e ainda o incremento das atividades de P&D através de 
atividades compartilhadas com empresas em níveis mais avançados de desenvolvimento ou 
em parceria com o Estado e Universidades. 

Palavras chave: indústria alimentícia do RN, alianças estratégicas, cooperação inter 
organizacional           
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0304  
TÍTULO: A ROTINA NA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CONCEPÇÕES X PRÁTICAS  
ALUNO: MARIANNE DA CRUZ MOURA (04738598406)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
CO-AUTOR: MARIANNE DA CRUZ MOURA (04738598406)  
CO-AUTOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho vincula-se ao projeto "O atendimento à criança de 0 a 6 anos na grande Natal: 
em busca de um perfil" e procura investigar como as rotinas estão sendo desenvolvidas na 
educação infantil, quais pressupostos as fundamentam e que relações guardam com as 
proposições oficiais para essa etapa da educação. As rotinas representam a estrutura sobre a 
qual será organizado o tempo didático, o tempo de trabalho realizado com as crianças e 
articula-se, intimamente, com a qualidade do atendimento, refletindo os princípios que o 
fundamentam: concepções de criança, aprendizagem, desenvolvimento, educação, educação 
infantil. Estamos analisando as rotinas relacionando seus aspectos constitutivos 
(atividades/seqüências/conteúdos) a uma concepção de criança como pessoa concreta, 
singular, que requer cuidados e, ao mesmo tempo, é capaz de aprender e criar; à função de 
educar-cuidar, bem como aos princípios definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (MEC/1998) e com os objetivos propostos pelo Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (MEC/1998). A pesquisa, com caráter 
exploratório, envolve entrevistas e observações não-participativas em quatro instituições de 
educação infantil. Os dados já obtidos apontam a importância de adaptações, flexibilizações 
e diversificações permanentes na organização do cotidiano das crianças como forma de 
garantir um ambiente que respeite as especificidades infantis e crie condições de educação. 

Palavras chave: Educação Infantil, Prática Pedagógica, Rotina    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0308  
TÍTULO: FOTOGRAFIA E COMPLEXIDADE: ITINERÁRIOS NORTE-RIO-
GRANDENSES.  
ALUNO: EVANEIDE MARIA DE MELO (04070748482)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
CO-AUTOR: EVANEIDE MARIA DE MELO (04070748482)  
CO-AUTOR: AMANDA LINS GORGONIO COSTA (01282217470)  
 

 

Resumo:  
 

Os diferentes espaços mundiais são representados pela iconografia. As imagens povoam o 
cotidiano através da televisão, do cinema, da pintura, da Internet e da fotografia. Esses 
meios de comunicação são responsáveis pela intensificação, consumo e produção de 
imagens, a ponto de sermos classificados de “civilização das imagens”. Da multiplicidade 
imagética escolhemos como material de pesquisa a fotografia e como espaço de 
problematização a Microrregião do Seridó Potiguar, para fazermos a arqueologia das 
imagens produzidas pelos fotógrafos que viveram do final do século XIX, até a década de 
60, do século XX. Os procedimentos teóricos-metodológicos correspondem à leitura dos 
autores E. Morin, R. Barthes, B. Kossoy e A . Manguel. Bem como, levantamento de 
informações através de pesquisas em jornais, periódicos e entrevistas com personagens 
privilegiados como parentes, visinhos, amigos e ex-alunos de mestres da escrita da luz, que 
é a “foto-grafia”. Ao longo desta pesquisa conseguimos sistematizar histórias, lendas e 
memórias existentes acerca de oito fotógrafos seridoenses. O que nos levou a entender os 
registros fotográficos enquanto fontes documentais que respondem aos vários passados que, 
se por um lado jamais poderão ser modificados, por outro amplia os horizontes de 
interpretação das formas, dos corpos, das porosidades, das luzes, das cores, das sombras, 
dos movimentos e dos gestos estéticos que dimensionam a vida, a arte, a beleza e a 
condição humana. 

Palavras chave: Fotografia, Seridó Potiguar, Complexidade    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0310  
TÍTULO: NOVO CÓDIGO CIVIL: UMA ABORDAGEM SOBRE O 
DISCIPLINAMENTO DO DIREITO SUCESSÓRIO DOS CÔNJUGES E 
COMPANHEIROS.  
ALUNO: DANIEL SIQUEIRA LEVIS (01268229482)  
ORIENTADOR: MARIA DA SALETE GUIMARAES MENEZES (28939174453)  
CO-AUTOR: LARISSA FONTES DE CARVALHO TORRES (04555039408)  
 

 

Resumo:  
 

A partir do final da década de 80, com o advento da Constituição Federal, passou-se a 
tutelar as relações duradouras constituídas entre homens e mulheres, as quais se 
convencionou chamar união estável. Nas décadas seguintes, surgiram outras normas com o 
escopo de tutelar o direito sucessório dos companheiros sobreviventes, assim como já se 
vinha fazendo em relação aos cônjuges supérstites. Esperava-se, então, que o Novo Código 
Civil, vigente desde 2003, fosse capaz de coroar as conquistas já consolidadas pelas 
Legislação em vigor, em especial as Leis 9.278/96 e 8.971/94, e incorporar a compreensão 
abraçada pela Doutrina quanto à garantia dos direitos patrimoniais dos companheiros, nos 
casos de falecimento de seu par, o que, infelizmente, não se concretizou. Temperado por 
imprecisões técnicas que dificultam a interpretação da vontade da lei e do legislador, o 
Código Civil omitiu-se de enfrentar o problema posto e culminou em um verdadeiro 
retrocesso no que tange à sucessão daqueles unidos pelos laços da união estável. O presente 
trabalho visa a expor, a partir de pesquisa bibliográfica realizada, as diferenças trazidas pelo 
diploma em análise entre a sucessão dos cônjuges e dos companheiros, com vistas a 
questionar o respeito desse instrumento legislativo às diretrizes traçadas pela Carta Magna 
quanto à equiparação entre as duas formas de constituição de núcleo familiar. 

Palavras chave: sucessão, companheiros, Código Civil     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0315  
TÍTULO: A CIDADE DE MOSSORÓ: CRESCIMENTO E ESTAGNAÇÃO  
ALUNO: JOHNYSON SANDERS SILVA DE ARAÚJO (05196461426)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho visa uma análise das atividades econômicas mais preponderantes 
responsáveis pela dinamização econômica e crescimento da cidade de Mossoró. Através de 
uma investigação utilizando a variável do tempo, identifica-se as economias sucessivas ou 
coexistentes que atuaram ao longo da história da cidade, levando-se em conta sua relevância 
como processo atuante na produção do espaço mossoroense, bem como fator atrativo para 
migração e conseqüente aumento populacional. Nesse sentido, observamos que a cidade 
tem seus antecedentes relacionados a atividade pecuária, sendo essa sucedida por um 
período de empório comercial onde esta passa a polarizar grande parte do comércio do oeste 
potiguar, parte do Ceará e também parte da Paraíba. Seguindo-se a este , entra em cena a 
atividade de cotonicultura e com o declínio dessa, já em tempos atuais, as atividades que 
vem a se tornar os propulsores da economia citadina são as atividades petrolífera, salineira e 
de fruticultura irrigada que recolocam Mossoró dentro do circuito econômico, ou melhor, 
dentro da divisão territorial do trabalho tanto em âmbito nacional quanto global, haja vista 
as transações de exportação de produtos para outras partes do mundo. 

Palavras chave: Cidade, Economia, Produção do espaço     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0320  
TÍTULO: ALEGORIA E REINVENÇÃO NOS PREFÁCIOS DE TUTAMÉIA  
ALUNO: ROBEILZA DE OLIVEIRA LIMA (03430281407)  
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa A alegoria em Guimarães Rosa, orientado 
pela Profª. Drª. Joselita Bezerra da Silva Lino e está vinculado à base de pesquisa Estudos 
da Modernidade. O trabalho visa a apresentar um estudo dos prefácios de Tutaméia, à luz da 
concepção de Walter Benjamin (1984, p. 181) sobre a alegoria barroca, segundo a qual 
Cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra (1984, p. 196). Nossa 
análise tem como objetivo principal observar os procedimentos alegóricos utilizados na 
escritura desses prefácios que os fazem, a um só tempo, pequenos ensaios e também estórias 
com a mesma riqueza literária de qualquer conto do livro. Para tanto, estudaremos nestes 
prefácios: a fragmentação e a recriação da linguagem e da estrutura (sem deixar de observar 
como tal fragmentação favorece a polifonia existente em alguns deles), a multiplicidade e 
ambigüidade de sentidos, a dialética que permite esta escritura funcionar como ensaio e 
estória a um só tempo, e, por último, a ruptura de gêneros evidentes nestes textos pela 
inserção de outros gêneros, como poemas, anedotas, notas, glossários e cantigas dentro 
deles. Para dar suporte ao nosso estudo, nos valeremos da semiótica, da filosofia e da crítica 
literária. Com base neste trabalho, acreditamos ser possível interpretarmos muitos dos 
elementos que constituem a escritura de Guimarães Rosa de modo a sinalizar para um novo 
direcionamento nas leituras feitas desse grande escritor brasileiro. 

Palavras chave: alegoria, fragmentação, recriação      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0325  
TÍTULO: FUNDESCOLA: O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA E O 
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES COMO MECANISMOS DE 
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A GESTÃO ESCOLAR EM 
UNIDADES DE ENSINO DE NATAL.  
ALUNO: SHIRMENIA KALINE DA SILVA NUNES (04936840424)  
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA (12861138149)  
 

 

Resumo:  
 

Os organismos internacionais, a partir de 1995, em face da política de descentralização do 
Governo Federal direcionam suas ações visando atender o ensino fundamental, com planos 
e projetos, também, pelo eixo da descentralização dos recursos financeiros para as regiões 
norte, nordeste e centro-oeste. O Fundescola é um programa do MEC e do Banco Mundial 
que envolve recursos num montante de US$ 1,3 bilhão, cujo Plano de Desenvolvimento da 
Escola (PDE) e o Projeto de Adequação de Prédios Escolares (PAPE) estão inseridos nesse 
contexto. Visam, pois, o fortalecimento da gestão e autonomia escolar para a melhoria da 
qualidade do ensino. Neste trabalho, direcionou-se para a implementação desse plano e 
projeto em duas escolas do Município de Natal. A análise deu-se através do estudo de 
material bibliográfico-documental e entrevistas com os agentes participantes. Os resultados 
apontam que com os recursos chegando às escolas, ocorre uma melhoria na reforma do 
ambiente escolar, no processo pedagógico e na interação da comunidade escolar. No 
entanto, identificamos que por parte dos professores e pais, pouca importância é dada à 
descentralização dos recursos financeiros para o fortalecimento da gestão e autonomia 
escolar. Supõe-se que a eficácia e a eficiência da gestão e do trabalho escolar 
consubstanciadas no PDE não caracterizam um processo de responsabilidade e decisão dos 
segmentos escolares. 

Palavras chave: Palavras-chave: PDE, PAPE, descentralização dos recursos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0332  
TÍTULO: OS “HERÓIS” NA CONSTRUÇÃO DE UMA MEMÓRIA REPUBLICANA 
NO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: CONSOLAÇÃO LINHARES DE CARVALHO (89734440349)  
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO (04901682806)  
CO-AUTOR: VERBENA NIDIANE DE MOURA RIBEIRO (03324032466)  
 

 

Resumo:  
 

A pesquisa documental que vem sendo desenvolvida tem como objetivo estudar as 
tentativas feitas pelos republicanos potiguares de Legitimar politicamente o novo regime, 
ligando o movimento republicano do final do século XIX à participação dos “heróis” do Rio 
Grande do Norte na Insurreição de 1817: André de Albuquerque Maranhão e Frei 
Miguelinho. Este trabalho está vinculado ao projeto “República e Legitimidade: a 
construção do imaginário republicano no Rio Grande do Norte (1890-1930)”, que vem 
sendo desenvolvido desde 2004, sob orientação do Professor Dr. Almir de Carvalho Bueno. 
Até o momento, a análise da documentação coletada, no jornal “A República” evidencia 
que os discursos dos republicanos buscavam atribuir àqueles “heróis” uma personalidade 
que se enquadrasse nos modelos coletivamente valorizados, associando-os aos ideais 
religiosos e enfatizando, com muita freqüência, suas origens potiguares. Por meio dessa 
análise do discurso situacionista, tem sido possível refletir sobre a construção do imaginário 
republicano na memória social norte-rio-grandense, o que nos permite entender as 
estratégias usadas pelos donos do poder político no Rio Grande do Norte para respaldar 
historicamente o regime republicano. 

Palavras chave: Heróis, República, Legitimação      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0347  
TÍTULO: ACERVO EM ABERTO : SISTEMATIZAÇÃO DO ARQUIVO DO GRUPO 
DE ESTUDOS DA COMPLEXIDADE – GRECOM/UFRN  
ALUNO: ELISA PAIVA DE ALMEIDA (05345929459)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (27708802415)  
CO-AUTOR: EDNALDA SOARES (01268727407)  
 

 

Resumo:  
 

O Grupo de Estudos da Complexidade estabeleceu-se como base de pesquisa em 1994 
completando então, no ano de 2005, onze anos de atividades. Durante esse período de 
existência, o Grupo constituiu um acervo oriundo das pesquisas científicas e outras 
atividades desenvolvidas. Dentro de nossas atividades como bolsistas de iniciação 
científica, temos sistematizado esse acervo. Organizamos os registros fotográficos que 
remontam toda a história do Grupo durantes esses onze anos; catalogamos as fitas VHS e 
DVD’s de conferências, seminários e entrevistas; atualizamos o catálogo de resumos 
bibliográficos dos trabalhos produzidos pelos pesquisadores do Grupo.Com a retomada da 
pesquisa na área da Lagoa do Piató (coordenada pela Profa. M. da Conceição X. de Almeida 
desde 1986) da qual já resultaram duas dissertações, uma tese e uma monografia, tornou-se 
necessário reorganizar para publicação e republicação alguns produtos. Citamos: a digitação 
dos livros Lagoa do Piató – fragmentos de uma história, As Histórias de Seu Luizinho, 
História e Potência da Lagoa do Piató. Dois desses títulos estão esgotados há mais de seis 
anos e não possuíam registro digitalizado. O terceiro título encontra-se ainda como material 
inédito. Além dessas atividades de sistematização, com o intuito de disseminar o 
conhecimento produzido nos trabalhos de pesquisa, elaboramos o projeto gráfico – 
diagramação, arte e arte final – de pequenos livros contendo textos retirados de dissertações, 
teses e artigos do Grupo. 

Palavras chave: Sistematização, Acervo, Complexidade     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0363  
TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGOGICA NA REGIÃO DO 
SERIDÓ-RN (OBS: INFORMAMOS QUE ESTE TRABALHO PERTENCE AO 
PROJETO FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA REGIÃO DO 
SERIDÓ – PVF910-03, VINCULADO À BASE DE PESQUISA EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE E, PORTANTO,  
ALUNO: ELIANIA NAIDE DE SOUSA (91651875472)  
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
CO-AUTOR: MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO (05090837490)  
 

 

Resumo:  
 

A pesquisa Formação Docente e Prática Pedagógica na Região do Seridó/RN (tem a 
colaboração da prof. Ms. Ana Maria P. Aires, além do coordenador e das bolsistas) tem o 
objetivo de verificar o impacto e as implicações trazidas pelo processo de formação superior 
dos docentes das escolas públicas da região, desenvolvido pela UFRN, através do Programa 
de Qualificação dos Professores da Educação Básica, em convênio com as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação do RN. A Pesquisa teve como amostra as turmas do 
Curso de Pedagogia, cujos concluintes trabalham em 27 escolas de 12 municípios. A 
Metodologia de trabalho consistiu na abordagem quantitativa e qualitativa acerca das 
práticas pedagógicas dos sujeitos envolvidos, o que tem sido feito através de entrevistas 
semi-estruturadas e da aplicação de questionários junto aos alunos-professores, às equipes 
pedagógicas e às direções escolares. Os resultados preliminares indicam entre outros, que a 
formação em nível superior promoveu uma significativa mudança no que se refere à prática 
pedagógica desses profissionais, tanto no tocante a sua metodologia quanto a sua 
participação nas atividades escolares e extra-escolares; maior segurança nos planejamentos 
e na realização das aulas; contribuiu para um melhor relacionamento dos docentes com os 
alunos, diretores, coordenadores; proporcionou novas posturas em suas práticas 
pedagógicas e contribuiu para uma maior compreensão, pelos docentes, no que se refere a 
relação teoria-prática. 

Palavras chave: curso de pedagogia, formação docente, prática pedagógica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0364  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE O REAL: (RE)AFIRMANDO DIREITOS  
ALUNO: MANUELA DE MEDEIROS PINHEIRO (00958548439)  
ORIENTADOR: MIRIAM DE OLIVEIRA INACIO (94128251453)  
CO-AUTOR: JULIANA SALES DA ROCHA (00846774496)  
CO-AUTOR: PRISCILLA VASCONCELLOS DE FARIAS (01031413405)  
CO-AUTOR: ADACIARA DE FÁTIMA DIAS SOARES (05334615458)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho trata dos direitos sociais, afirmados em um cenário de lutas e garantidos 
pela constituição federal de 1988. objetiva analisar a negação e a conquista de direitos no 
projeto de assentamento leningrado, localizado no bairro planalto, em natal/rn. utilizou-se 
como metodologia a perspectiva crítico-dialética marxiana e, como procedimentos 
metodológicos, observação, entrevistas e estudos bibliográficos. como resultado preliminar, 
foi possível observar que a população local não tem acesso ao trabalho, educação, saúde, 
habitação, saneamento básico, transporte e energia elétrica que, por sua vez, se configuram 
como expressões da questão social, aprofundadas em razão do atual contexto neoliberal, o 
que vem provocando um conseqüente aumento das desigualdades sociais. 

Palavras chave: direitos, contexto neoliberal, perspectiva crítico-dialética marxiana  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0369  
TÍTULO: ANDRAGOGIA: SÓ APRENDEMOS SOBRE CRIANÇAS, COMO 
ENSINAMOS A ADULTOS?  
ALUNO: MARIA JOSINALVA FELIPE DE CARVALHO (77861167453)  
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
 

 

Resumo:  
 

A Educação de Jovens e Adultos vem, ao longo dos anos, ganhando importância como área 
de pesquisa e conhecimento, se destacando como tema central em eventos nacionais e 
internacionais, onde se constituem as articulações capazes de exercerem pressão junto aos 
sistemas, para que estas respeitem a parcela da população que ainda está à margem do 
direito à educação (SOARES, 1999). Entendemos, porém, que o respeito aos excluídos da 
educação passa necessariamente pelo respeito as idades de desenvolvimento desse público-
alvo da EJA. Preocupada com estas questões, realizamos este trabalho que objetiva 
contribuir para a reflexão e o debate acerca das especificidades que devem ser consideradas 
na educação de adultos, tendo como base os princípios andragógicos. No âmbito da 
abordagem qualitativa o trabalho utilizou como referência a análise documental e a pesquisa 
bibliográfica, dialogando com estudiosos envolvidos com a Educação de Jovens e Adultos e 
com a Andragogia. O estudo aponta para a necessidade de ações que valorizem as vivências 
do adulto e desenvolvam sua capacidade de reflexão. Para isto, é preciso que, respaldados 
no referencial andragógico, desenvolvamos procedimentos teórico-metodológicos que 
respeitem as singularidades de desenvolvimento e de aprendizagem do aluno adulto.Apoio 
Financeiro: Bolsa PIBIC/CNPq 

Palavras chave: Andragogia, Ensino, Adultos      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0371  
TÍTULO: ANÁLISE DOS FATORES QUE AUXILIAM O GERENCIAMENTO DO 
DESEMPENHO DE COLABORADORES DO SETOR HOTELEIRO  
ALUNO: LEILIANNE MICHELLE TRINDADE DA SILVA (01238166458)  
ORIENTADOR: WAYNE THOMAS ENDERS (25265989072)  
 

 

Resumo:  
 

O presente estudo tem como objetivo geral descobrir fatores que influenciam no nível de 
desempenho de colaboradores do setor hoteleiro. As questões de pesquisa são: 1) Qual a 
influência de características pessoais e profissionais dos colaboradores no seu desempenho; 
2) Qual a relação entre características organizacionais e o desempenho humano; 3) Qual a 
relação entre cultura organizacional e o desempenho; 4) Qual a combinação de fatores 
pessoais e profissionais dos funcionários, cultura organizacional e características da 
organização que influenciam no nível de desempenho dos colaboradores. Identificou-se que 
os colaboradores que possuem maior grau de instrução e mais tempo de serviço no setor 
hoteleiro apresentaram melhores níveis de desempenho em alguns indicadores e que quanto 
melhores as condições de trabalho oferecidas pela organização, melhor o desempenho 
humano. A cultura Clã está fortemente relacionada de forma positiva e a Hierárquica de 
forma negativa. A Racional apresentou algumas relações negativas e a Inovativa teve uma 
relação positiva com os indicadores de desempenho dos colaboradores. Encontrou-se a 
seguinte combinação de fatores que em conjunto influenciam no grau de desempenho dos 
colaboradores: Cultura Hierárquica, influenciando de forma negativa; Comprometimento, 
Clima de relacionamento, Conhecimento Técnico, Grau de Instrução e Participação em 
Treinamento, atuando de forma positiva no desempenho de colaboradores do setor 
hoteleiro. 

Palavras chave: Setor Hoteleiro, Desempenho Humano, Gestão de Pessoas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0373  
TÍTULO: JORNALISMO E MEIO AMBIENTE: O PAPEL DA MÍDIA NA 
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL  
ALUNO: DANIELA COSTA RIBEIRO (82602077534)  
ORIENTADOR: OLGA MARIA TAVARES DA SILVA (59535504720)  
 

 

Resumo:  
 

A história entre jornalismo e meio ambiente é recente, ainda pouco discutida pela mídia e 
por estudos acadêmicos. O objetivo deste trabalho é suscitar a discussão sobre a recente 
participação do jornalismo nas questões ambientais. Partindo de uma revisão bibliográfica 
acerca do tema, o assunto é abordado de forma crítica, buscando a reflexão e os resultados 
de uma participação mais efetiva dos profissionais da área jornalística nas questões sobre 
meio ambiente, o que ocorre principalmente após a Rio92. Contudo, se por um lado o 
interesse da mídia pelas questões ambientais cresce, por outro verifica-se ainda problemas 
com relação a qualidade do material que se mostra nos meios de comunicação. A 
comunicação é a condição essencial para a conscientização pública de segmentos sociais 
sobre como agir para a promoção do desenvolvimento sustentável. Primeiramente é 
apresentado um panorama geral sobre a relação mídia-meio ambiente, seguido de uma 
abordagem mais específica sobre as reais possibilidades e limitações da mídia na cobertura 
ambiental. Por fim, é apresentada uma alternativa, ainda pouco discutida por estudiosos da 
área, que é o exercício do jornalismo voltado às questões sociais, como forma de garantir 
maior qualidade ao material jornalístico publicado, o que englobaria as questões sobre meio 
ambiente como exercício da cidadania. 

Palavras chave: Meio Ambiente, Mídia, Sociedade     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0375  
TÍTULO: PERDA DE PRINCÍPIOS FAMILIARES, INVERSÃO DE VALORES SÓCIO-
ANTROPOLÓGICOS E SUPERVALORIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS COMO 
FATORES DETERMINANTES PARA A PROSTITUIÇÃO INFANTIL  
ALUNO: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho é analisar o relato de dois casos de prostituição infantil, ocorridos 
em Natal-RN, mencionados por policiais, abordando características de expressiva 
relevância para o entendimento do processo que gera esta prática. Para tanto, o método 
utilizado consistiu de entrevista a seis policiais, que expuseram diversos casos referentes à 
prostituição infantil, dos quais dois foram escolhidos para a elaboração deste trabalho, 
devido à riqueza de informações presentes nas histórias descritas. Como resultados, foram 
expostos os seguintes relatos: CASO I – “Uma senhora de idade me abordou e me 
perguntou o que poderia ser feito pela sua neta, de 13 anos, que estava se prostituindo. A 
senhora disse ter falado para a neta parar, mas ela respondeu, mostrando uma pulseira de 
ouro, que era a prostituição que estava dando a ela tudo o que ela queria e não poderia ter”. 
CASO II – “Abordado por uma mãe, esta contou que seu próprio marido mandou a filha de 
11 anos se prostituir, pois ela tinha uma ‘máquina de fazer dinheiro’ no meio das pernas”. 
Pode-se, dessa forma, concluir: perda de princípios familiares, inversão de valores sócio-
antropológicos. Supervalorização de bens materiais em detrimento da saúde física e mental. 
Perda do sentimento fraterno diante da valorização de obtenção de ganhos monetários, não 
importando a maneira ou meio de aquisição. Prostituição em idade precoce. 

Palavras chave: Criança, Adolescente, Prostituição Infantil    
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: HS0378  
TÍTULO: A ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO-PROCESSO  
ALUNO: NEDJA LIMA DE LUCENA (01251776400)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho, orientado pelo quadro teórico da Lingüística Funcional, visa analisar as 
tendências de configuração argumental dos verbos transitivos no português contemporâneo. 
Para tanto, classificamos os verbos de acordo com o seu tipo semântico, levantando os 
fatores pragmático-discursivos que fazem com que um verbo lexicalmente transitivo se 
comporte textualmente como intransitivo. Interessa-nos, ainda, examinar as motivações 
cognitivas e comunicativas responsáveis pela não expressão do argumento objeto de um 
verbo lexicalmente transitivo. A fonte dos dados é o Corpus Discurso & Gramática: A 
língua falada e escrita na cidade do Natal (Furtado da Cunha, 1998), produzidos por 
estudantes do último ano do 3° grau, num total de 3468 orações, entre dados de fala e de 
escrita em diversos tipos textuais. Observamos que a classificação de um verbo muda de 
acordo com a oração em que ele se encontra, provando que a transitividade não é uma 
propriedade inerente ao verbo, como estabelece a gramática tradicional, e sim que esta 
classificação é variável, isto é, a transitividade não depende unicamente do verbo, mas de 
toda a oração. A partir desta codificação, passamos a observar o comportamento semântico 
de cada verbo, classificando-os em: ação, processo, ação-processo, estado e cognição. Este 
trabalho se concentra nos verbos do tipo semântico ação-processo, ou seja, os verbos que 
expressam uma mudança de estado ou condição do argumento objeto a partir da ação de um 
sujeito agente. 

Palavras chave: Configuração argumental, Transitividade, Tipo semântico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0380  
TÍTULO: PERDA DE PRINCÍPIOS FAMILIARES, INVERSÃO DE VALORES SÓCIO-
ANTROPOLÓGICOS E SUPERVALORIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS COMO 
FATORES DETERMINANTES PARA A PROSTITUIÇÃO INFANTIL  
ALUNO: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho é analisar o relato de dois casos de prostituição infantil, ocorridos 
em Natal-RN, mencionados por policiais, abordando características de expressiva 
relevância para o entendimento do processo que gera esta prática. Para tanto, o método 
utilizado consistiu de entrevista a seis policiais, que expuseram diversos casos referentes à 
prostituição infantil, dos quais dois foram escolhidos para a elaboração deste trabalho, 
devido à riqueza de informações presentes nas histórias descritas. Como resultados, foram 
expostos os seguintes relatos: CASO I – “Uma senhora de idade me abordou e me 
perguntou o que poderia ser feito pela sua neta, de 13 anos, que estava se prostituindo. A 
senhora disse ter falado para a neta parar, mas ela respondeu, mostrando uma pulseira de 
ouro, que era a prostituição que estava dando a ela tudo o que ela queria e não poderia ter”. 
CASO II – “Abordado por uma mãe, esta contou que seu próprio marido mandou a filha de 
11 anos se prostituir, pois ela tinha uma ‘máquina de fazer dinheiro’ no meio das pernas”. 
Pode-se, dessa forma, concluir: perda de princípios familiares, inversão de valores sócio-
antropológicos. Supervalorização de bens materiais em detrimento da saúde física e mental. 
Perda do sentimento fraterno diante da valorização de obtenção de ganhos monetários, não 
importando a maneira ou meio de aquisição. Prostituição em idade precoce. 

Palavras chave: Criança, Adolescente, Prostituição Infantil    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0382  
TÍTULO: UMA APRESENTAÇÃO DA SEMÂNTICA DE LÓGICA MODAL ALÉTICA  
ALUNO: DAVID GOMES COSTA (04673775457)  
ORIENTADOR: MARIA DA PAZ NUNES DE MEDEIROS (22258450420)  
 

 

Resumo:  
 

A lógica modal alética é uma ampliação da lógica clássica proposicional que trata dos 
conceitos de necessidade e possibilidade. No âmbito do desenvolvimento sintático desta 
lógica são inseridos dois operadores: o de possibilidade(◊) e o de necessidade (□ ), os quais 
são aplicados às sentenças proposicionais clássicas. Os operadores modais não são símbolos 
funcionais-veritativos e por isso a semântica clássica não os comporta. Assim, é necessária 
uma ampliação da semântica clássica para uma semântica modal com novas definições, 
sendo preciso inserir a noção de semântica de mundos possíveis. O presente trabalho tem 
como objetivo a apresentação de uma “semântica de mundos possíveis” (a partir de um 
estudo em Brian F. Chellas), bem como as definições de condições de verdade de Chellas e, 
além disto, mostrar que os axiomas do sistema lógico modal S5 são verdeiros em todos os 
modelos desta semântica. 

Palavras chave: lógica, modal, semântica       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0385  
TÍTULO: FERNANDO PESSOA E A ARTE PELA ARTE SEGUNDO BOURDIEU  
ALUNO: ROSANGELA TRAJANO DA SILVA (70315132434)  
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  
CO-AUTOR: ROSANGELA TRAJANO DA SILVA (70315132434)  
CO-AUTOR: ROSANGELA TRAJANO DA SILVA (70315132434)  
CO-AUTOR: ROSANGELA TRAJANO DA SILVA (70315132434)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a poesia de Fernando Pessoa nos seus 
heterônimos de Alberto Caieiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis como uma arte inspirada 
na boemia, ou seja, a arte pela arte segundo o que nos mostra Bourdieu no seu livro “As 
regras da arte”. Um Fernando Pessoa despreocupado com os grandes salões, as grandes 
festas, as grandes editoras. Um Pessoa que escrevia por amor a arte, que se inspirava nos 
seus heterônimos para escrever com a alma sem pretensão de divulgar intensamente a sua 
poesia, mas guardando-a num baú. Serão estudados alguns poemas dos heterônimos para 
melhor ilustrar o que nos propomos. 

Palavras chave: Pessoa, Bourdieu, arte pela arte      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0387  
TÍTULO: MÚLTIPLAS FALAS, POLIFÔNICAS MEMÓRIAS: UMA LEITURA DA 
PAISAGEM CITADINA DE OURO BRANCO/RN  
ALUNO: GENISON COSTA DE MEDEIROS (5567417497)  
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS (52288404434)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO (04867472476)  
 

Resumo:  
 

A leitura da paisagem se dá pela dimensão da percepção, o que chega aos sentidos. Cada 
pessoa a ver de forma diferenciada. Partindo dessa idéia discutida e problematizada por 
Milton santos e analisando as transformações ocorridas no espaço citadino de Ouro Branco-
RN , a partir da instalação da atividade mineradora na década de 1980, objetivamos 
compreender como a paisagem foi sendo impressa na memória dos habitantes. Para o 
desenvolvimento da perscrutação trilhamos caminhos que nos levaram a atinar as mudanças 
no tecido urbano de Ouro Branco, por meio da realização de entrevistas com cidadãos de 
duas gerações distintas: uma anterior a mineração, outra posterior a essa atividade. Tal 
estratégia teórica-metodológica visou comparar e compreender os níveis de leitura da 
paisagem que são tatuados na memória dos sujeitos. Calcado na idéia de Michael Pollak e 
Maurice halbwach, entendemos a memória como uma construção coletiva e individual 
culturalmente elaborada. Portanto, o estudo, ainda em andamento, vai incursionar no 
universo das subjetividades, que são inscrições de múltiplas formas no tempo e no espaço. 

Palavras chave: Memória, Paisagem, Ouro Branco     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0388  
TÍTULO: OFICINA DE LEITURA “LITERATURA EM MINHA CASA”: TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS  
ALUNO: ANANÍLIA MEIRE ESTEVÃO DA SILVA (02379342482)  
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  
 

Resumo:  
 
Este trabalho constitui-se do recorte de um projeto maior intitulado “O ensino de literatura 
no ensino fundamental”, vinculado à base de pesquisa “Cultura e educação no seridó norte-
rio-grandense” - UFRN. Objetivamos, por meio de investigação in loco, identificar e 
conhecer os procedimentos metodológicos literários das escolas municipais de Currais 
Novos/ RN, tendo por objeto de estudo a Coleção Literatura em Minha Casa. Esta análise 
está composta por dados coletados durante a realização da oficina “Literatura em Minha 
Casa: sugestões para sala de aula”, direcionada aos professores da rede municipal de ensino 
da cidade citada. Neste encontro buscamos a reflexão e a discussão acerca do eu-leitor e do 
papel da leitura, procurando sensibilizar o educador para leitura do texto literário; análise 
crítica de algumas obras (prosa) da coleção, bem como fornecer sugestões de atividades que 
poderiam ser utilizadas em sala de aula pelos docentes tendo como acervo a referida 
coleção. Procuraremos expor a análise e as conclusões sobre as informações coletadas 
durante o encontro.Tomaremos por base as pesquisas realizadas e os objetivos do Edital de 
Convocação para editoras da “Literatura em Minha Casa” (2002/ 2003), assim como os 
estudos de AMARILHA (2002), AGUIAR & BORDINI (1998) e ALVES (2001). 

Palavras chave: Literatura em Minha Casa, Troca de experiências, Oficina para 
professores Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0391  
TÍTULO: CASA DE PEDRA - LUGAR DE MEMÓRIAS  
ALUNO: JULIENNE LOUISE DOS SANTOS GOVINDIN (00953072495)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
 

 

Resumo:  
 

Esta pesquisa, ligada ao Projeto de Pesquisa '' Missões Caboclos e Espíritos. Patrimônio 
Colonial e Memória Indígena no litoral sul do Rio Grande Do Norte'' busca reunir 
informações sobre as populações marginalizadas social e ideologicamente nas antigas 
missões e aldeias jesuítas do litoral sul do estado, através da investigação documental e a 
investigação da memória e oralidade, o que permite apontar para questões ligadas ao 
passado colonial e a questão indígena no Rio Grande do Norte. Dentro do projeto maior se 
inseriu meu plano de trabalho, onde limitou a área de estudo para a comunidade de Alcaçus 
pertencente a Nísia Floresta, município litorâneo sul do estado, onde se encontra o 
Patrimônio Material Casa de Pedra, marco da presença colonial do RN. Trata-se de uma 
importante construção arquitetônica tombada pelo Patrimônio Estadual, onde possui 
diversas propostas que divergem sobre sua origem funcional-temporal e que encontra-se 
entre a possibilidade de restauração e as evidências das estruturas, mas que carece de 
estudos arqueológicos. Questionando a versão da história tradicional, investigando a 
memória social e coletando a tradição oral dos moradores, busca-se devolver a voz a quem 
não tinha oportunidade de conhecer e expressar o seu passado. Assim constatamos a 
necessidade de uma discussão acerca do patrimônio histórico que deve levar em conta a 
versão dos atores vivos, testemunhos de uma história que não foi registrada pela 
historiografia oficial. 

Palavras chave: Patrimônio, Memória, História      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0405  
TÍTULO: A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO DE 
PERMANÊNCIA MÍNIMA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL  
ALUNO: ISABEL SOARES DA COSTA (04612269446)  
ORIENTADOR: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
CO-AUTOR: DALIANA KARINE BASTOS FERNANDES DANIEL (05219177435)  
 

 

Resumo:  
 

A crescente demanda pela telefonia celular fez dela um serviço público essencial. Os 
direitos dos usuários estão regulados pela Lei de Telecomunicações, Regulamento do 
Serviço Móvel Pessoal e Código de Defesa do Consumidor, o qual visa solucionar conflitos 
entre os usuários do serviço de telefonia e as concessionárias. A prestação desses serviços 
juntamente à venda de aparelhos celulares tornou-se prática corrente, possibilitando ao 
consumidor usufruir de condições especiais advindas dessa transação – como descontos na 
compra do aparelho ou tarifas, sendo esse negócio instrumentalizado através da celebração 
de contratos de adesão. Nesse estudo, foram analisados contratos elaborados pelas maiores 
empresas de telefonia celular do país, objetivando averiguar uma possível ilicitude nas 
cláusulas que estipulam um período de permanência mínima no qual o usuário do serviço de 
telefonia móvel está impedido de realizar trocas por planos inferiores ou cancelar o 
contrato, por qual motivo, sob pena de multa. Para esses fins, foi utilizada metodologia 
teórico-descritiva, fundamentada na doutrina do Direito do Consumidor. Foi constatado que 
não há qualquer exceção para a obrigatoriedade de pagamento de multa pela rescisão 
antecipada do plano, incluindo as hipóteses de roubo e furto de aparelho celular do usuário, 
cancelamento voluntário por má prestação de serviço ou simples ato de vontade, dentre 
outras. Portanto, verificou-se a onerosidade excessiva que caracteriza o abuso contratual. 

Palavras chave: Petróleo e Gás Natural, Contrato de Transferência de Tecnologia, Direito 
do Petróleo           
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: HS0409  
TÍTULO: PROJETO SOCIAL DIMINUI A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NO TRÁFICO DE DROGAS E NA PROSTITUIÇÃO  
ALUNO: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
 

 

Resumo:  
 

A praia de Pipa (RN), um paraíso ecológico no nordeste do Brasil, atrai turistas de todo o 
mundo. Devido ao crescimento do turismo, a praia obteve ganhos, como aumento de 
investimentos na região, comércio ativo e novos empregos. Entretanto, conheceu o lado 
negativo: abandono de atividades antigas da população local em prol de novas 
possibilidades; prostituição infantil e tráfico de drogas; concentração de renda e exclusão 
social. O objetivo deste trabalho é analisar o projeto Rede Pipa Sabe, desenvolvido para 
recuperar o local, e suas conseqüências. Como método, realizou-se entrevista com 
profissionais responsáveis pelo projeto no local e com jovens participantes de suas 
atividades. Pesquisa sobre registros de casos de prostituição infantil e de tráfico de drogas, 
através de entrevistas a policiais e comerciantes. Os resultados foram: transformação social 
e produtiva, com aprendizado; processos de resgate de memória local e identidade nacional; 
inteligência coletiva em saúde, educação, promoção social, emprego e cultura; redução da 
prostituição infantil em 22% e do tráfico de drogas, entre crianças e adolescentes, em 16%. 
Conclui-se que o projeto possibilitou revelar talentos infantis, projetos, empreendimentos, 
produtos e serviços capazes de liderar uma “revolução cognitiva na cadeia produtiva do 
turismo local”, diminuindo a prostituição infantil e o tráfico de drogas. 

Palavras chave: Projeto Social, Tráfico de Drogas, Prostituição Infantil   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0416  
TÍTULO: ATENÇÃO AO CUIDAR DO CUIDADOR NOS HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: HUMANIZAÇÃO X QUALIDADE 
DE VIDA  
ALUNO: JOSÉ HELDER FRANCO AQUINO (04143912414)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
CO-AUTOR: PRISCILA KARLA CHAVES DOS REIS (84930357349)  
 

 

Resumo:  
 

A Humanização Hospitalar trouxe várias contribuições na assistência, no entanto, percebe-
se que a Qualidade de Vida (QV) do profissional de saúde não tem alcançado a mesma 
dimensão. O presente estudo objetivou, avaliar a percepção da Humanização do profissional 
de saúde dos 04 Hospitais Universitários da UFRN e da a QV do mesmo. A amostra esteve 
composta por 39 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais e 
psicólogos), cujos instrumentos utilizados foram: um questionário semi-aberto seguido da 
aplicação do Questionário de Avaliação da Qualidade de Vida Breve/WHOQOL–Bref. 
Dados demonstram que a concepção acerca da Humanização abrange o atendimento e 
tratamento ao paciente (38%). A definição de Humanização esteve vinculada entre a 
qualidade no atendimento e ao acolhimento ao paciente. As dificuldades de envolvimento e 
divulgação dos programas institucionais são visíveis, sendo desconhecidas por estes 
atividades que englobem o usuário (33, 3%) e os profissionais (41%). Nos discursos a QV 
está comumente associada ao bem-estar e satisfação de necessidades individuais, 
apresentando diferenças em nível de prioridades, como as necessidades pessoais e/ou 
considerações voltadas a necessidades do trabalho. Torna-se necessário, maiores 
investimentos visando à qualidade no trabalho, interdisciplinaridade e qualidade de vida dos 
mesmos, afinal se não oferecer melhores condições de saúde a quem “faz” saúde, este não 
terá condições “reproduzir” saúde ao próximo. 

Palavras chave: Psicologia da Saúde, Humanização, Qualidade de Vida   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0417  
TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO DE MORTE EM CRIANÇAS NA FASE ESCOLAR: 
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS E NÃO-
HOSPITALIZADAS  
ALUNO: ARIANE CRISTINY DA SILVA FERNANDES (01255694408)  
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE 
(87597586434)  
CO-AUTOR: HANNIA ROBERTA RODRIGUES PAIVA DA ROCHA (01169079407)  
 

 

Resumo:  
 

Percebe-se que nas diferentes culturas muitos conhecimentos e crenças acerca da temática 
morte, são passados como tema tabu. Na cultura ocidental, em se tratando de crianças, 
evidencia uma tendência dos pais em esconder tal assunto, dos seus filhos no sentido de 
poupá-los de algo que supostamente não podem compreender. Na situação de hospitalização 
a representação de morte pode se configurar como um fator capaz de moldar uma 
representação peculiar do que seria a morte para crianças, já que esta é uma experiência 
singular na vida da criança e da sua família pelas próprias características de: doença, 
sofrimento e iminência de morte. Mas como as crianças lidam com o tema morte? Que 
representação de morte elas têm? Neste sentido, empreendeu-se um estudo comparativo 
entre crianças hospitalizadas e não-hospitalizadas (em interior e capital do RN), a fim de 
verificar possíveis interferências sócio-culturais e situacionais na representação de morte. 
Participaram do estudo 12 crianças (e suas respectivas mães ou responsáveis) em fase 
escolar, na faixa etária de 6 a 11 anos, divididas igualitariamente entre quatro grupos. 
Foram administradas entrevista semi-estruturada dirigida à mãe, e com a criança entrevista 
semi-aberta aliada a instrumento gráfico-diretivo. Os resultados não indicaram diferenças 
significativas entre os quatro grupos estudados. De modo geral, as crianças entrevistadas 
possuem um desenvolvimento satisfatório do conceito de morte. 

Palavras chave: Morte, Crianças, Hospitalização      
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: HS0418  
TÍTULO: O DIREITO AO SILÊNCIO E O HABEAS CORPUS PREVENTIVO NAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO  
ALUNO: MARLA GHEYSA SALES GOMES (04908623490)  
ORIENTADOR: LUCIANA QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS (01014193419)  
CO-AUTOR: ANA MÔNICA MEDEIROS FERREIRA (04914540401)  
 

 

Resumo:  
 

Em meio à crise política enfrentada pelo país nos últimos meses, as Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPI) não apenas ganharam destaque no cenário político, como 
também reacenderam numerosas discussões no universo jurídico brasileiro. Dentre os 
aspectos mais controversos merece menção o comentado remédio constitucional habeas 
corpus na sua espécie preventiva. Este vem sendo pleiteado e concedido a alguns dos 
depoentes nas CPIs em andamento, a exemplo da CPI dos Bingos e do Mensalão, 
reconhecendo-lhes o direito de permanecerem calados quando inquiridos. Diante deste 
quadro, o presente trabalho visa expor a pesquisa feita à doutrina e à jurisprudência acerca 
do direito ao silêncio no âmbito das CPIs, que advém da previsão constitucional de que 
ninguém poderá ser obrigado a produzir prova para se auto-incriminar. Primeiramente, são 
feitas considerações gerais acerca da relevância das Comissões Parlamentares de Inquérito 
enquanto meio de controle do Poder Legislativo, das suas funções e limites frente aos 
direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Em seguida, aborda-se 
o direito ao silêncio enquanto princípio do Processo Penal alicerçado no texto 
constitucional. Por fim, é discutido o papel do habeas corpus preventivo como instrumento 
para o cumprimento das garantias fundamentais nas CPIs. Espera-se, ao final, esclarecer 
quanto à real dimensão do direito ao silêncio, bem como quanto ao correto significado do 
instituto do habeas corpus preventivo. 

Palavras chave: CPI, direito ao silêncio, hábeas corpus preventivo   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0421  
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE JURÍDICA DO ABORTO 
ANENCEFÁLICO  
ALUNO: MARIANNE BEZERRA SATHLER (04392443400)  
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (05677963453)  
CO-AUTOR: PAULO RENATO GUEDES BEZERRA (04660747433)  
CO-AUTOR: KARINE MENDONÇA RUSCHEL (05176895455)  
 

 

Resumo:  
 

É preceito constitucional festejado desde a explosão das revoluções mais veementes do 
mundo social o direito à vida e o conseqüente respeito à gestação, desde a concepção do ser 
humano. O tipo normativo penal que excetua expressamente tal regra cuida da 
permissibilidade do aborto nas situações de perigo de vida à gestante e de estupro, este 
último, humanitariamente considerado. O aborto anencefálico, qual seja, o do feto acerebral, 
vem sendo discutido em nossa contemporaneidade, inclusive na Suprema Corte do Brasil, 
que recentemente proferiu decisão defendendo a antecipação terapêutica do parto como 
solução para o fim do sofrimento e angústia maternos, contrariando interpretação literal e 
positiva do Código Penal vigente, o qual impõe à genitora o martírio de carregar em seu 
ventre, por nove longos meses, um ser que a medicina afirma, com a certeza dos estudos 
práticos, dificilmente nascerá, ou sobreviverá à razão máxima de poucos minutos de vida. O 
presente estudo científico, emoldurado e construído à base de pesquisas doutrinárias, 
jurisprudenciais e estatísticas, tem por escopo expor e analisar as atuais vertentes acerca da 
legalização desta espécie de aborto, bem como aferir, à luz de uma interpretação sistêmica 
do ordenamento jurídico pátrio, a possibilidade jurídica da espécie de aborto em tela. 

Palavras chave: aborto anencefálico, interpretação sistêmica, possibilidade jurídica 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0422  
TÍTULO: O ENSINO DA GEOGRAFIA E AS REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS 
DOS LUGARES  
ALUNO: RAFAELA ARAÚJO DA SILVA (04603884443)  
ORIENTADOR: EDILSON ALVES DE CARVALHO (10623957434)  
CO-AUTOR: RAFAELA ARAÚJO DA SILVA (04603884443)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho que estamos realizando, objetiva identificar as principais formas de expressão da 
cartografia que são utilizadas na sala de aula por professores dos ensinos fundamental e 
médio. Entendemos que as representações cartográficas constituem um valioso recurso 
didático indispensável na maioria das aulas de geografia. Assim, levantamos junto aos 
professores das redes pública e privada de ensino, quais os documentos cartográficos mais 
utilizados e/ou necessários em sala de aula. Além disso, procuramos também identificar os 
temas da geografia em que mais necessitam do uso de mapas e outras formas de expressão. 
A finalidade desse levantamento é elaborar um conjunto de mapas e cartogramas de lugares 
próximos e distantes que possam representar temas pouco convencionais, importantes para 
o ensino da geografia, especialmente aqueles de interesse social. Iniciamos os trabalhos de 
elaboração dos mapas-base, esperando poder iniciar o mais rápido possível a elaboração dos 
cartogramas temáticos. O resultado final deverá ser um conjunto de mapas em pranchas de 
tamanho conveniente para uso em sala de aula, tratando de variados assuntos de interesse do 
ensino da geografia e esperamos que assim estaremos contribuindo para a melhoria nesta 
área do saber. 

Palavras chave: Geografia, Cartografia, Ensino da geografia    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0423  
TÍTULO: A FUNÇÃO ESTÉTICA DO HUMOR NA HQ E A FORMAÇÃO DO LEITOR  
ALUNO: DANIELLE MEDEIROS DE SOUZA (01221032461)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
 

 

Resumo:  
 

Este estudo insere-se no âmbito do projeto O ENSINO DE LEITURA: a contribuição das 
Histórias em Quadrinhos e da Literatura Infantil na formação do leitor (CNPq – PROPESQ; 
2003) e objetiva analisar o caráter estético do humor na História em Quadrinhos (HQ). 
Entende-se por função estética a descoberta de novas alternativas de ver a realidade. 
Tomou-se como eixo central os elementos da narrativa quadrinizada que exploram a função 
estética da linguagem através do imprevisível, da ludicidade, do jogo de sonoridade, do 
ritmo e do apelo à plurissignificação. Pela estratégia estética a HQ oferece leitura rápida e 
leve, na relação simultânea entre imagem e palavra. Neste estudo é analisada a história 
“Outra de gênio” da Turma da Mônica em que o inusitado do desfecho provoca o humor e 
valoriza o potencial estético da ficção fazendo com que o leitor renove sua percepção 
cotidiana. Elegeu-se como referencial teórico os estudos de AMARILHA (2000; 2003; 
2004), GEBARA (2002), KIRINUS (1998), MORIN (2005), SMITH (2003) e 
ZILBERMAN (1989). Considerando-se a ampla aceitação das HQ pelo público infantil e os 
resultados desta análise, evidencia-se a possibilidade de trabalho pedagógico que 
desenvolva habilidades leitoras, incentive o gosto pelo texto ficcional, a partir da fruição 
que ocorre nos quadrinhos.Base de Pesquisa Ensino e LinguagemLinha de Pesquisa Ensino 
de Leitura e LiteraturaOBS: Trabalho a ser apresentado por meio de comunicação oral. 

Palavras chave: Histórias em Quadrinhos, Função estética, Formação do leitor  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0424  
TÍTULO: A INSERÇÃO DO INDIVÍDUO COMO SUJEITO ATIVO DO DIREITO E 
DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
ALUNO: RAFAEL RODRIGUES SOARES (05231962457)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
CO-AUTOR: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
CO-AUTOR: ANA LUISA GOMES LIMA (01231157427)  
 

 

Resumo:  
 

A comunidade internacional tem se organizado por meio de Estados ao longo dos últimos 
séculos. Inserido que está em tal contexto, para que possa se manifestar no âmbito do direito 
público internacional, o indivíduo se vincula peremptoriamente à vontade e determinações 
do Estado do qual seja nacional. Nos últimos anos, esta realidade tem sido amplamente 
modificada face ao reconhecimento crescente do indivíduo como agente ativo em áreas 
como o direito penal internacional e a seara dos direitos humanos. O trabalho em tela 
objetiva demonstrar o processo de inserção do ser humano, individualmente considerado, na 
esfera do direito e relações internacionais nas últimas décadas. Para a consecução de tal 
intuito, realizou-se pesquisa bibliográfica em materiais concernentes ao assunto, tais como 
manuais de direito e relações internacionais e artigos de doutrinadores internacionalistas. 
Consultou-se também a casuística relativa ao tema em decisões de Cortes Internacionais, 
das mais inovadoras às mais tradicionais. Após levar a cabo o supramencionado estudo, 
concluiu-se acerca da plausibilidade da evolução crescente do indivíduo rumo ao 
reconhecimento de seu status de agente ativo na seara do direito internacional público e das 
relações internacionais. Materializa-se esta tendência através de diversos julgados, tanto 
relativos a Cortes de direito penal internacional quanto a decisões dos órgãos da 
Organização das Nações Unidas, tais quais a Corte Internacional de Justiça e demais. 

Palavras chave: Direito Internacional, Sujeito Ativo, Indivíduo    
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: HS0427  
TÍTULO: A PEDAGOGIA TECNICISTA NO BRASIL (1960-1980)  
ALUNO: MARIA MONIQUE DA SILVA DANTAS (04804762418)  
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO (25854038072)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo principal fazer uma explanação teórica 
sobre a pedagogia tecnicista e a sua influência no sistema educacional brasileiro, de acordo 
com as idéias de autores como LIBÂNEO (1993), GERMANO (2000), KUENZER (1984), 
SAVIANI (1985), SACRISTÁN (2000) e ARANHA (1991). Pretende-se também mostrar 
que os pressupostos teóricos e metodológicos do tecnicismo permeiam, ainda hoje, a prática 
docente. A tendência liberal tecnicista foi introduzida no país mais efetivamente no final da 
década de 60 e no decorrer da década de 70, com o objetivo de ajustar a educação brasileira 
aos rumos da política-econômica do regime militar. É interessante destacar que o 
tecnicismo resultou da integração de vários campos da ciência e, não apenas de um campo, 
como as demais tendências pedagógicas. O tecnicismo, por exemplo, estava fundamentado 
nos pressupostos da teoria de aprendizagem do condicionamento ou comportamento 
(Behavorismo), no qual, Skinner foi um dos que mais contribuíram para os estudos de 
aprendizagem dentro dessa teoria comportamentalista. De acordo com essa teoria, a relação 
professor/aluno, os métodos de ensino, os conteúdos de ensino, a forma de avaliação e o 
papel da escola, têm uma função muito diferente. Entretanto, a pedagogia tecnicista não 
trouxe apenas influências negativas, também contribuiu para o avanço do ensino brasileiro, 
colaborando para o desenvolvimento das tecnologias educacionais. 

Palavras chave: Tecnicismo, Sistema Educacional Brasileiro, Tendência Pedagógica 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0428  
TÍTULO: MODERNIDADE VERSUS TRADIÇÃO EM “A MODA NA ROÇA”, DE 
SUETÔNIA DE CASTRO  
ALUNO: ADRIANO DOS SANTOS GOMES DA SILVA (04312275432)  
ORIENTADOR: JOSILETE ALVES MOREIRA DE AZEVEDO (10647325420)  
 

 

Resumo:  
 

O projeto O Universo Literário do Seridó na Década de 30, na tentativa de esboçar 
considerações acerca da produção literária existente na referida região potiguar durante os 
anos 30, analisou a peça teatral A Moda na Roça (1937), da paraibana, radicada 
curraisnovense, Suetônia Dalva de Castro Nunes. A Moda na Roça é uma comédia de um 
ato com três personagens: Florência, Anastácia e Zeferina. Foi apresentada durante o II 
Congresso Eucarístico Paroquial de Currais Novos em 1937. Pautada na temática da relação 
antagônica entre o “velho” e o “novo”, a peça questiona a concepção evolucionista da 
história e as proposições “modernas”, (entenda-se “modernidade” na definição de 
Baudelaire, ou seja, como o “fugidio”, “o transitório”.), e para isso, usa das mesmas 
ferramentas que esculpiram a obra prosaica dos escritores regionalistas do Nordeste. Nela 
encontramos, por exemplo, a supervalorização da cultura sertaneja, exaltação aos tipos e 
costumes do campo, a adoção, no texto, do linguajar predominantemente rural, etc. A autora 
se utiliza de um "jogo lexical" (norma culta x linguagem informal) diretamente expresso nas 
falas das personagens, para criticar as novas formas da sociedade “moderna”, caracterizada 
pela cultura urbana, intitulada, na comédia, de “a moda”. A Moda na Roça também abre 
discussões quanto ao teatro de cunho regionalista, uma vez o foi o romance o que mais 
caracterizou a segunda geração do Modernismo Brasileiro. 

Palavras chave: Literatura, Regionalismo, Seridó      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0429  
TÍTULO: APRENDIZAGEM E MOTIVAÇÃO: ANALISANDO SUA RELAÇÃO 
NUMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
ALUNO: LUANA DE LIMA PATRÍCIO (03632230455)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO (20050755404)  
 

 

Resumo:  
 

Analisa a motivação do aluno na escola relacionada aos resultados de sua aprendizagem, 
objetivando compreender os fatores que interferem nessa motivação. Pretende-se identificar 
as estratégias planejadas para que se concretize a motivação do aluno, contribuindo para seu 
desenvolvimento intelectual e sócio-afetivo. Privilegia-se observações em uma sala de aula 
do 1º Ciclo do Ensino Fundamental, com destaque para a análise qualitativa das relações 
interpessoais e seus desdobramentos na aprendizagem. Serão observados, também, os 
momentos de planejamento escolar, com o intuito de apreender as situações privilegiadas 
pelos professores para envolver os alunos. A aprendizagem ocorre, principalmente, com a 
adequação das atividades às capacidades dos alunos, mediante a relação com seus 
conhecimentos prévios, em ambientes e situações propícios. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Censo-2003, destaca que o fracasso escolar decorre de 
diferentes fatores de ordem socioeconômica, institucional, cognitiva, afetiva ou 
motivacional, relacionados às condições internas e externas dos alunos e suas famílias. 
Entre esses fatores destacam-se: o trabalho infantil; as condições das escolas; a expectativa 
das famílias quanto às notas altas ou à realização pessoal. Assim, o estudo aponta para a 
retomada das condições sócio-econômicas e educativas das escolas e dos alunos como 
forma de contribuir para a construção do sentido da experiência escolar e a motivação para 
a aprendizagem. 

Palavras chave: Motivação, estratégias, aprendizagem     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0436  
TÍTULO: VENCENDO RÓTULOS: A CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS DE FADAS 
NA FORMAÇÃO DA AUTO-ESTIMA  
ALUNO: NIVEA PRISCILLA OLINTO DA SILVA (05173008423)  
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA (10790926172)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho faz parte da pesquisa O Ensino de leitura: as contribuições das Histórias em 
quadrinhos (HQ) e da Literatura Infantil (LI) na formação do leitor 
(CNPq/PROPESQ/UFRN, 2003). Focaliza-se o papel que os contos de fadas podem exercer 
sobre o processo de desenvolvimento da inteligência emocional, entendida como a 
capacidade de valorização dos sentimentos que emergem nas relações inter e intra-pessoais . 
Analisa-se o conto “João Trapalhão” de Andersen, destacando como essa narrativa aborda 
os sentimentos e as atitudes que envolvem o desenvolvimento da identidade humana. Nessa 
história, o personagem principal é, continuamente, ridicularizado em seus desejos e atitudes, 
sendo apelidado de “trapalhão”. Este estudo fundamenta-se nos autores: GOLEMAN 
(2001), BETTELHEIM (2004), AMARILHA (2003), HELD (1980) e FRANZ (1985). 
Através da linguagem metafórica e simbólica, os contos tratam dos difíceis problemas 
interiores do ser humano. Sua estrutura narrativa contribui para a organização da realidade e 
através do processo de identificação leitor/personagem favorecem para a formação da 
identidade do leitor. A análise do caso de “João Trapalhão” mostra que vencendo o rótulo 
imposto pelo senso coletivo o personagem afirma sua identidade. Nesse contexto, cabe aos 
educadores refletirem sobre o uso desses textos em sala de aula, reconhecendo o poder 
transformador da ficção na constituição do sujeito.Base de Pesquisa:Ensino e 
LingragemLinha de Pesquisa:Ensino de leitura e literatura 

Palavras chave: Contos de fadas, auto-estima, formação do leitor    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0437  
TÍTULO: A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E 
GÁS NATURAL NO BRASIL  
ALUNO: CARLOS ALBERTO GONÇALVES BRANDÃO JÚNIOR (05510145471)  
ORIENTADOR: OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (60210060468)  
CO-AUTOR: DANIEL BRANDÃO DA CRUZ LIRA (01085303454)  
 

 

Resumo:  
 

A quebra do monopólio exercido pela PETOBRÁS na exploração e produção de petróleo 
com o advento da emenda n° 9 promulgada no ano de 1995, sendo esta regulamentada pela 
lei 9.478 de 1997, mudou o cenário no setor petrolífero consideravelmente. A inserção de 
novas empresas neste setor, sendo a maioria delas multinacionais, trouxe novos desafios 
para dirimirem os conflitos que porventura viessem a existir. Na prática internacional vinha 
se destacando e consolidando a arbitragem como uma excelente alternativa para a solução 
de contendas com tais tipos de agentes. Os conflitos existentes na indústria petrolífera 
necessitam na maioria dos casos, de conhecimentos técnicos específicos, além do mais, a 
arbitragem traz mais confiança às empresas estrangeiras do que os juízos estatais. Não 
obstante as diversas vantagens do instituto da arbitragem, o mesmo tem sido duramente 
questionado e taxado por muitos como inconstitucional, basicamente afirmam que o 
instituto fere o princípio do acesso a justiça e da liberdade de associação, ambos princípios 
importantíssimos da nossa constituição, e portanto, não passíveis de mitigação. A discussão 
se acirra ainda mais com a lei do petróleo que estabelece em seus artigos 27 e 43, inciso X a 
obrigatoriedade de as partes recorrerem à arbitragem. Portanto, a constitucionalidade 
discutível, a imensa importância e atualidade de tal instituto tornam a arbitragem, tema de 
fundamental relevância nos centros de debates acadêmicos. 

Palavras chave: Arbitragem, Indústria do petróleo, Cláusula arbitral   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0440  
TÍTULO: DELINEANDO ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL  
ALUNO: MONIQUE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  
 

 

Resumo:  
 

A saúde mental tem se configurado tradicionalmente como um campo de saber e práticas 
não articulado às ações básicas de saúde desenvolvidas no SUS. Como conseqüência desta 
realidade, há uma demanda reprimida em saúde mental, representada através do elevado 
percentual de usuários sem acompanhamento profissional nesse sistema. Entretanto, 
consideramos que a redução do número de internações psiquiátricas, que no Brasil 
representa um dos índices mais elevados de gastos do Sistema Único de Saúde, pode ser 
efetivada com a inserção das equipes de saúde nas comunidades, especialmente do 
Programa de Saúde da Família. O principal objetivo desta pesquisa é investigar os modos de 
cuidado que são produzidos na assistência à saúde mental na atenção básica, bem como o 
fenômeno da internação e as estratégias terapêuticas indicadas. Para realizarmos essa 
investigação utilizamos um roteiro de entrevista semi-estruturado, a partir do qual foram 
coletados dados sobre 59 usuários visando traçar o perfil sócio-demográfico e familiar, o 
histórico de uso de medicação psicotrópica e a internação em instituições psiquiátricas de 
moradores do bairro de Lagoa Azul, zona Norte de Natal. Verificou-se que grande parte dos 
sujeitos entrevistados já sofreu internação, sendo esta mais constante no sexo feminino. 
Grande parte das internações foi involuntária e não houve notificação ao Ministério Público. 
Pôde-se perceber, ainda, o fenômeno da medicalização, sendo os medicamentos o 
tratamento prioritário. 

Palavras chave: Saúde Mental, Cuidado, PSF      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0442  
TÍTULO: PERFIL DA DEMANDA EM SAÚDE MENTAL NO PSF: GÊNERO E 
LOUCURA  
ALUNO: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
CO-AUTOR: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
 

 

Resumo:  
 

No Brasil, a atenção básica vem se tornando um espaço privilegiado para intervenções em 
saúde mental devido à diversidade de demandas que buscam as unidades básicas e a 
possibilidade que este serviço oferece de superar o modelo psiquiátrico, medicalizante e 
hospitalar de cuidados em saúde mental que ainda prevalece. Com base nisso realizamos 
uma investigação focalizada no perfil sócio-econômico e histórico familiar de transtorno 
mental de moradores de áreas de abrangência do PSF na zona norte de Natal. Esses dados 
suscitam reflexões acerca da relação entre o contexto social, condições de vida e a 
experiência da loucura para homens e mulheres. Aplicamos um questionário semi-
estruturado em 34 mulheres e 25 homens. A faixa etária predominante se concentra nos 30 
anos (30 mulheres e 14 homens). As mulheres na maioria (19) nasceram no interior do 
estado, já os homens na maioria (16) são naturais de Natal. Constatou-se concentração de 
renda pessoal na faixa de 1 a 2 salários mínimos (34%), sendo que 32,2% não têm renda 
pessoal; apesar da baixa renda geral, a maioria, 76,3%, mora em casa própria; 61% dos 
sujeitos não recebem benefícios. Constatou-se que 67,8% têm histórico de doença mental na 
família principalmente entre irmãos (37,5%) e cônjuge (32,5%). Observou-se que há uma 
diferença entre homens e mulheres quanto ao tempo de uso de medicamentos psicotrópicos, 
motivos e tempo de internação, diagnóstico, bem como de presença de casos de transtorno 
mental na família. 

Palavras chave: Gênero, Loucura, PSF       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0444  
TÍTULO: O FENÔMENO DA MEDICALIZAÇÃO NA SAÚDE MENTAL  
ALUNO: ANA KALLINY DE SOUSA SEVERO (01207998478)  
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN (24383481353)  
CO-AUTOR: MONIQUE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO (05847618484)  
CO-AUTOR: CLARIANA DE MORAIS TINOCO CABRAL (05784723413)  
 

 

Resumo:  
 

A reforma manicomial propõe a substituição de um modelo de atendimento hospitalizado e 
medicalizante que distancia o louco do seu espaço social. Para isso, a atenção básica é vista 
como espaço privilegiado para intervenções cotidianas em saúde mental. Assim, essa 
pesquisa objetivou investigar os modos de cuidado em saúde mental predominantes, 
mapeando as referências sócio-demográficas e familiar e histórico de atenção em saúde 
mental de moradores da zona norte de Natal, identificados por uso de medicação 
psicotrópica e egresso de hospital psiquiátrico. Utilizamos um roteiro semi-estruturado para 
entrevista. Participaram desta pesquisa 59 pessoas, sendo 57,6% mulheres e 42,4% homens. 
Assim, destacamos: a faixa etária predominante acima dos 30 anos (82,2%mulheres e 56% 
homens) e a maior parte de sujeitos sem ocupação (76,3%); o uso de psicotrópicos pela 
maioria (84,7%) por longo tempo, em média de 1 a 5 anos, destacando-se o tempo de uso de 
21 a 30 anos (23,5%) entre mulheres; psicotrópicos receitados, em sua maioria, por 
psiquiatras (49,2%) e clínicos gerais(22 %); o retorno dos usuários aos postos de saúde 
(27,1%) e aos hospitais psiquiátricos (15,2%) para a renovação de receitas; e a mínima 
recorrência a serviços substitutivos (5,1%). Analisamos, dentre outros aspectos, que há 
patologização do sofrimento, priorizando o medicamento como principal prática 
terapêutica, o uso constante e elevado de psicotrópicos com cronificação e a reduzida 
procura aos serviços substitutivos. 

Palavras chave: Medicalização, Saúde mental, PSF     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0445  
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ORIENTADOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
CO-AUTOR: ROSANGELA FRANCISCHINI (01979845840)  
 

 

Resumo:  
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança é um sujeito em momento 
especial de desenvolvimento e que deverá estar protegida de toda forma de violência que 
possa prejudicar esse desenvolvimento. Contudo, a realidade de muitas crianças é permeada 
por formas de violência, dentre estas a física. Como essas crianças concebem sua condição 
de infância? O que justifica a violência por membros da família? Realizou-se uma 
investigação, procurando compor uma concepção de infância considerando sentidos e 
valores que essa população atribui à sua condição. Participaram da pesquisa 7 crianças, de 7 
a 12 anos, sobre as quais haviam sido feito denúncias de violência intrafamiliar ao SOS 
Criança, em Natal/RN. Realizaram-se entrevistas, produção, interpretação de desenhos e a 
história de Pinóquio, desencadeando o discurso das crianças. Com a Análise do Conteúdo 
identificaram-se condições que configuram o ser criança para os sujeitos. Investigou-se que 
papel a criança ocupa nesse espaço e a avaliação feita em relação ao julgamento e às 
atitudes do adulto quando elas agem de forma considerada errada por este. Vê-se a 
concepção de que o julgamento dos adultos é correto, justificando atitudes de violência. 
Esses sentidos refletem, em alguma extensão, os valores que estão presentes nessas crianças 
e que são internalizados por elas como sendo as únicas formas de resolução de questões que 
permeiam a vida nas famílias. Merecem, portanto, atenção dos profissionais ocupados dessa 
população. 

Palavras chave: infância, violência física intrafamiliar, ECA    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0448  
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Resumo:  
 

A privação da vida: a maior pena que se pode aplicar a um homem. O presente trabalho, de 
metodologia teórico-descritiva, buscou a análise da pena capital sob a ótica de diferentes 
escopos da sociedade. A religião, a realidade e a legislação foram confrontadas aqui para 
mostrar que este tipo de punição, ainda em vigor, não mais se adequa as modernas 
tendências da descriminalização e da busca pelo Direito Penal de aplicação mínima. O 
Brasil em sua Constituição Federal veda a aplicação da pena de morte em seu art. 5 inciso 
XLVII, que versa sobre os Direitos e Garantias Fundamentais. A solução punitiva, seja ela 
eliminatória ou retributiva, é somente uma alternativa que exclui as outras formas de 
resolver os conflitos (reparatória, terapêutica e conciliatória). O delito é uma construção 
destinada a cumprir certa função sobre algumas pessoas e a cerca de outras, e não uma 
realidade social individualizável. Dono de um sistema penal frágil e ineficiente, o impacto 
social do estabelecimento da pena de morte no Brasil se tornaria mais um índice dos muitos 
que atestam a desigualdade e a exclusão no nosso pais. Mas, enfim, a imensidão da 
subjetividade que rodeia o tema permite a existência de opiniões divergentes que não 
deixam de ser válidas. 

Palavras chave: Direito Penal, Pena de Morte, Solução Punitiva    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0454  
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DO NORTE  
ALUNO: CARLA LILIANE DE MELO FERNANDES (05003454490)  
ORIENTADOR: JOSE ARIMATES DE OLIVEIRA (04971728449)  
CO-AUTOR: LUCIANA GUEDES SANTOS (91565014472)  
CO-AUTOR: ALMOG GRINER (05897216401)  
 

 

Resumo:  
 

Em face do importante papel que as empresas representam para a economia do país, mas 
precisamente considerando-se que tais organizações constituem terreno fértil de estudo 
ainda pouco explorado, o presente trabalho, orienta-se pela necessidade de se conhecer o 
perfil do Setor Alimentício do RN, demonstrando assim o seu potencial para a economia do 
Estado. A pesquisa envolveu 47 empresas do presente Estado, classificadas em pequenas, 
médias e grandes, segundo o cadastro industrial da FIERN. Através da pesquisa 
desenvolvida observou-se que o setor é predominantemente formado por empresas 
familiares, que, em sua grande maioria, não exercem atividades de importação e exportação, 
presentes no mercado em média há 22 anos, mostrando uma forte ligação a sindicatos ou 
associações empresariais. Quanto à metodologia aplicada, o trabalho caracteriza-se por ser 
uma pesquisa quantitativa, partindo de uma revisão bibliográfica e visitas às empresas. Os 
questionários foram direcionados a proprietários e gerentes das empresas e a análise de 
dados foi realizada através do software Excel. Este estudo servirá como introdução para 
dois projetos de pesquisa, um voltado para parcerias internacionais e outro direcionado à 
Qualidade dos Recursos Humanos, medida nas organizações por meio da Análise do 
Sistema Humano – ASH – instrumento elaborado por Quijano e Navarro (1999), na 
Universidade de Barcelona. 

Palavras chave: Setor Alimentício, Rio Grande do Norte, Empresa   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0460  
TÍTULO: ENTRAR NA UNIVERSIDADE: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 
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ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
CO-AUTOR: FLÁVIA DE LIMA SILVA (27134583821)  
CO-AUTOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA (32264046449)  
 

 

Resumo:  
 

Esta pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado Repensando a Licenciatura: o 
processo de construção do saber do aluno em Pedagogia da linha de pesquisa “Formação e 
Profissionalização Docente” e tem por objetivo investigar os saberes discentes 
relacionando-os ao projeto formativo do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. A unidade de referência principal é o discurso oral dos alunos recém-
ingressos no curso de Pedagogia, utilizamos para isso a análise compreensiva do discurso 
(KAUFFMANN, 1996) bem como as contribuições da abordagem etnometodológica 
(COULON,1997). Entendemos por cotidiano escolar as diversas práticas e situações que 
formam as redes de saberes e fazeres de uma instituição de ensino (ALVES; OLIVEIRA, 
2004). Algumas questões norteiam nossa busca pela identificação das dificuldades 
encontradas pelos alunos de se apropriarem da epistéme e de formas simbólicas próprias à 
cultura universitária, como: Que saberes trazem os alunos de pedagogia ao entrarem na 
universidade? Como se dá a integração entre os saberes universitários e os saberes trazidos 
pelos alunos? Através de um estudo realizado a partir das análises das falas de 20 alunos da 
universidade buscamos perceber que os fenômenos coloquiais estão em constante processo 
de criação e recriação, transformação e até mesmo de extinção. Dessa forma, no momento 
em que ressignificam suas ações os atores sociais inseridos no espaço universitário dão 
sentido às práticas acadêmicas. 

Palavras chave: Ensino Superior, Cotidiano Escolar, Pedagogia    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0461  
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Resumo:  
 

Dentro do quadro de crise que vem atravessando o país, nessas últimas três décadas, de alto 
nível de desemprego e elevado grau de exclusão social que se encontra a maioria da 
população brasileira, o crédito rural tem se colocado como elemento crucial para o 
desenvolvimento econômico ao provocar maior dinamismo das atividades econômicas. 
Nesse sentido, são implementados inúmeros programas de crédito com públicos-alvo 
específicos para cada um. O Programa Nacional de Agricultura Familiar –PRONAF- é 
criado nesse contexto, tendo como beneficiário os pequenos e médios produtores familiares 
rurais e buscando integrar esse segmento aos demais setores da economia. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar o PRONAF no Rio Grande do Norte procurando 
identificar quais os grupos de enquadramento tem mais contribuído para o crescimento do 
Programa, em termos de números de contratos e de montante médio aplicado. Para tanto, os 
dados do PRONAF foram tratados através de um instrumental estatístico. Verificou-se que 
a expansão do programa pode ser explicada tanto pelo volume total do montante utilizado, 
como também, pelo número de contratos firmados. Portanto, pode-se concluir que o 
PRONAF no Rio Grande do Norte, no geral, tem se expandido, porém, alguns dos seus 
grupos têm se mostrados mais expressivos para ampliação do programa. 

Palavras chave: Crédito Rural, PRONAF, Rio Grande do Norte    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0462  
TÍTULO: A TEORIA DA EMPRESA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
E AS MUDANÇAS EM NOSSO DIRETO COMERCIAL.  
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ORIENTADOR: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR (10752005472)  
 

 

Resumo:  
 

No atual cenário econômico tomado pelo processo da globalização e pelos avanços 
tecnológicos, é importante destacar a crescente influência e participação da empresa como 
coração da sociedade contemporânea, estando, ela, sem dúvida, no centro da economia 
moderna, constituindo a célula fundamental de todo o desenvolvimento industrial. Neste 
cenário, promulgou-se o novo Código Civil Brasileiro, que regula o "Direito de Empresa" 
no seu Livro II, marcando o abandono do sistema tradicional consagrado pelo Código 
Comercial de 1850, baseado no comerciante e no exercício profissional da mercancia – 
teoria dos atos de comércio, trocando-o pela adoção do sistema do empresário e da 
atividade empresarial – teoria da empresa. As conseqüências são, sem dúvida, 
consideráveis, a começar pelo abalo na estrutura tradicional do Direito Comercial, 
alcançando inclusive sua própria denominação, que possivelmente não tratará esse direito 
como comercial, mas sim como "direito de empresa", ou "direito empresarial", que possui 
abrangência de significação muito maior. O cerne dessa teoria está nesse ente 
economicamente organizado que se chama "empresa", a qual pode se dedicar tanto a 
atividades eminentemente comerciais como a atividades de prestação de serviços ou 
agricultura. Para a teoria da empresa todo empreendimento organizado economicamente 
para a produção ou circulação de bens ou serviços está submetido à regulamentação do 
Direito Comercial. 

Palavras chave: teoria, empresa, comercial       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Após a invasão do Iraque, os operadores do Direito Internacional voltaram novamente sua 
atenção à legalidade do uso da força, especialmente quando esta é empreendida de modo 
preventivo ou preemptivo. Buscou-se com esta pesquisa aclarar a existência de previsão 
normativa, seja por costume ou tratados internacionais, permitindo a aplicação da força em 
situações nas quais se acredita haver ameaça à paz. Para tanto, tomou-se por base a Carta da 
Organização das Nações Unidas (ONU), com foco na interpretação mais específica dos seus 
artigos 2 (4) e 51. No decorrer da pesquisa, foram analisadas as diversas correntes 
doutrinárias acerca da matéria, através de artigos e livros de Direito Internacional Público, 
bem como das decisões da Corte Internacional de Justiça relacionadas ao uso da força. 
Como resultado, evidenciou-se que pequena parcela da comunidade internacional, liderada 
pelos Estados Unidos da América, Reino Unido e Israel, defende a legalidade das medidas 
preventivas e preemptivas. Em contrapartida, a maioria expressiva dos países e 
doutrinadores refuta tal entendimento, exaltando como possibilidade do emprego da força 
apenas ações de auto-defesa, ou seja, após um ataque prévio constitutivo de ato ilícito, 
assim como mediante autorização do Conselho de Segurança da ONU. 

Palavras chave: uso da força, direito internacional público, legalidade   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

“Consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final” art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. No volver da hodierna 
sociedade, fatores como a aquisição de produtos eletroeletrônicos se torna mais que um 
simples conforto, revela-se uma necessidade e deixa de ser privilégio de poucos. O presente 
trabalho, fruto da análise de casos reais e pesquisa doutrinária, buscou o estudo do art. 18, 
parágrafo único do CDC que dispõe sobre o conserto, troca, restituição ou abatimento no 
preço do produto defeituoso que não tem seu vício sanado no prazo de trinta dias. É 
facultado ao consumidor optar entre os três incisos que compõem o parágrafo, respondendo 
os fornecedores de produtos solidariamente pelos defeitos advindos na coisa. Mas quando, 
no seio da realidade, tal artigo tem plena eficácia? O prazo de trinta dias é acumulativo no 
caso de repetidas idas ao conserto? Na vigência da garantia dada pelo fornecedor, seu prazo 
cessa quando da descoberta do defeito? E se o produto foi financiado? O art. 18 alcança o 
outro contrato e a restituição se dá por completo? Conclui-se pela eficácia do artigo, 
albergando e dirimindo vários conflitos na ordem prática, contudo a norma ainda 
demonstra-se lacunosa, necessitando da ingerência de outros ramos do Direito para a 
solução dos litígios. São inúmeros os questionamentos e ilimitadas as interpretações, tendo 
o Direito do Consumidor se mostrado essencial no desempenhar da sociedade atual. 

Palavras chave: Direito do Consumidor, Vícios do produto, Soluções   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0469  
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ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS (02879551846)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho de pesquisa pretende apresentar a produção literária brasileira a partir das 
obras do escritor Guimarães Rosa, um autor de extraordinária capacidade de transmissão do 
seu mundo que causou grande impacto no cenário literário brasileiro. Em suas obras 
observamos a universalização do regional e todo misticismo do sertão. Dentre suas 
produções literárias, destacarei o romance Grande Sertão: Veredas, que vai relatar a vida de 
Riobaldo, fazendeiro do estado de Minas Gerais, que contará sobre sua vida de jagunço a 
um ouvinte não identificado. Dentre suas várias histórias narradas, podemos observar a forte 
presença do “amor” como símbolo de renovação, detentor de uma função cósmica, através 
do amor erótico, espiritual e caótico. São três amores, três paixões qualitativamente diversas 
por três mulheres que irão mexer com certo ponto do seu pensamento, e esse tema perpassa 
todo o enredo na obra de Guimarães Rosa. Portanto com base no texto teórico de Benedito 
Nunes, O amor na obra de Guimarães Rosa, correlacionado com a própria obra Grande 
Sertão: Veredas, tentarei mostrar as diversas espécies de amor (em seu estado humano e 
divino) vividas por Riobaldo. 

Palavras chave: amor, Guimarães Rosa, O grande sertão veredas    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0473  
TÍTULO: A FORMAÇAO DA CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA  
ALUNO: EDINALDO BENICIO DE SA JUNIOR (02538760445)  
ORIENTADOR: GUSTAVO DE ANDRADE FERNANDES (02260432409)  
CO-AUTOR: KLEBER DOURADO LOPES (04347440421)  
CO-AUTOR: ARETHUSA SIDELLY MEDEIROS DOS SANTOS (01073527450)  
 

 

Resumo:  
 

Com a formação das instituições internacionais – Comunidade Européia do Carvão e do 
Aço(CECA),Comunidade Econômica Européia(CEE e mais recentemente CE) e 
Comunidade de Energia Atômica(Euratom), originaram-se os processos que por meios do 
Tratado de Paris, Roma, Único Europeu, Tratado de Maastricht e o Tratado de Nice 
resultariam no aparecimento da União Européia. Analisar de forma objetiva todo o processo 
científico da estruturação da Constituição da União Européia, considerada por muitos, como 
uma constituição supranacional para os países membros, é o que se propõe o projeto a ser 
apresentado. O trabalho mostrará, todavia as teses da primazia do direito comunitário e por 
conseguinte, discutir a possibilidade da supremacia de uma Constituição perante as 
constituições dos demais países membros e apresentar as teorias sobre o poder constituinte 
da constituição da União Européia. 

Palavras chave: Direito Constitucional, União Européia, Direito Comunitário  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0475  
TÍTULO: ABUSO DA LIBERDADE DE CULTO PELAS IGREJAS: LIMIAR ENTRE A 
EXTORSÃO E A FÉ.  
ALUNO: ROSALVO DUARTE BEZERRA DINIZ (02960980433)  
ORIENTADOR: FRANCISCO BARROS DIAS (05677963453)  
CO-AUTOR: DANIEL SIQUEIRA LEVIS (01268229482)  
CO-AUTOR: ROCHESTER OLIVEIRA ARAÚJO (05570504486)  
CO-AUTOR: MARCELO LAUAR LEITE (04875197459)  
 

 

Resumo:  
 

A Constituição da República Federativa do Brasil, Lei maior do nosso Estado, assegura o 
livre exercício do culto religioso, este podendo ser entendido como a liberdade de orar e de 
praticar os atos próprios das manifestações religiosas exteriores em casa ou em público, 
bem como a de recebimento de contribuições para isto. Contudo, assim como acontece com 
todas as liberdades públicas, a liberdade de culto não é absoluta, não sendo admitidos atos 
contrários a Lei, sob pena de responsabilização civil e criminal. O objetivo do trabalho que 
agora resumimos foi o de analisar práticas litúrgicas, muitas já notórias, mormente no 
tocante a arrecadação de contribuições, verificando se elas estão de acordo ou extrapolam a 
liberdade de culto. Para tanto, a metodologia utilizada consistiu em pesquisa em livros, 
revistas, jornais, internet e jurisprudência, como também em assistir a cultos em templos 
religiosos e pela televisão. Os resultados apontam para a existência de alguns atos ilícitos, 
com previsão, inclusive, na Legislação Penal Brasileira. A importância do trabalho está em 
denunciar crimes disfarçados sob o manto da fé, apontando uma postura para as igrejas, que 
entendemos ser a mais adequada e criando, em consequência, uma discussão sobre o tema, 
o que nos parece ser algo positivo para a sociedade. 

Palavras chave: Liberdade, Culto, Abuso       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0476  
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CO-AUTOR: LEONLENE DE SOUSA AGUIAR (01086838424)  
CO-AUTOR: LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA FREIRE (05688992450)  
 

 

Resumo:  
 

Esta pesquisa, realizada em função da relevância que a atividade pesqueira – artesanal – 
encontra-se bem presente na vivência dos moradores das comunidades pesqueiras da região 
do litoral oriental potiguar, situada à leste do Estado, concentrando municípios desde Rio do 
Fogo – ao norte, limitando-se com Touros – à Baia Formosa – ao sul, fronteiriço ao Estado 
da Paraíba –, área onde se localiza a capital do Estado, Natal, sendo uma atividade 
responsável por expressivas receitas para o Rio Grande do Norte. Estudar a pesca artesanal 
no litoral oriental apreendendo como tal atividade induz o processo de desenvolvimento 
socioeconômico e cultural de 1994 à 2004 torna-se o foco principal desse trabalho. De 
modo dialético procurou-se desenvolver os procedimentos metodológicos em conformidade 
com os objetivos preconizados, já que a análise da concretude do espaço objeto deixa claro 
uma realidade que emerge da atividade pesqueira. Assim, para apreender as transformações 
advindas do processo de trabalho pesqueiro, foram adotados os seguintes procedimentos 
metodológicos: levantamento documentário, com informações pertinentes a temática em 
foco; entrevistas padronizadas e despadronizadas além da utilização de recursos 
fotográficos. Por fim, os resultados obtidos até então, foram: a caracterização do perfil do 
pescador e da estrutura produtiva da pesca artesanal na área em estudo, bem como a 
identificação do significado sócio-econômico e cultural desta atividade para as comunidades 
locais. 

Palavras chave: Economia, Pesca artesanal, Cultura     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0477  
TÍTULO: A GEOGRAFIA GASTRONÔMICA SERIDOENSE: UM OLHAR SOBRE A 
CULINÁRIA IPUEIRENSE E SABUGINENSE EM SUA FESTA DE PADROEIRO (1950 
- 60)  
ALUNO: ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS (04398984470)  
ORIENTADOR: JAILMA MARIA DE LIMA (59754788472)  
CO-AUTOR: WXLLEY RAGNE DE LIMA BARRETO (04191050427)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho aborda a gastronomia seridoense e seus fazeres e saberes relativos aos dias 
festivos das festas de padroeiros. Nesse contexto, temos como foco de pesquisa os 
municípios de São João do Sabugi e Ipueira no período de 1950 e 1960.Analisamos as 
práticas gastronômicas partindo do próprio ato de cozinhar, evidenciando os grupos étnicos 
que as elaboraram e as ocasiões festivas das localidades trabalhadas. Para isso, partimos de 
questionamentos: que comidas são legitimadas como festivas e que práticas e lugares as 
legitimam enquanto tal? Como referencial teórico-metodológico utilizamos autores como 
CERTEAU(1996), MEGALE(1999), CASCUDO(2002), FARIA(1980), a partir dos quais 
podemos entender os saberes e fazeres da cozinha e sua importância no cotidiano festivo 
das localidades estudadas. Concluímos que, embora se afirme uma identidade seridoense 
muito enfática, através da análise da culinária festiva de cidades tão próximas, nota-se 
aproximações e distanciamentos de práticas, lugares e fazeres, dadas as especificidades 
locais. 

Palavras chave: Gastronomia, Festas, São João do Sabugi Ipueira   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0478  
TÍTULO: LUÍS DA CÂMARA CASCUDO EM “AS BATALHAS CONTRA O 
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ALUNO: FRANCISCO FIRMINO SALES NETO (04339480436)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
CO-AUTOR: MARÍLIA BARBOSA DE BRITO (04719591469)  
CO-AUTOR: JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DA ROCHA 
(05303669408)  
 

 

Resumo:  
 

Luís da Câmara Cascudo, tido como símbolo da cidade do Natal e de seu povo, é o tema 
central deste projeto do CNPq. Todavia, este projeto não visa ser apenas mais um estudo 
apologético sobre o erudito potiguar. Ao contrário, visa problematizá-lo, inseri-lo nos 
debates contemporâneos da historiografia, sobretudo os referentes à retomada do gênero 
biográfico. Tal estudo justifica-se pela inexistência de estudos capazes de analisar 
criticamente a figura singular deste norte-rio-grandense. Nossa hipótese é que, até então, a 
maior parte dos estudos dedicados ao referido autor foi pensada a partir do aspecto afetivo 
e, talvez, por estarem fora do meio acadêmico, orientem-se apenas por sua imagem 
mitificada. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é produzir uma biografia histórica para 
Câmara Cascudo, ou seja, busca pensar historicamente sua vida e obra. Até o presente 
momento já foram realizadas pesquisas em Natal – no Memorial Câmara Cascudo, no 
IHGRN, no Arquivo Público do Estado –, e no Rio de Janeiro – na Biblioteca Nacional. As 
conclusões atingidas apontam para a elaboração de uma biografia que assuma uma postura 
crítica, coerente com os princípios das Ciências Humanas e capaz de refletir sobre a 
dimensão histórica do indivíduo Luís da Câmara Cascudo, bem como perceber méritos e 
lacunas em sua produção intelectual.Comunicação Oral - Base - Configurações espaciais 
contemporâneas: paisagem, região e cidade. 

Palavras chave: Câmara Cascudo, Biografia histórica, Memória    
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: HS0479  
TÍTULO: PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL NO BRASIL: REGULAÇÃO E 
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ALUNO: ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON (05008339400)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: ANA MÔNICA MEDEIROS FERREIRA (04914540401)  
 

 

Resumo:  
 

Em meados de 1970 teve início uma discussão que atualmente reveste-se de enorme 
importância: a conciliação do crescimento econômico mundial com a preservação de um 
meio ambiente saudável. Houve diversas iniciativas visando à produção de alternativas ao 
modelo econômico no qual a produção de riqueza está diretamente relacionada à 
degradação ambiental e à poluição. Esta situação deu ensejo à elaboração do conceito de 
desenvolvimento sustentável, baseado na manutenção do equilíbrio entre tecnologia e meio 
ambiente, devendo este ser preservado para as futuras gerações. Dentre as várias medidas 
com vistas à concretização desse ideal, figura o desenvolvimento de tecnologias que 
proporcionem o uso de fontes energéticas renováveis, dentre as quais se encaixa o biodiesel, 
objeto deste trabalho. A recente inserção deste biocombustível derivado de vegetais 
oleaginosos na matriz energética brasileira enseja a análise de alguns aspectos a ele 
pertinentes. 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 estudo da atuação da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e 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. Conclui-se o trabalho com as perspectivas para o destino do programa e dos 
interesses nele envolvidos. 

Palavras chave: Biodiesel, Regulação, Legislação      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0480  
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CO-AUTOR: MARÍLIA BARBOSA DE BRITO (04719591469)  
CO-AUTOR: FRANCISCO FIRMINO SALES NETO (04339480436)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho, intitulado O Morto vestido para um ato inaugural: Luís da Câmara 
Cascudo e a invenção histórica da cultura popular nordestina, trata-se de um projeto de 
produtividade em pesquisa Balcão/CNPq, sob a coordenação do Prof. Dr. Durval Muniz de 
Albuquerque Junior. Deste projeto participamos na qualidade de bolsistas e, para esta 
ocasião, pretendemos apresentar uma comunicação com os resultados até então alcançados 
pelo referido projeto. Tendo sido construída no início do século XX, a idéia de cultura 
popular nordestina foi gestada pela elite intelectual da região. Os representantes desta elite, 
da qual fazia parte Luis da Câmara Cascudo, assumiram a postura de etnógrafo ou 
folclorista, buscando perenizar as manifestações da “alma ingênua do povo”, que estavam 
sob ameaça de desaparecimento. De acordo com Michel de Certeau, o interesse nesses 
estudos surge “no momento em que uma cultura não mais possui os meios de se defender”, 
é nesse contexto que a cultura popular configura-se como objeto de saber e, 
conseqüentemente, penetra o seio da elite letrada. Desta forma, no presente trabalho, 
procuramos mostrar, a partir dos estudos de Câmara Cascudo, como a cultura popular foi 
tomada como objeto de pesquisa: sob o signo da morte, pois o popular foi transformado em 
erudição para eternizar-se, vencendo a ação do tempo, que determina a finitude dos seres e 
das coisas. 

Palavras chave: Luís da Câmara Cascudo, Cultura popular, Folclore   
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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PETRÓLEO: A SÉTIMA RODADA DE LICITAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DO 
PETRÓLEO  
ALUNO: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

 

Resumo:  
 

O formato da indústria do petróleo sofreu profundas modificações desde o seu alvorecer. No 
Brasil, desde o Período Imperial até a constituição do monopólio e a criação da estatal 
Petrobrás, foram os últimos sete anos de abertura do mercado que representaram as maiores 
mudanças estruturais no setor de petróleo e gás natural do Brasil. No escopo internacional, 
as guerras por recursos, o progressivo consumo da comunidade internacional e a busca por 
uma maior eficiência energética requereram a utilização de métodos de recuperação 
avançados, procurando novas alternativas para revitalizar poços e campos maduros ou áreas 
de produção marginais. As pequenas e médias empresas, ou empresas independentes, como 
são conhecidas internacionalmente, passam a figurar com fortes agentes produtores da 
matriz energética mundial. Destarte, o presente trabalho se propôs a examinar os aspectos 
jurídicos da inserção de pequenas e médias empresas de petróleo no setor de upstream da 
Indústria do Petróleo através da chamada Sétima Rodada de Licitações da Agência Nacional 
do Petróleo. A análise chegou a ponto de examinar os documentos jurídicos que selarão 
novas relações jurídicas no escopo do direito do petróleo e gás natural pátrio, pugnando por 
uma maior consciência das tendências e dos sucessos da indústria, pela ampliação da malha 
produtiva, bem como pela diminuição do contingenciamento dos recursos na fase de 
exploração e produção. 

Palavras chave: Agência Nacional do Petróleo, Direito do Petróleo e Gás Natural, 
Pequenas e Médias Empresas        
  Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O presente trabalho tem como objetivo dissertar acerca da cooperação judiciária em matéria 
penal entre os países membros da União Européia, visto que trata-se de um tema de 
fundamental importância para o desenvolvimento e aprofundamento do direito comunitário 
em sua, até agora, mais relevante experiência política. O tema proposto embrenha-se em 
terreno árduo, pois interfere diretamente na soberania dos países, como exemplifica o 
instituto do mandado de captura europeu, que já existe legalmente no ordenamento jurídico 
da União Européia, mas ainda encontra-se em processo de adaptação nos países que o 
adotarão, pois concretizará o princípio da confiança recíproca entre as nações, não podendo, 
em determinadas, circunstâncias, um país negar-se a cumprir uma ordem legítima de outro 
país também signatário do regulamento que instituiu o Mandado de Captura europeu. O 
trabalho realizar-se-á através de pesquisa bibliográfica e legislativa do ordenamento jurídico 
da União Européia, como também de alguns países, como Itália e Alemanha. 

Palavras chave: Processo Penal, Direito Comunitário, União Européia   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O presente estudo trata do desenvolvimento da indústria do petróleo na Venezuela, tendo 
como fundo a análise histórico-econômica do país. A partir da narrativa das primeiras 
descobertas, faz-se um exame de todo o processo de sua nacionalização e os antecedentes 
desta medida governamental, culminando com a criação da Petróleos de Venezuela S.A. - 
PDVSA. Posteriormente, verifica-se a “abertura petroleira” da Venezuela, nos anos 1990, e, 
em seguida, analisa-se a influência da política adotada pelo Presidente Chávez como 
importante elemento para a nacionalização efetiva da indústria do petróleo. Por fim, trata-se 
das perspectivas atuais da PDVSA com dados da produção da empresa nos últimos anos. 

Palavras chave: Venezuela, Petróleo, PDVSA      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho possui como objetivo geral compreender as explicações para as mudanças que 
ocorreram no Brasil na dinâmica e no tamanho familiar em suas relações sociais 
reprodutivas. Tentou-se especificamente expor e compreender dois pontos centrais nesta 
problemática: i) como se caracterizava a família brasileira, em sua composição nas cinco 
regiões do país, a partir dos anos 80, e qual foi a dinâmica destas mudanças, ou seja, 
demograficamente, qual foi o efeito social destas metamorfoses reprodutivas; e ii) quais os 
fatores que podemos enumerar como possibilidades de compreensão destas mudanças, 
expressos em três hipóteses complementares. Foi feito um resgate histórico sobre as 
questões individuais e coletivas referentes à tentativas de controle da fecundidade em geral 
e foram expostas as tendências da fecundidade no Brasil, isto na evolução das taxas de 
fecundidade total no país em suas cinco regiões, com vistas a uma apreensão quantitativa 
sobre tal dinâmica do componente demográfico. Como conclusão, que se denominou de 
“desfecho preliminar: possibilidades de compreensão das mudanças reprodutivas” 
apresentam-se três possibilidades de compreensão das causas de tais mudanças no 
comportamento reprodutivo vigente no Brasil durante o século XX, através da elaboração 
de modelos diferentes, mas não-excludentes, de análise de tais metamorfoses no tamanho 
das famílias. 

Palavras chave: Demografia, fecundidade, tamanho familiar    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Humberto Hermenegildo de Araújo (Orientador)Maria Aparecida de Almeida Rego 
(Bolsista-PIBIC) Daíse Fernandes Dantas (Iniciação Científica) Daniella Lago Alves 
Batista de Oliveira (Iniciação Científica)  

Levantamento de dados e análise sobre registros literários publicados em jornais (A 
República, O Feitiço, Farol) e periódicos, ou sobre a forma de livros, durante as primeiras 
décadas do século XX, no Rio Grande do Norte, com destaque na década de 30. Por meio 
da análise do material coletado (poemas, crônicas, artigos, livros) verificou-se que a 
produção literária do período em estudo apresenta temas recorrentes como regionalismo, 
folclore, música, filosofia, natureza sertaneja, acontecimentos do cotidiano, religiosidade, 
emancipação feminina e vida social. Simultaneamente à identificação dos temas, observou-
se diversidade estrutural na produção poética e a discussão sobre Modernismo, Brasilidade 
e Vanguarda. Os resultados obtidos inscrevem-se em uma etapa de um processo mais 
amplo, cujo objetivo é a formação de um banco de dados sobre a literatura local no contexto 
do sistema literário nacional. Esses registros literários permitem uma compreensão do 
processo literário brasileiro nas suas manifestações regionais e nas suas implicações com o 
processo de modernização da sociedade. 

Palavras chave: Modernismo, Regionalismo, Registros literários    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0499  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO SABER PEDAGÓGICO EM NESTOR LIMA: ÉTICA 
E HIGIENISMO NA DÉCADA DE 20.  
ALUNO: MARLENE TAVARES DE ARAÚJO SOBRINHA (04882929481)  
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES 
(00555011763)  
CO-AUTOR: CAROLINA TAVARES DA SILVA (00850801443)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho encontra-se na 1ª fase, consiste na catalogação do acervo da Biblioteca 
Particular de Nestor dos Santos Lima, objetivando compreender a construção do discurso de 
Nestor Lima. Defensor da idéia de uma educação completa, integrado às dimensões 
intelectual, físicas e morais; sintetizadas pelo discurso higienista, voltado para a relação 
educação/saúde, exemplificado nas preocupações com a adequação da vestimenta ao clima 
e à atividade escolar, além das instalações, construção e localização dos prédios escolares. 
A difícil situação sanitária do Brasil no final do século XIX e início do século XX 
contextualiza o pensamento higienista da época na sua proposta de promover a saúde do 
país. Para tanto, utilizou-se a escola como principal forma de promover a higienização, pois 
a entrada e permanência da criança nesta, era o melhor momento para a formar e adotar 
preceitos. Como eram muitas as crianças que não tinham a oportunidade de adentrar aos 
portões escolares, a prevenção das doenças não poderia passar apenas pela escola, 
obrigando a difusão do higienismo através de outras instâncias pedagógicas como palestras 
públicas e museus. A biblioteca de Nestor Lima materializa esses saberes circulantes na 
época, revelando dos 1144 livros levantados, 75 deles (6,5%) ligados a Educação e a 
Higiene. Após o fim da catalogação terá inicio a análise das referências específicas do 
acervo quanto às matrizes higienistas da concepção pedagógico-educacional do autor. 

Palavras chave: Higienismo, Educação, Nestor Lima     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0504  
TÍTULO: ESCOLAS RADIOFÔNICAS: UM INVESTIMENTO DA IGREJA 
CATÓLICA NOS ANOS DE 1950 A 1965.  
ALUNO: CAROLINA TAVARES DA SILVA (00850801443)  
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA (07108842491)  
CO-AUTOR: MARLENE TAVARES DE ARAÚJO SOBRINHA (04882929481)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho trata da importância das Escolas Radiofônicas não apenas como meio de 
combate ao analfabetismo, como da importância histórico-social da sua atuação, uma vez 
que ela é fruto de uma conjuntura marcada pelo fim da 2ª Guerra mundial, onde Natal foi 
palco importante, e seu fim trouxe conseqüências marcantes tangentes ao aumento da 
população vinda do campo, atraída pelos novos empregos, pelos dólares americanos e 
fugindo das secas cíclicas. Através do Movimento de Natal, a Igreja Católica nos anos 50 
centra-se na educação priorizando a assistência ao campo, a promoção do bem estar das 
comunidades rurais desenvolvendo um ideal de autopromoção social, cooperação e 
solidariedade. Ao final dos anos 50 e início dos anos 60 sofrendo a concorrência das Ligas 
Camponesas, do comunismo, e das religiões protestantes, Ela redefine as prioridades e 
assume compromissos sociais não mais apenas assistencialistas, objetivando as Reformas de 
Base, sendo as Escolas Radiofônicas, um dos meios de combater o “atraso” do homem do 
campo, pois através dos treinamentos, recorte da pesquisa que enfatizamos, percebemos a 
maneira como era possível desenvolver um trabalho de conscientização, politização, 
informações sobre a prevenção de doenças, educação sanitária, e treinar os monitores para 
utilizar o rádio, além de fazer trabalhos de incentivo à criação de sindicatos com discursos 
progressistas organizando os trabalhadores para avançarem nas reivindicações deles. 

Palavras chave: Escolas Radiofônicas, Educação, Treinamentos    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0507  
TÍTULO: MISSÃO DAS ONG´S E PRÁTICAS EFETIVAS.  
ALUNO: REGIVALDO SENA DA ROCHA (03253042464)  
ORIENTADOR: NORMA MISSAE TAKEUTI (37318314815)  
 

 

Resumo:  
 

Esta comunicação visa apresentar resultados parciais de uma análise que leva em conta as 
práticas e perspectivas das organizações não-governamentais que buscam trabalhar 
organizadas em rede no campo da juventude em Natal-RN. Nos levantamentos preliminares 
temos procurado levantar os seus objetivos, as suas contradições, sempre procurando 
acentuar o foco de análise no plano especifico sobre a defasagem existente entre a proposta 
das organizações e as ações por elas executadas, procurando observar os resultados obtidos 
pelas mesmas. O campo de discussões a ser investigado e investido é o da juventude 
submetida a uma situação de risco social e pessoal, notadamente na Zona Oeste de Natal. 
Dentro desta problemática buscaremos uma definição para o que essas organizações 
chamam de redes e como estas redes operam. A partir dos dados obtidos, espera-se que seja 
desvelada a natureza das parcerias e alianças que as ONG´s tem buscado, observando 
sempre as possibilidades das mesmas estarem ou não trabalhando em redes, sejam estas 
com as organizações sócio-institucionais ou submersas.Palavras Chaves: ONG´s, Redes, 
Ações. 

Palavras chave: ONG´s, Redes, Ações       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0509  
TÍTULO: ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO EM NATAL  
ALUNO: HERBERTH LIMA DOS SANTOS (00964906406)  
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA (37858750453)  
 

 

Resumo:  
 

O turismo de massa despontou no pós-guerra devido a uma serie de fatores, pois o mundo e, 
em particular, os paises europeus, conheceram um período de expressivo crescimento 
econômico, o que possibilitou o desenvolvimento da atividade turística. Fatores como a 
concentração urbana, a elevação da renda, uma maior disponibilidade de tempo livre, dada a 
redução da jornada de trabalho, e a ampliação do período de férias remuneradas 
contribuíram para gerar a demanda por viagens e lazer. E ainda, o avanço tecnológico, 
especialmente no que diz respeito aos transportes, as comunicações e informatização 
possibilitaram a afirmação de uma ampla rede de comercialização e expansão da oferta 
turística. Desde então, se verificou um crescimento continuo dos empreendimentos 
vinculados ao setor - serviços de transporte, de meios de hospedagem, agências e 
operadoras de viagem. De modo geral, governos, agências multilaterais enxergam o turismo 
como uma atividade capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico. No entanto, 
alguns estudos já demonstram a redução do efeito multiplicador desta atividade em certas 
destinações gerada pela forma de articulação de seus empreendimentos. Os resultados 
preliminares da investigação sobre o setor hoteleiro em Natal sugerem que grande parte da 
demanda criada por hotéis e pousadas destina-se a aquisição de bens e serviços produzidos 
fora do estado, limitando os benefícios que esta atividade pode ter sobre a economia local. 

Palavras chave: Turismo de massa, Setor hoteleiro, desenvolvimento   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0510  
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS ENTRE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMA SENTINELA - NATAL/RN  
ALUNO: FABRÍZZIA MORAIS TEIXEIRA DE SOUZA (96924748449)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

Resumo:  
 

A violência sexual contra crianças e adolescente mostra – se como uma das formas mais 
graves de violação dos direitos humanos. ”O Programa Sentinela evidencia que a 
exploração sexual, em 2003, foi responsável por 37% da procura do atendimento desta 
Instituição, enquanto o abuso sexual motivou 22% dos casos, contra 41% de outras causas 
que levaram crianças ou adolescentes àquele Programa”. O abuso e a exploração sexual são 
problemas de saúde pública. Têm como conseqüência Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST), gravidez indesejada, além das disfunções sexuais que podem acarretar. Esta 
Pesquisa de Iniciação Científica tem como objetivos:1) verificar a incidência de DST entre 
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Programa Sentinela Natal/RN, no 
período de 2003 - 2005; 2)Propor medidas de intervenção no enfrentamento do fenômeno. 
A metodologia utilizada constará de: aplicação de questionários, visitas “in loco”, consulta 
ao banco de dados disponíveis, entrevista com usuários do Programa no período em 
destaque. Este trabalho encontra-se em fase de coleta de dados e revisão da bibliografia 
especializada (publicações da UNESCO). O enfrentamento da situação de violência e abuso 
sexual não deve ser considerado responsabilidade apenas do Estado, mas de toda a 
sociedade e suas organizações. 

Palavras chave: Violência Sexual, Criança e Adolescente, Doenças Sexualmente 
Transmissíveis          
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0514  
TÍTULO: CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL BRASILEIRA  
ALUNO: ISABEL SOARES DA COSTA (04612269446)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

 

Resumo:  
 

A indústria do petróleo revela-se especialmente dependente de tecnologia, pelos altos custos 
e riscos que apresenta. Portanto, as formas de adquiri-la merecem especial atenção da 
comunidade jurídica e empresas petrolíferas. Este estudo objetivou examinar o Contrato 
Internacional de Transferência de Tecnologia em suas aplicações na indústria brasileira de 
petróleo e gás natural. Aplicando a metodologia teórico-descritiva, a pesquisa foi 
fundamentada na doutrina do Direito Internacional Privado, Direito de Propriedade 
Intelectual e Direito do Petróleo e Gás Natural, assim como na análise de contratos 
celebrados por atores da indústria. Dois tipos de contratos de transferência de tecnologia 
foram focados: aqueles que têm como conseqüência a transferência (compra e venda de 
equipamentos, joint ventures, turnkey e investimentos) e aqueles que a têm por objeto 
(know how e cessão de patentes). Suas características mais distintivas - objeto, principais 
cláusulas, condutas das partes contratantes e instrumentos de realização - foram objeto de 
análise pormenorizada. Por fim, os objetivos e riscos do contrato foram enfatizados, 
principalmente na fase pré-contratual, assim como as garantias que devem ser observadas 
pelas partes e os limites impostos pela ordem pública à vontade dos contratantes, com 
destaque aos papeis desempenhados pelo Banco Central e pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial. 

Palavras chave: Petróleo e Gás Natural, Contrato de Transferência de Tecnologia, Direito 
do Petróleo           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0517  
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICO-JURÍDICAS ACERCA DA INDÚSTRIA 
DO PETRÓLEO NO CONTEXTO BRASILEIRO  
ALUNO: HUMBERTO LIMA DE LUCENA FILHO (05054599495)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414)  
CO-AUTOR: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414)  
CO-AUTOR: LÍVIA MELO DO NASCIMENTO (05295392414)  
 

 

Resumo:  
 

As sociedades modernas demonstram uma hiperdependência do petróleo e seus derivados. 
Funcionando como matéria-prima em diversos produtos industriais, bem como a mais 
importante fonte energética na atualidade, este combustível fóssil, nos últimos cento e 
cinqüenta anos, passou de simples fonte não renovável de energia a vetor estratégico na 
economia de muitos países e elemento de competitividade e poder econômicos nos 
mercados internacionais. Desta forma, o Brasil, como integrante da Nova Ordem Mundial e 
agente efetivo no setor petrolífero, exerce relevante papel. Uma abordagem histórico-
jurídica da indústria nacional do petróleo é de fundamental importância para uma boa 
compreensão tanto do atual processo de consolidação deste setor como do estabelecimento 
de perspectivas para o futuro energético brasileiro. Este trabalho tem como escopo realizar a 
abordagem supracitada, apontando desde o surgimento do petróleo em âmbito mundial até 
os recentes dias dessa indústria no contexto brasileiro, valendo-se de uma análise histórico-
jurídica. 

Palavras chave: Petróleo, Brasil, História       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0519  
TÍTULO: COMO CHEGAMOS AO MAGISTÉRIO: CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 
DO PROFESSOR  
ALUNO: MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO (05090837490)  
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
 

 

Resumo:  
 

O estudo apresenta as condições e os meios que levaram os professores da educação básica 
formados em pedagogia pelo Programa de formação em nível superior na região do 
Seridó/RN- PROBÁSICA, a adentrarem o universo educativo, um olhar sobre a construção 
identitária a partir de quando o indivíduo começa a ensinar, uma reflexão acerca de suas 
concepções relativas à profissão e a si mesmos. Neste aspecto, temos por objetivo elencar os 
motivos pelos quais chegaram à docência e refletir como se encontram atualmente. Para 
isto, visitamos 82 docentes nas escolas onde trabalham, conversamos com os mesmos, 
aplicamos questionários e, em seguida, realizamos análises inspiradas em teóricos com os 
quais dialogamos sobre as competências do educador, sobre o florescimento da identidade 
do profissional quando o mesmo se envolve nos fazeres docentes. Constatamos que os 
motivos que os levaram a iniciar como educadores foram as aspirações ou o interesse 
individual, oportunidades de trabalho, alcançando a identificação com a profissão pela 
satisfação no trabalho docente e na expectativa de continuar a estudar e a aperfeiçoar o 
conhecimento pedagógico. Percebemos, então, que os interesses iniciais decorrem uma 
trajetória que os fazem se sentir bem e ver na docência a sua identidade profissional 
lapidada, construída com a ingerência da formação sobre o tempo de experiências. 

Palavras chave: formação docente, identidade profissional, magistério   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0520  
TÍTULO: ACESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA A UFRN: O QUE REVELAM 
OS DADOS DOS ISENTOS DA TAXA DO VESTIBULAR.  
ALUNO: VERUSKA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA (05252694443)  
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO (13604759404)  
 

 

Resumo:  
 

A questão do acesso ao Ensino Superior vem assumindo uma grande importância na 
sociedade contemporânea, gerando discussões a respeito da inclusão e da ampliação da 
oferta de matrícula e com isso a preocupação com a democratização do acesso dos alunos 
da rede pública nas IES públicas. Nesta perspectiva, a UFRN, com o intuito de democratizar 
o acesso e a inclusão de alunos da rede pública em seus cursos, propõe políticas que 
poderão ajudar a atenuar as desigualdades no acesso dos candidatos das chamadas classes 
populares aos cursos desta IES. A presente pesquisa procura problematizar a questão acima 
posta para melhor compreender a complexa relação entre a Universidade e o Ensino Médio 
Público. Propõe-se, portanto, analisar criticamente as condições e os fatores que dificultam 
ou promovem o acesso dos alunos isentos da taxa do vestibular num dos cursos da UFRN. 
Para tanto está sendo utilizada a base de dados da COMPERVE que disponibiliza 
informações em séries históricas e com detalhamento capazes da revelar o perfil sócio-
econômico e o desempenho dos alunos que se submetem ao vestibular da UFRN. Os citados 
dados permitirão a análise de variáveis de natureza quali e quantitativa. O procedimento das 
análises serão desenvolvidos com o apoio do MODALISA, uma ferramenta estatística para 
análise e tratamento de dados no campo das ciências sociais. 

Palavras chave: Política de inclusão, Acesso ao Ensino Superior, Ensino Médio  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0521  
TÍTULO: AS ELITES NATALENSES E A CULTURA POPULAR NUM CONTEXTO 
DE TRANSFORMAÇÕES URBANAS (1890-1910)  
ALUNO: MÁRCIA MARIA FONSECA MARINHO (04754269403)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
 

 

Resumo:  
 

No fim do século XIX e os primeiros anos do século XX e os anos do século XX o ocidente 
foi marcado por profundas transformações econômicas, técnicas , científicas e também no 
campo das artes. O rápido desenvolvimento das ciências e das técnicas industriais levaram a 
uma sensação de euforia generalizada, como se o mundo finalmente caminhasse para as 
soluções de todos os seus males, com a busca do progresso. É dentro desse quadro de 
euforia que se iniciam as reformas urbanas nas principais cidades européias, que logo vão 
inspirar as remodelações das cidades brasileiras nas primeiras décadas do século XX, 
incluindo aí as reformas urbanas sofridas por Natal nos governos Alberto Maranhão (1900- 
1904; 1908-1913). Dentro desse quadro de reformas a elite letrada natalense vai se 
posicionar em relação à “cultura popular”, condenando práticas populares como fandango, 
pastoril, bumba-meu-boi e cavalhadas, que não se enquadravam nas novas idéias de 
progresso e civilidade adotadas por essa elite. Esse trabalho tenta perceber no discurso 
desses homens de letra sobre essas práticas populares no contexto dos melhoramentos 
urbanos de Natal no início do século XX . 

Palavras chave: Natal, cidade, cultura popular      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0525  
TÍTULO: O GRUPO ESCOLAR ALBERTO TORRES: PRÁTICAS DE PROFESSORAS 
(1935-1945)  
ALUNO: ANDRESSA DE SOUSA SILVA (00982842406)  
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
CO-AUTOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS (04398394400)  
 

 

Resumo:  
 

O Objetivo deste trabalho particulariza a educação feminina no período entre 1935 e 1945 
no grupo escolar Alberto Torres, em Natal. Para isso, procuro analisar as práticas de 
professoras neste estabelecimento de ensino através de decretos, atas, artigos publicados em 
jornais e documentos de ordem escolar referentes ao período enfocado. As informações 
obtidas apontam o grupo escolar como sendo a “federação de escolas, sob um plano 
uniforme e direção comum, mantendo cada uma sua economia interna” e que “as aulas dos 
grupos escolares serão abertas a 02 de Janeiro e encerradas a 30 de Novembro de cada ano”. 
Dessa maneira, a pesquisa que se encontra em fase inicial pretende apresentar a educação 
dada ao gênero feminino através das práticas dessas professoras e suas contribuições para a 
historiografia educacional, no Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: História da Educação, Práticas de professoras, Memória   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0528  
TÍTULO: UMA APROXIMAÇÃO A RESPEITO DO PENSAMENTO DOS 
PROFESSORES(AS) DO PROBÁSICA SOBRE PROFISSÃO DOCENTE  
ALUNO: SUZANA CUNHA DE GOIS (00982055447) 
ORIENTADOR: ISAURO BELTRÀN NUÑEZ (07673994-55) 

 

Resumo:  
 

As duas últimas décadas do século passado podem ser considerados, em nosso país, como 
um período que trouxe uma série de iniciativas em que se coloca os professores e os 
processos formativos para a Docência em grande evidência. Daí surge o debate sobre a 
docência como profissão e a profissionalização do trabalho do ensino como uma alternativa 
sedutora para se pensar a formação dos professores(as) na perspectiva da construção de 
novas identidades profissionais para a docência. O presente estudo, desenvolvido na base de 
pesquisa Formação e Profissionalização Docente é parte de uma pesquisa financiada pelo 
CNPq e coordenada pelos professores Isauro Beltràn Nuñez e Betania Leite Ramalho. Fazer 
aflorar as representações dos professores(as) é uma tarefa complexa. No entanto, conhecer 
como pensam e agem os docentes em seu campo de trabalho, são elementos essenciais para 
se vislumbrar as possibilidades e os meios de se implementar o sedutor movimento de 
renovação didático-pedagógica proposto pela profissionalização docente. Os campos 
teóricos profissão e profissionalização, são objeto de análise junto a um conjunto de 
professores(as) do Programa para o Desenvolvimento da Educação Básica - PROBÁSICA. 
Em seu caráter exploratório, o estudo apresentará um panorama inicial a respeito do que 
pensam um grupo de professores sobre a docência, o ensino e as aprendizagens adquiridas 
na escola. Esperamos que os resultados obtidos possam contribuir com argumentos 
consistentes para nortear as ações voltadas para ressignificar o trabalho docente. 

Palavras chave: Profissionalização, Docência, Representações    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0530  
TÍTULO: A DISSOLUÇÃO DO PARLAMENTO ALEMÃO EM 2005 E A 
CONSTITUCIONALIDADE DAS NOVAS ELEIÇÕES  
ALUNO: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

 

Resumo:  
 

Após a derrota do Partido Social-Democrata Alemão (em alemão, SPD) em eleições 
estaduais do Estado da Renânia do Norte-Vestfália em maio de 2005, Gerhard Schröder, o 
então chanceler da República Federal da Alemanha, anunciou a intenção de se submeter a 
um voto de confiança do Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão. De acordo 
com o art. 68 da Lei Fundamental Alemã – Grundgesetz –, a negação do voto de confiança 
ensejaria a dissolução da câmara e a convocação antecipada do pleito nacional, previsto 
para 2006. Afirmando apoio inconstante da maioria no Bundestag e uma minoria no 
Bundesrat (câmara alta do Parlamento), um argumento considerado controverso sob o ponto 
de vista constitucional, conseguiu a negação do voto de confiança pelo Bundestag. O 
presidente alemão solicitou a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições e 
foi imediatamente dada entrada em uma ação de inconstitucionalidade junto ao Tribunal 
Constitucional Federal Alemão contra a autodissolução do Parlamento, questionando a 
fundamentação do premier alemão. O presente estudo objetivou analisar a decisão da 
Segunda Turma do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que se ocupou com a questão e 
considerou plausível o argumento do chanceler federal. Aprofundou-se ainda por examinar 
a norma constitucional que autoriza a colocação da moção de confiança, bem como das 
limitadas possibilidades de averiguação por parte dos magistrados alemães de eventual 
desrespeito à Constituição. 

Palavras chave: Direito Constitucional, República Federativa da Alemanha, Ação de 
Inconstitucionalidade          
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0531  
TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL DIANTE DOS NOVOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
MENTAL  
ALUNO: KATIANE PEREIRA SOARES (01194180450)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

Resumo:  
 

O campo da saúde mental está em processo de transição histórica. Configura-se em um 
campo de intensa discussão, pois as propostas de reformulações envolvem distintos grupos 
sociais, com opiniões divergentes em relação às mudanças a serem realizadas. A 
reformulação da assistência ao portador de transtorno mental consiste em uma necessidade 
discutida há várias décadas. A psiquiatria vem sendo alvo de críticas, através de vários 
movimentos de contestação, que se fizeram notar no cenário mundial. Esses movimentos 
tiveram repercussões no Brasil. A reforma psiquiátrica brasileira surge a partir da 
conjuntura da redemocratização no final da década de 70, tendo como fundamento não 
apenas a crítica conjuntural do sistema nacional da saúde mental, mas também e 
principalmente, a crítica estrutural ao saber e as instituições psiquiátricas clássicas. A 
reforma não se reduz a uma reformulação administrativa ou técnica-assistencial, engloba 
dimensões teórico-conceitual e sociocultural. A reforma tem como tarefa substituir a 
psiquiatria centrada no hospital por outras propostas terapêuticas que garantam a reinserção 
social. Considerando os aspectos anteriormente mencionados, surge o desejo em ampliar o 
conhecimento a respeito da existência de novos serviços propostos pela reforma 
psiquiátrica, através de uma pesquisa quantitativa nas cidades de Natal e Mossoró. Além 
disso, serão abordadas as propostas de trabalho do profissional de assistência social dentro 
deste novo contexto. 

Palavras chave: Reforma Psiquiátrica, Serviço Social, Novos Modelos de Atenção 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0538  
TÍTULO: PSICOLOGIA E “TERCEIRO SETOR”: EM BUSCA DO COMPROMISSO 
SOCIAL  
ALUNO: MARCELO MENEZES DA COSTA (01136080473)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ILANA LEMOS DE PAIVA (01993096477)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
 

 

Resumo:  
 

O presente estudo tem como objetivo conhecer quem são e o que fazem os psicólogos que 
atuam no “terceiro setor” no estado do Rio Grande do Norte, analisando se suas ações estão 
norteadas por uma prática psicológica comprometida socialmente. Para a realização desta 
pesquisa, foram aplicados 15 (quinze) questionários com psicólogos que atuam no “terceiro 
setor” no RN, com intuito de mapear a formação e atuação desses profissionais. Além disso, 
foram realizadas 04 (quatro) entrevistas semi-estruturadas, gravadas em áudio, com 
psicólogos que trabalham em ONGs consideradas referências no estado, que foram 
utilizadas como estudo de caso para uma compreensão qualitativa. Os resultados apontam 
para um perfil predominante de profissionais do sexo feminino, com até 30 anos de idade, 
de formação clínica. Não há referências de estágio ou formação complementar na área 
social. Os locais de atuação não são unívocos, com uma grande heterogeneidade de 
demandas sociais. Constatamos, ainda, que as ações das instituições do “terceiro setor”, e da 
Psicologia, são bastante pontuais e desarticuladas de um projeto mais amplo de mudança 
social, que possa vir a influenciar efetivamente políticas públicas. 

Palavras chave: Psicologia, "terceiro setor", compromisso social    
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: HS0539  
TÍTULO: OS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE: 
APONTAMENTOS PARA REFLEXÃO  
ALUNO: TATIANE MEDEIROS SILVA GADELHA (04878289414)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
 

 

Resumo:  
 

A entrada significativa dos psicólogos nas instituições de saúde pública se deu em meio às 
reformulações neste campo a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. Avanços 
importantes foram implantados, como alterações nas concepções que norteiam as práticas e 
nas ações que parecem se direcionar paulatinamente para uma abordagem social. Mas, 
permanecem as críticas que apontam uma transposição do modelo tradicional de 
atendimento para os serviços públicos. O objetivo deste estudo é caracterizar a prática 
psicológica em instituições públicas de saúde no tocante às inovações na atenção global. 
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas em onze serviços de Psicologia. Os dados 
mostram mudanças nos serviços especializados em saúde mental, cujas equipes 
multiprofissionais atuam na atenção integral aos usuários. Nas unidades básicas, trabalhos 
em grupo e psicoterapias individuais têm sido freqüentes. Há dificuldade de articulação 
entre profissionais, falta de uma política de recursos humanos adequada ao modelo e 
consolidação de diretrizes propostas para o SUS. Conclui-se que a atuação psicológica na 
saúde pública está consolidada, apesar da ausência de um modelo de atuação que possibilite 
a aplicabilidade dos conhecimentos técnicos de acordo com o conceito de saúde pautado por 
determinantes ligados às condições materiais de existência, além de coerência e 
delineamentos claros acerca da proposta do SUS com a conseqüente formação necessária 
para a atuação multiprofissional. 

Palavras chave: Saúde pública, Psicologia, Atuação profissional    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0542  
TÍTULO: SUICÍDIO E TENTAVIVA: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS 
CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS NO RIO GRANDE DO NORTE NO 
ANO DE 1999.  
ALUNO: BEETHOVEN HORTÊNCIO RODRIGUES DA COSTA (01257332406)  
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA (10648844404)  
CO-AUTOR: CYNTHIA ARAÚJO MOTA (04875550405)  
CO-AUTOR: MELINA SÉFORA SOUZA REBOUÇAS (04189371416)  
CO-AUTOR: SHEILA KAIONARA FERREIRA DO RÊGO (05190783499)  
 

 

Resumo:  
 

Esse estudo epidemiológico consiste na extensão de estudos anteriores e tem como objetivo 
comparar as características sócio-demográficas do suicídio e das tentativas de suicídio no 
Rio Grande do Norte. Na região nordeste, poucos estudos têm sido desenvolvidos sobre o 
fenômeno do suicídio e das tentativas de suicídio, evidenciando aqui a relevância desse 
estudo. A metodologia utilizada seguiu as seguintes etapas: os dados foram obtidos a partir 
da pesquisa nos prontuários, do ano de 1999, do Hospital Walfredo Gurgel e nos laudos 
cadavéricos do ITEP (Instituto Técnico de Polícia), tendo sido tratados estatisticamente pelo 
SPSS (Social Package for Social Science), em números brutos e percentuais. Os resultados 
parciais mostram que no período estudado houve 90 tentativas e 51 ocorrências de suicídio. 
Sendo que em relação às tentativas, 33,3% eram do sexo masculino e 66,7% do feminino, 
enquanto que em relação ao suicídio 84,3% eram do sexo masculino e 15,7% do feminino. 
Quanto à faixa etária de maior ocorrência, nas tentativas se encontra 15-19 anos (24,4%) e 
no suicídio de 20-24 anos (15,7%), demonstrando que se trata em ambos os casos de uma 
faixa etária jovem. O meio mias utilizado nas tentativas é a ingestão de medicamentos 
(53,3%) e no suicídio o enforcamento (62,7%). Acreditamos que essa iniciativa científica 
dará subsídios para que se alcance uma visão mais completa desse fenômeno e uma visão 
comparativa dos aspectos envolvidos no ato suicida ao longo do período pesquisado. 

Palavras chave: Suicídio, Tentativa de Suicídio, Epidemiologia    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0543  
TÍTULO: COM OS PROFISSIONAIS DO PSF: ATUAÇÕES E DILEMAS EM FELIPE 
CAMARÃO  
ALUNO: JHOSEANNE MAGALHÃES BERNARDINO (69280991272)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
 

 

Resumo:  
 

Objetiva-se caracterizar os aspectos positivos e os empecilhos do processo de 
implementação do PSF no bairro de Felipe Camarão. A partir de conteúdos bibliográficos, 
grupos focais e observação do cotidiano das três unidades de saúde existentes no bairro, 
verifica-se que tal implementação não tem sido um processo uniforme e contínuo, 
evidenciando as contradições e dificuldades da saúde pública no país. Sem deixar de 
reconhecer os benefícios de uma atenção mais perto dos problemas de saúde, essa 
implementação revela-se mais como modificação institucional que uma maior aproximação 
com o trabalho preventivo ou de promoção à saúde. Os encontros com membros das 14 
equipes de saúde mostram que muitos dos entraves surgem desde o período inicial. Assim, a 
comunicação inadequada entre equipes de saúde, órgãos responsáveis pelo programa e 
comunidade; as limitações das estruturas físicas, a oferta irregular de medicamentos e 
materiais de trabalho, bem como dificuldades cotidianas no sistema de referência e contra-
referência dos atendimentos são problemas comuns que impossibilitam, por vezes, 
determinadas atividades essenciais. Igualmente é reconhecido pelos profissionais as 
limitadas possibilidades de treinamento e capacitação continuada, que se refletem também 
nos níveis de desinformação da própria população. Conclui-se que o alto grau de 
normalização e verticalidade das ações do programa tem inviabilizado a construção de 
formas alternativas nas práticas de trabalho das equipes. 

Palavras chave: Psicologia Social e Saúde, PSF, Empecilhos    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0544  
TÍTULO: E NO MEIO DOS CAMINHOS, UMA CASA DE PEDRA... CAMINHOS 
ANTIGOS E OCUPAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: BUENO FREIRE TEIXEIRA (00958534489)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
 

 

Resumo:  
 

A política inicial de colonização da América Portuguesa, calcada na ocupação e exploração 
econômica do litoral, se reveste de um novo impulso colonizador durante o século XVII e 
primeira metade do século XVIII. Isso se manifestou concretamente através da construção 
de inúmeras casas-fortes, conhecidas como “casas de pedra”.Como parte de um projeto 
mais amplo que visa analisar como essa construções assumiram as funções de fortaleza e 
moradia, aglomerando em torno de si contingentes populacionais, se pensou a respeito de 
estudar as estradas e caminhos que durante esse recorte cronológico serviram não somente à 
interligação desses núcleos ocupacionais, mas também como vias de penetração.Tendo em 
vista tais considerações, objetiva-se por meio deste trabalho responder à duas questões 
principais: quais os caminhos fluviais e terrestres e como os mesmos influenciaram nas 
relações interétnicas? No sentido de elucidar tais questionamentos, utilizaremos subsídios 
históricos (fontes bibliográficas e documentação cartográfica) e de métodos arqueológicos: 
(obs: in situ, sondagem, elaboração de planilhas, uso de GPS e detector de metais etc.).Com 
isso, visa-se fazer um mapeamento dessas estradas e caminhos coloniais no RN, afim de 
dimensioná-los no espaço atual, bem como promover o entendimento espaço/ ocupação no 
referido recorte temporal. 

Palavras chave: arqueologia, caminhos, ocupação      
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0550  
TÍTULO: CARACTERIZANDO ALGUMAS LIMITAÇÕES NOS DISCURSOS DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)  
ALUNO: LÍLIAN OLIVEIRA GOMES (05224892490)  
ORIENTADOR: MARTHA AZUCENA TRAVERSO YEPES (00870893432)  
 

 

Resumo:  
 

Objetiva-se identificar princípios norteadores da implementação do PSF e a consistência 
dos mesmos na operacionalização das práticas cotidianas do programa no bairro de Felipe 
Camarão. A partir da análise documental observa-se que existe preocupação por melhoras 
na atenção à saúde da população brasileira. Desde a década de 80 reconhece-se a existência 
de uma crise assistencial caracterizada pela desigualdade no acesso, ausência de 
integralidade das ações, excessiva centralização, baixa resolutividade dos serviços e 
desorganização. A implementação do SUS e seus princípios de atenção à saúde como 
direito: integral, universal, equânime, resolutivo, intersetorial, humanizado no atendimento 
e de participação social, geraram expectativas de mudanças. Contudo, aponta-se empecilhos 
nesse processo: “crise econômica e fiscal no Brasil, clientelismo, burocracia administrativa, 
mudanças demográficas e epidemiológicas, fortalecimento do modelo assistencial vigente e 
forte interferência da visão neoliberal das políticas de saúde”. Surpreende-se que o PSF seja 
implementado com as mesmas expectativas sem que se considere tais empecilhos. Destaca-
se a falta de reflexão sobre tais empecilhos relacionados com as profundas desigualdades 
sociais institucionalizadas no país. Portanto, fica claro a necessidade de propiciar processos 
de reflexividade autocrítica na definição de diretrizes de operacionalização, na medida que a 
tendência é de reprodução acrítica de formas de atuação instituídas. 

Palavras chave: Psicologia Social e Saúde, PSF, Princípios Norteadores   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0553  
TÍTULO: A PUBLICIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA UMA MELHORIA NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
ALUNO: CARLOS MAGNO DE SOUSA CORDEIRO (05122067406)  
ORIENTADOR: MARIA DA LUZ GOIS CAMPOS (15655482487)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho se resume a uma breve análise das discussões acerca das políticas 
públicas no Brasil, que se atenuou,principalmente, nas duas décadas passadas, e que servem 
de subsídio para que haja realmente uma publicização nas mediações entre estado e 
sociedade civil, no que se refere ao caráter das relações entre os mesmos na constituição da 
chamada esfera pública. No trabalho são apresentados, ainda, alguns questionamentos e 
sugestões na finalidade de que se consiga uma melhoria nas políticas publicas, baseado no 
texto constitucional e nos princípios da democracia participativa. A presente pesquisa tem 
como objetivo investigar o funcionamento dos conselhos nas comunidades as quais estão 
sendo feitos os recadastramentos do programa do leite. Para dar direção a pesquisa, 
estabeleci as seguintes questões, que procuram nortear o trabalho: Que procedimentos estão 
sendo utilizados pelos conselhos para o processo de democratização das comunidades 
correspondentes? Que conseqüências podem ter para as comunidades em questão as 
respostas manifestadas? Qual a opinião dos usuários do programa do leite acerca dos 
conselhos. 

Palavras chave: Assistência Social, Programas Sociais, Programa do Leite  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0562  
TÍTULO: UMA MOÇA E UM CASAMENTO, UM CASAMENTO E UM DOTE 
(SERIDÓ COLONIAL DE 1754 - 1759)  
ALUNO: ROSENILSON DA SILVA SANTOS (05765372414)  
ORIENTADOR: MUIRAKYTAN KENNEDY DE MACEDO (40674347404)  
 

 

Resumo:  
 

Percorrendo as sendas caligráficas e históricas dos testamentos das famílias seridoenses 
coloniais, visualizamos a partir das leituras que lançamos sobre os mesmos, fragmentos dos 
costumes dos habitantes do Sertão do século XVIII. Neste lugar, a exemplo de outros, 
famílias abastadas concediam bens as suas filhas casadouras: o dote. Neste sentido nos 
propomos estudar a composição dos dotes que foram outorgados nesta plaga. O trabalho 
partiu do rastreamento das fontes, encontradas no Fundo da Comarca de Caicó, hoje 
custodiadas pelo LABORDOC (Lab. de Doc. Histórica. CERES). Obras de Muriel Nazzari, 
Sheila de C. Faria e Maria Beatriz N. da Silva, serviram de arcabouço para a observação do 
objeto na conjuntura histórica da colônia e elementos que permitiram estabelecer analogias 
entre os bens que compunham os dotes concedidos pelas famílias do Seridó e de outras 
capitanias. Dos 82 inventários, que o Fundo dispõe, do século em questão, 45 foram 
pesquisados, delimitando o interstício nos anos de 1754 a 1795. Integravam os dotes os bens 
que consideramos essenciais para a manutenção do modo de vida da época: os bens de raiz: 
sítios, fazendas e os bens semoventes: escravos, bois, artefatos de cozinha feitos de prata, 
jóias que adornavam os corpos e preservavam o status da família, segundo Nazzari, neste 
sentido os bens não diferiam significativamente da São Paulo do mesmo século, e apesar 
das distâncias geográficas, os dotes eram semelhantes em seus significados sócios-culturais. 

Palavras chave: SERIDÓ COLONIAL, INVENTÁRIOS E TESTAMENTOS, DOTE 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0566  
TÍTULO: O IMPACTO DA VARIAÇÃO DO FPE NO PIB DO RIO GRANDE DO 
NORTE NO PERÍODO DE 1998 A 2001.  
ALUNO: WILLIAM GLEDSON E SILVA (01220903493)  
ORIENTADOR: LUZIENE DANTAS DE MACEDO (92995110478)  
CO-AUTOR: THIAGO EMMANUEL ANDRADE DE SALES (00947981411)  
CO-AUTOR: VICTOR CEZAR DE CARVALHO (03397047480)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a importância do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE), no tocante a transferência intergovernamental, no estado do Rio Grande do 
Norte (RN), bem como sua relação com o Produto Interno Bruto (PIB), no período de 1998 
a 2001. Tal transferência objetiva diminuir as disparidades inter-regionais ou pelo menos 
atenuar as distorções existentes, principalmente no que tange ao aspecto sócio-econômico. 
Nisso, faz-se necessário compreender a relevância destas transferências sobre a riqueza do 
RN como forma de averiguar o grau de sensibilidade do PIB em relação às variações do 
FPE. Metodologicamente utiliza-se de uma revisão bibliográfica acerca do tema em questão 
e de um método estatístico baseado no modelo de regressão linear simples. Com base na 
literatura observada e nos dados obtidos pode-se concluir, que as variações do FPE 
proporcionaram impactos positivos no PIB do RN e, portanto, pode-se considerar uma 
melhoria nos indicadores sociais, havendo uma relação diretamente proporcional entre o 
FPE e esses indicadores. Quanto à elasticidade, detectamos uma sensibilidade significativa 
do PIB em relação ao FPE, inferindo-se, porém, na importância dessas transferências para a 
geração de produto e renda na sociedade. 

Palavras chave: Transferância intergovernamental, Indicadores sociais, Riquezas 
produzidas Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0569  
TÍTULO: A CONSTUÇÃO DE UM MERCADO DE TRABALHO INCLUSIVO PARA 
AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS-APAE/NATAL.  
ALUNO: ANDRESA SILVESTRE DE SOUSA (02357893486)  
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
 

 

Resumo:  
 

Com o elevado índice de pessoas com deficiência mental excluídas do mercado de trabalho, 
surgiu a necessidade de elaborar um estudo, objetivando: esclarecer a família acerca dos 
direitos e deveres das pessoas com deficiência mental e proporcionar uma discussão sobre a 
importância da família na construção da identidade destas pessoas. Utilizando levantamento 
bibliográfico para o planejamento e organizações das ações através de oficinas e palestras 
de sensibilização. O estudo foi realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE/Natal, com a família, onde avaliava as habilidades das pessoas com deficiência 
mental, para serem inseridas no mercado de trabalho. Obteve-se melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deficiência mental, proporcionando a elas uma vida mais digna, 
produtiva e de progresso individual. O acesso ao mercado de trabalho mostra-se como uma 
das mais eficazes formas de propiciar condições de inclusão social, agindo como afirmador 
social e exercitador da dignidade humana da pessoa com deficiência. A equiparação de 
oportunidades e a adequação de função para conseguir e manter um emprego são condições 
indispensáveis à construção de uma sociedade inclusiva, justa e democrática, garantindo 
oportunidades iguais para todos. 

Palavras chave: Inclusão Social, Pessoas com Deficiência, Mercado de Trabalho 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0570  
TÍTULO: ASPECTOS RELEVANTES DA LÓGICA PARACONSISTENTE  
ALUNO: STANLEY KREITER BEZERRA MEDEIROS (01242603492)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
 

 

Resumo:  
 

Uma teoria lógico-dedutiva qualquer é inconsistente quando, na mesma teoria, ambas as 
proposições A e ~A são teoremas. Assim, se consideramos T, por exemplo, como a teoria 
em questão, dizemos que T é inconsistente quando há, em T, ├ A e ├ ~A. Se considerarmos 
que T é uma teoria clássica, os teoremas acima implicam em trivialização, já que (A ^ ~A) 
É B é um teorema de T. Esse resultado expressa que de uma contradição A ^ ~A tudo se 
segue – no caso, B. Uma teoria trivial é aquela em que toda fórmula da sua linguagem é 
teorema, isto é, para todas as fórmulas da teoria, existe uma demonstração a partir de seus 
axiomas. Há situações lógicas em que a inconsistência não leva, necessariamente, à 
trivialização. Visto que uma abordagem clássica se mostra insuficiente para situações 
conflitantes como essa, faz-se necessária uma teoria lógica que seja capaz de lidar com a 
inconsistência, sem se perder, contudo, na trivialização. A abordagem lógica que comporta 
a inconsistência sem ser, contudo, trivial, é conhecida como lógica paraconsistente. Deste 
modo, dizemos que a paraconsistência é o caminho que a razão humana encontrou para 
lidar com aquilo que é inconsistente. Este trabalho tem como objetivo uma apresentação 
introdutória à lógica paraconsistente, a partir do sistema paraconsistente Cn, 1£ n £ w, bem 
como apresentar e demonstrar algumas de suas principais propriedades. 

Palavras chave: Lógica clássica, Lógica paraconsistente, Contradição   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0571  
TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE INCENTIVOS ÀS ENERGIAS ALTERNATIVAS 
NO BRASIL: ASPECTOS FINANCEIROS DA INTERVENÇÃO ESTATAL NO 
DOMÍNIO ECONÔMICO  
ALUNO: SHEYLA YUSK CUNHA (00951837443)  
ORIENTADOR: OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (60210060468)  
CO-AUTOR: SHEYLA YUSK CUNHA (00951837443)  
CO-AUTOR: ANNA CHRISTINA PISCO ROCHA DA SILVA (09580155704)  
CO-AUTOR: DELMIR DE ANDRADE DANTAS FERREIRA JÚNIOR (05170217498)  
 

 

Resumo:  
 

A crescente preocupação com a qualidade do meio ambiente, associada ao constante medo 
relativo à escassez dos hidrocarbonetos - principal fonte energética da atualidade, 
proporcionou o surgimento de iniciativas públicas que têm por escopo redefinir o perfil da 
matriz energética nacional. A Lei nº 9.478/1997 define os princípios e objetivos da política 
energética brasileira, ela arrola a proteção ao meio ambiente, a conservação da energia, 
assim como a utilização de fontes alternativas. O presente estudo procura abordar de que 
forma o governo tem tentado implementar essas políticas públicas a fim de alcançar os 
objetivos propostos para a política energética nacional no tocante aos projetos de energias 
alternativas no Brasil. A análise do papel estatal se mostra de suma importância, uma vez 
que a viabilidade econômica de um projeto de geração de energia através do aproveitamento 
de fontes alternativas nem sempre existe com a simples participação do investidor privado. 
Desse modo, os incentivos econômicos estatais - mediante linhas de financiamento ou por 
meio de isenção fiscal -, a garantia de mercado consumidor e um modelo tarifário 
apropriado se apresentam como fortes indicadores do sucesso de um empreendimento de 
geração de energia, cujo retorno econômico geralmente acontece somente em longo prazo. 

Palavras chave: energia, alternativa, econômico      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0576  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO GRUPO COMO FATOR DE MOTIVAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM NA SALA DE AULA  
ALUNO: CANDICE MENEZES DO VALE (05295161447)  
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA (25348787949)  
 

 

Resumo:  
 

A formação de grupos sociais mostra-se como um processo constante e muito presente nas 
sociedades de modo geral e em especial no cotidiano do ambiente escolar. Na sala de aula é 
preciso lidar com uma diversidade de sujeitos, cada um apresentando sua individualidade 
própria. Entretanto, o trabalho do professor é elaborar um planejamento didático para uma 
condução coletivista das aulas, onde há poucos momentos de atendimento individualizado. 
Partindo desse pressuposto, o presente artigo foi elaborado no intuito de analisar as 
complexas relações que se estabelecem na sala de aula, enfatizando o processo de formação 
de grupos como podem e devem ser considerados em seus aspectos positivos para a 
aprendizagem (cooperação, coesão, etc.) atuando como “ferramenta” básica para motivar a 
prática educativa nas escolas. Inicialmente, foi feito uma visão sintética sobre o conceito de 
grupo, na perspectiva da sociologia da educação, e alguns aspectos pedagógicos importantes 
para uma maior eficácia cognitiva e social da aprendizagem, para depois expor as formas e 
peculiaridades próprias de organização dos grupos. Por fim, enfatizado as concepções de 
diversos autores como, SPIRINTHALL.1993, BENI. 2004, TURNER.1999, que serviram 
de base para a formulação dos argumentos e justificativas que poderiam fundamentar a 
reflexão sobre a importância pedagógica e social dos grupos de alunos. Em sala de aula, 
isso traria uma maior eficácia para o ensino, como estratégia educativa para a 
aprendizagem. 

Palavras chave: sala de aula, formação de grupos, motivação para a aprendizagem 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0580  
TÍTULO: CADASTRO E MAPEAMENTO DAS SALINAS E VIVEIROS DE 
CAMARÃO DO RIO MOSSORÓ/RN.  
ALUNO: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA (05865584464)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
CO-AUTOR: MILTON ARAUJO DE LUCENA FILHO (03748563469)  
CO-AUTOR: ADALBERTO FERNANDES SILVA (05247840437)  
CO-AUTOR: JOSÉ MÁRIO MORAIS DO NASCIMENTO (00946002444)  
 

 

Resumo:  
 

As margens do estuário do rio Mossoró (RN) vêm sendo utilizadas para a extração do sal 
marinho; inicialmente de forma artesanal, essa atividade aumentou consideravelmente nas 
últimas décadas, com grandes empresas mecanizadas se instalando no local. Além da 
atividade salineira, outra vem se instalando ao longo do referido estuário – a carcinicultura, 
que também capta as águas do estuário para os viveiros de camarão, sabendo-se muito 
pouco sobre a localização e produção destas empresas que aí estão se desenvolvendo. A 
partir desse aumento no número de estabelecimentos captando as águas do estuário, 
verificou-se a necessidade de identificação dos mesmos, realizada a partir de um 
levantamento das atividades mencionadas, a fim de conhecer, mapear e cadastrar todas as 
salinas e viveiros de camarão ao longo Rio Mossoró, no trecho entre a Barragem Passagem 
(Mossoró) de Pedras e a foz do referido rio (Areia Branca e Grossos). O trabalho resultou 
em um cadastro com a localização geográfica (UTM) de cada área, o nome do proprietário, 
atividade desenvolvida, licença de operação, etc, assim como o mapeamento e 
georeferenciamento dos mesmos, montando-se um Sistema de Informações Geográficas – 
SIG, com os dados básicos referentes às estas atividades, identificando a produção total e 
características do modo de produção do complexo salineiro ao longo do estuário, assim 
como das atividades carciniculturas. Pretende-se com isso adequar e gerenciar as diversas 
formas de uso das águas do Rio Mossoró. 

Palavras chave: Salinas, Carcinicultura, Rio Mossoró     
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: HS0581  
TÍTULO: LEITURA IMAGÉTICA NO CONTO ROSEANO  
ALUNO: MARIA TÂNIA FLORENTINO DE SENA (01008761451)  
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  
 

 

Resumo:  
 

Imagens narrativas em “A Benfazeja” de Guimarães Rosa  

Este trabalho pretende estudar o conto “A Benfazeja” do livro Primeiras Estórias, autoria de 
João Guimarães Rosa, à luz dos estudos sobre “O narrador”, em Obras escolhidas, vol I e 
sobre a alegoria, no capítulo “Alegoria e Drama Barroco” em Origem do Drama Barroco 
Alemão, ambos de Walter Benjamin. A proposta é tentar decifrar as várias imagens, 
sobretudo as que se apresentam com aspecto barroco, assim como explorar o grotesco 
referente às personagens além de analisar o tipo de narrador e sua visão acerca da 
protagonista, já que é narrador-personagem. Será utilizado o símbolo chinês tai-chi para 
explicar traços do barroco aqui encontrado, bem como passagens bíblicas e mitos da antiga 
Grécia a fim de autorizar a linha de interpretação que será dada ao texto. Ainda na temática 
do barroco, serão tratadas as várias facetas que a linguagem rosiana tomou para afirmar e 
negar ao mesmo tempo, tecendo antinomias alegóricas no texto em estudo. Espera-se que 
esse trabalho contribua para despertar novas possibilidades de leitura e associações para os 
contos de Guimarães Rosa. 

Palavras chave: literatura brasileira, Guimarães Rosa, semiótica    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0588  
TÍTULO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PSICOLOGIA: CARACTERIZAÇÃO DOS 
PERIÓDICOS NA BIBLIOTECA SCIELO  
ALUNO: KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM (01074668480)  
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: ANA LUDMILA FREIRE COSTA (01213062403)  
CO-AUTOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
 

 

Resumo:  
 

Pretende-se averiguar o panorama da publicação científica na Psicologia, a partir dos artigos 
da área publicados na biblioteca virtual SciELO, entre 2002 e 2004. Busca-se descrever a 
produção bibliográfica dos autores e de suas instituições. Foram analisados 578 artigos nas 
seis revistas de Psicologia disponíveis na SciELO. Como instrumentos, têm-se as listas dos 
Programas de Pós-graduação em Psicologia e Bolsistas de produtividade em Pesquisa 
(CNPq/CAPES). A coleta ocorreu entre outubro (2004) e maio (2005), as informações 
compuseram uma base de dados e realizaram-se análises descritivas. Entre os principais 
resultados, têm-se: dos 918 autores pesquisados, 207 (22%) são docentes de pós-graduação, 
sendo que 94 (10%) são bolsistas de produtividade CNPq (produziram 20% destes artigos), 
e estão vinculados a 38 programas de pós-graduação. Ao todo, os docentes de pós-
graduação produziram 413 artigos (33%, em ocorrências). Os outros 711 autores são 
responsáveis por 712 ocorrências de artigos (67%). A maioria dos artigos é produzida por 
um a três autores (87%), numa média de 1,36 autor por artigo. São 173 as instituições que 
produziram os artigos pesquisados. As regiões de maior produção são a Sudeste (43%), 
seguida de Sul (20%) e Centro-oeste (12%). A maioria das instituições é de ensino superior 
(86%) e está situada no país (68%), sendo que as mais produtivas têm vínculo com 
programas de pós-graduação. Percebe-se que a produção científica permanece vinculada à 
pós-graduação. 

 

Palavras chave: Produção científica, Psicologia, SciELO     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0589  
TÍTULO: ITINERÁRIO CIENTÍFICO-CULTURAL DO INSTITUTO DE 
ANTROPLOGIA CÂMARA CASCUDO: A CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 
PALEONTOLOGIA  
ALUNO: ÉRIKA LUCIANA M. L. DE MEDEIROS (00849482488)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
 

 

Resumo:  
 

Tema de projeto de pesquisa em desenvolvimento, trata do estudo e registro da história e 
memória do Instituto de Antropologia Câmara Cascudo (1960/1974), primeira instituição de 
pesquisa da então Universidade do Rio Grande do Norte (URGN). Dentro da estrutura 
departamental do IACC, elegemos como objeto de estudo a criação do Departamento de 
Paleontologia, suas primeiras pesquisas e formação das coleções. Para a reconstituição da 
história do departamento, faz-se necessário: inventariar, mapear e sistematizar no arquivo 
existente, documentos oficiais (atas, ofícios, memorandos, correspondências, entrevistas). 
Pensa-se assim conhecer a criação no âmbito da UFRN das áreas do conhecimento no 
campo das ciências da natureza; os intercâmbios institucionais, como no campo da 
Malacologia, com pesquisadores vindos da Academia de Ciências da Filadelphia (1963); 
das primeiras pesquisas e estudo das jazidas fossilíferas compostas por vertebrados (1964); 
da formação dos primeiros pesquisadores na área da antropologia (1968); na consolidação 
dos demais departamentos: a antropologia cultural (arqueologia e folclore) e biológica, 
paleontologia, geologia, genética, botânica e zoologia. Ao final através da divulgação dos 
resultados obtidos, pensa-se contribuir para o conhecimento e do patrimônio científico-
cultural da Museu Câmara Cascudo e da UFRN, utilizando para isto das diversas mídias 
disponíveis (artigos, catálogo, publicação científica). 

Palavras chave: História do Instituto de Antropologia, Estudo de coleções, Patrimônio 
científico-cultural da UFRN.         
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0591  
TÍTULO: A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA UTILIZADA COMO RECURSO 
FACILITADOR NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES 
A DISTÂNCIA.  
ALUNO: HUIÁRA THAINÃN DOS SANTOS (04101420424)  
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE DE CASTRO (18930689515)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da mediação pedagógica 
dentro do Programa de formação de Gestores Escolares a Distância_PROGESTÃO, 
implantado pela Secretaria de Estado, Educação e Cultura_SECD_do Rio Grande do Norte. 
Este estudo foi realizado a partir da análise dos questionários de avaliação aplicado aos 
cursistas no final do curso, neste trabalho foi estudado o pólo de Natal. A mediação 
pedagógica é muito importante em qualquer processo educacional já que auxilia o aluno no 
processo ensino-aprendizagem, mas na educação a distância ela assume alguns aspectos 
singulares e é trabalhada de diferentes formas já que a mediação não e realizada através da 
figura do professor, como é utilizada tradicionalmente. No PROGESTÃO a mediação 
pedagógica foi realizada através dos materiais instrucionais e da tutoria. No que se refere ao 
material instrucional, os cursistas o consideraram bons e de linguagem clara, mas 
ressaltaram a importância de se buscar outras fontes de pesquisa. Em relação à tutoria, os 
cursistas se consideraram satisfeitos e destacaram importância dos mesmos no programa no 
esclarecimento de dúvidas e informações sobre o desenvolvimento do curso. Enfim, a partir 
da análise dos questionários percebemos que a mediação pedagógica realizada através do 
material instrucional e da tutoria foi de extrema relevância para o alcance dos objetivos 
propostos e para o sucesso do programa. 

Palavras chave: Mediação Pedagógica, Material instrucional, Tutoria   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0593  
TÍTULO: UM ESTUDO DAS DEFINIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.  
ALUNO: HUGO JULIANO DUARTE MATIAS (01028717440)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
 

 

Resumo:  
 

Parte de um projeto mais amplo, que investigava conduta sustentável, este estudo trata da 
análise das definições de desenvolvimento sustentável (DS) dadas por estudantes 
universitários. Participaram 355 universitários de Natal/RN, 229 mulheres e 126 homens. 
Foi feita uma análise de conteúdo, cujo referencial de codificação era o conjunto dos cinco 
temas que fazem parte de uma definição de DS: Sustentabilidade Ecológica (SE), 
Preocupação com Gerações Futuras (GF), Qualidade de Vida (QV), Participação Global 
(PG) e Cooperação entre os Países (CP), e mais Autonomia do Sistema (AS), que não faz 
parte desse conceito, sendo-lhe contrário, mas, devido a sua freqüência nas respostas, 
tornou-se parte do referencial de codificação. Feito o cômputo das alusões a aos temas, os 
dados gerados foram analisados com a ajuda de um software estatístico. Os resultados 
foram: 102 pessoas (28,7%) não incluíram qualquer categoria em suas respostas, 215 
(60,6%) incluíram uma categoria, 35 (9,9%) incluíram duas categorias e apenas 03 (0,8%) 
incluíram três; SE ocorreu em 229 respostas, GF ocorreu em 32, AS ocorreu em 19, QV, em 
12, PG, apenas em 2; mostraram-se estatisticamente significativas as associações entre GF e 
SE, entre AS e a não ocorrência de SE, entre GF e auto-relato de cuidado ambiental (parte 
do questionário). Esse estudo, embora mostre a relação entre indicadores de predisposição 
pró-ambiental e conhecimento de DS, torna patente o desconhecimento pelos universitários 
do conceito de DS. 

Palavras chave: Psicologia Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Conduta Sustentável 
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0594  
TÍTULO: ESTUDO DE COLEÇÕES: ICONOGRAFIA DO MUSEU CÂMARA 
CASCUDO/UFRN  
ALUNO: ALINE GURGEL DA SILVA (05039855460)  
ORIENTADOR: WANI FERNANDES PEREIRA (19920946400)  
 

 

Resumo:  
 

O tema trata do projeto de pesquisa em desenvolvimento no Museu Câmara 
Cascudo/UFRN. Tem por objeto de estudo o acervo fotográfico da instituição, 
compreendendo o período 1960/1980 e registra a transformação do então Instituto de 
Antropologia “Câmara Cascudo” em Museu. De natureza interdisciplinar a pesquisa usa 
referências no campo da história, museologia, arquivologia e educação patrimonial. Neste 
sentido compreendemos a fotografia como uma fonte histórica, um discurso visual, uma 
produção de conhecimento sobre determinado período da história, acontecimento e grupos 
sociais, acervo e coleção museológica, procedimento este ainda incipiente nos museus. Os 
autores que contribuem com este contexto teórico são: Le Goff (1996), Burke (2004), 
Kossoy (2001), Chagas (1994), com as categorias memória, história, coleção, 
documentação museológica, patrimônio cultural e inter-relação documento, homem e 
espaço. Das atividades técnicas e documentais, realizou-se mapeamento, digitalização, 
higienização e sistematização das 500 fotos em quatro temáticas: registro da sede provisória 
e atual (desenhos, plantas e construção), pesquisas (registro, coleta de campo e análise do 
material) e concepção museológica (setor de exposição e adaptações). Completa a pesquisa 
o uso de outras fontes como: documentos oficiais e realização de entrevistas. Ao final, com 
a sistematização e acesso a essas informações contribui-se para conhecimento e preservação 
do patrimônio científico-cultural da UFRN. 

Palavras chave: Instituto de Antropologia, Memória Fotográfica, Patrimônio Científico-
Cultural da UFRN.          
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Código: HS0600  
TÍTULO: PSICOLOGIA E POBREZA: EM QUESTÃO A PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO DOS GRUPOS DE PESQUISA BRASILEIROS  
ALUNO: ADRIANA BARBOSA RIBEIRO (51938057287)  
ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS F DE OLIVEIRA CUNHA (77891120404)  
CO-AUTOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO (56744200844)  
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS (03159395405)  
 

 

Resumo:  
 

A Psicologia está inserida no campo do bem-estar social e, como tal, questiona-se quais as 
respostas que ela tem dado a problemas sociais como a pobreza. O objetivo do trabalho é 
mapear os grupos de pesquisas brasileiros de Psicologia que vêm trabalhando com o tema 
da pobreza e suas conseqüências. Para tanto, foi realizado um levantamento no Diretório de 
Grupos de Pesquisas do CNPq, censo 2002, que apresentou 397 grupos que têm como área 
predominante a Psicologia. Do total, 40 possuem produção relacionada à pobreza. A 
maioria desses grupos está vinculada a instituições que se localizam nas regiões Sudeste 
(50%), Sul (20%) e Nordeste (20%). Em que pese à pobreza no Brasil ainda estar 
concentrada prioritariamente no Nordeste, a produção sobre o tema segue a tendência de 
concentração da produção de conhecimento nas regiões sul e sudeste. Destaca-se, ainda, que 
45% dos grupos desenvolvem, paralelamente às atividades acadêmicas, algum tipo de 
intervenção, seja em instituições ou em comunidades. Com relação ao tipo de produção, 
predomina resumos em anais (25%), seguidos de demais trabalho (22%). Os dados apontam 
que a maioria dos grupos não apresenta um interesse regular pela pobreza, que aparece 
apenas como coadjuvante na discussão de outros temas como, por exemplo, o 
desenvolvimento da criança em situação de risco. Assim, os resultados mostram que a 
psicologia tem tratado as questões sociais apenas no que se refere aos seus impactos nos 
indivíduos e não como foco de investigação. 

Palavras chave: Pobreza, Produção de Conhecimento, Psicologia brasileira  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0606  
TÍTULO: TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS – DIMENSÃO POLÍTICA DAS MULHERES 
CHEFES DE FAMÍLIA – TRABALHO DAS MULHERES  
ALUNO: PERCILENE GONÇALVES DE SÁ (04347349424)  
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho representa um esforço de aprofundamento dos estudos sobre as relações de 
gênero, a partir da introdução do conceito de chefia familiar feminina. Tem o propósito de 
analisar as representações construídas pela Mulher Chefe de Família e refletir acerca das 
ligações que ela, enquanto agente econômico, estabelece com as dimensões social e política. 
Seu desenvolvimento é relevante tendo em vista o crescente número de mulheres que 
exercem a chefia familiar, o agravamento da situação de precariedade em que vivem e a 
pouca percepção que essas mulheres têm de sua condição de Mulher Chefe de Família. 
Constatou-se, a partir das etapas cumpridas – transcrição e análise de entrevistas, 
levantamento bibliográfico e documental – que as mulheres vêm desempenhando novos 
papéis e ocupando novos espaços, no entanto, essa redefinição das posições sociais tem 
ocorrido de modo precarizado. Diante dessa situação de fragilidade, a Mulher Chefe de 
Família vem desenvolvendo estratégias para a superação desse quadro de desigualdade. 
Tem encontrado obstáculos no nível do reconhecimento de seu novo papel, seja nas 
questões jurídicas, e nas relações sociais, mas dentro desta trajetória busca espaços para 
desenvolver aspectos referentes à cidadania, seja através da participação em grupos voltados 
para questões do feminismo e das relações de gênero, participação em grupos comunitários, 
ou mesmo através do reconhecimento do trabalho externo e da esfera pública.  

Palavras chave: Trabalho, Mulheres, Chefia Familiar     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0612  
TÍTULO: A EXPERIÊNCIA DE ESTAGIO CURRICULAR NO PROGRAMA DOCE 
VIDA  
ALUNO: EDNARA GONÇALVES DE OLIVEIRA (01052745423)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

Resumo:  
 

Norteado pelo novo conceito de saúde, que a define como um bem estar biopsicossocial, o 
trabalho elucida a implementação do Projeto curricular Saúde Política: Desafio para uma 
Doce Vida, o qual se propõe a desenvolver atividades grupais, cujo propósito principal é o 
desenvolvimento de atividades capazes de possibilitar uma maior sensibilidade política de 
portadores de hipertensão, obesidade e diabetes, atendidos pelo programa Doce Vida da 
Universidade Potiguar, através debates coletivos, reuniões, oficinas e palestras. Os 
resultados preliminares mostram-se satisfatórios, confirmando as influencias dos fatores 
sociais na saúde, fazendo-se necessário uma maior discussão sobre o tema em evidência. 

Palavras chave: saude, sensibilização politica, divulgação     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0615  
TÍTULO: O BNH NA ENCRUZILHADA SOBRE O PAPEL NÃO REALIZADO DA 
POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA.  
ALUNO: ROSALTIVA PEREIRA DANTAS (04929511445)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
 

 

Resumo:  
 

As políticas públicas habitacionais teriam o papel de diminuir o impacto das desigualdades 
urbanas sobre a vida da população, por meio de programas e controle de especulação 
imobiliária, da melhoria da infra-estrutura e serviços urbanos e da provisão de habitações. A 
literatura mostra que a política habitacional brasileira nunca desempenhou seu papel 
adequadamente. Durante o período do BNH (Banco Nacional da Habitação), 1964-1986, 
foram promovidas empresas públicas como a COHAB (Companhia Brasileira de 
Habitação), que atendia a população com renda entre 3 e 5 salários mínimos, e o INOCOOP 
(Instituto de Orientações à Cooperativa Habitacionais), visando financiar habitações para 
uma classe de renda entre 5 e 12 salários mínimos. Segundo Sérgio de Azevedo e Luis A. 
G. de Andrade, nos seus primeiros 17 anos de atuação do BNH, apenas 35% das unidades 
financiadas destinaram-se às famílias com rendimento mensal entre 3 e 5 salários. Este 
trabalho tem o objetivo de analisar a forma de atuação do BNH, buscando explicar os 
motivos que o levaram a um desvirtuamento, uma vez que o Banco pretendia resolver o 
problema habitacional, proporcionando aos trabalhadores de renda mais baixa o acesso à 
moradia, porém, os trabalhadores de renda mais alta foram os mais favorecidos. Além disso, 
os recursos do sistema foram direcionados para outros fins, como a construção da 
Hidroelétrica de Itaipu. 

Palavras chave: Políticas Públicas, Banco Nacional da Habitação, Trabalhadores 
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: HS0617  
TÍTULO: OBESIDADE: CONSEQÜÊNCIAS DA CONTINUIDADE OU NÃO DO 
TRATAMENTO NUTRICIONAL NA PERDA E MANUTENÇÃO DO PESO PERDIDO  
ALUNO: JOÍSA PRISCILLA SARAIVA DE ARAÚJO (05205418478)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: ISABELLY MARQUES SOUZA DE FRANÇA (04885796431)  
CO-AUTOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 

 

Resumo:  
 

A obesidade é um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo. Diversas 
pesquisas apontam que os pacientes obesos dificilmente mantêm o peso, após tratamento 
para perda de peso. Este estudo objetiva verificar as conseqüências da continuidade ou não 
do tratamento nutricional na perda e manutenção do peso perdido. Foram utilizados dois 
grupos de pacientes do ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes, divididos em: 
Grupo Acompanhamento (GA) - 4 pacientes que compareceram às consultas de 
acompanhamento, e Grupo Não-Acompanhamento (GNA) - 4 pacientes que não 
compareceram às consultas após o tratamento nutricional. Foi empregado um questionário 
semi-aberto com os pacientes que constavam, no mínimo, seis meses de tratamento, IMC 
entre 30 e 40 e não eram diabéticos. Os resultados obtidos, até o presente momento, 
apontam alguns possíveis fatores responsáveis pela manutenção (ou não) do peso: a 
gravidez como desencadeador da obesidade; os sentimentos/situações que mais levam os 
obesos a comer tem-se a preocupação e a tranqüilidade no GA, e ansiedade e fome no 
GNA; 75% do GA e 75% do GNA consideram difícil manter o peso após o tratamento sem 
o auxílio de um profissional da saúde. Percebeu-se que o grupo GA apresentou em sua 
amostra maiores índices de auto-estima e uma visão mais positiva no modo de encarar a sua 
auto-imagem. 

Palavras chave: Psicologia Hospitalar, Obesidade, Emagrecimento   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0622  
TÍTULO: FOTOGRAFIA E INTERSUBJETIVIDADE: UMA EXPERIÊNCIA NO 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CEGOS-RN  
ALUNO: DIEGO ANDRÉ DA SILVA FILGUEIRA (04636346408)  
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES (40692345434)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa Educação do Olhar e Prática Docente: 
fotografia e deficiência visual. Tem como objetivos compreender o papel mediador da 
fotografia no processo intersubjetivo da constituição do sujeito, assim como apreender os 
processos intersubjetivos desencadeados pelos professores do Instituto de Educação e 
Reabilitação de Cegos - RN (IERC) nos contextos de interações e vivências em torno do 
fotográfico e investigar as atividades pedagógicas propostas por uma professora do IERC 
que estimule a constituição de contextos e situações intersubjetivas, a partir da mediação 
fotográfica. A fotografia pode ser entendida como um jogo interativo que contempla o 
sujeito que fotografa, aquilo ou aquele que é fotografado e aquele que aprecia o resultado 
fotográfico. Essa interatividade permite que os sujeitos façam uma re(visão) contínua da 
imagem que fazem de si mesmos. E é no campo da intersubjetividade, no olhar do outro 
sobre si que construímos nossa própria imagem. Pautado na pesquisa colaborativa, esse 
trabalho vem sendo desenvolvido junto à professora e sua turma de alfabetização, utilizando 
jogos interativos envolvendo a prática fotográfica tomando como base os elementos do 
perto/longe, acima/abaixo e da lateralidade. Pensar a fotografia como reveladora de imagens 
internas, considerando a prática docente com alunos portadores de deficiência visual, 
implica em uma perspectiva que ultrapasse os limites biológicos da visão. 

Palavras chave: Fotografia, Deficiência, Intersubjetividade    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0623  
TÍTULO: PRODUÇÃO DO ESPAÇO E TURISMO: UM ESTUDO DE CASO DAS 
CIDADES DE MARTINS E PORTALEGRE-RN  
ALUNO: ROSA MARIA RODRIGUES LOPES (01171509405)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho é parte integrante de uma pesquisa maior intitulada: “Planejamento, 
gestão do território e desenvolvimento sócio-espacial nas pequenas cidades do Rio Grande 
do Norte”. Atrelado à referida pesquisa, estamos encaminhando um estudo que está 
direcionado à produção sócio-espacial das cidades Martins e Portalegre-RN, condicionada 
pela atividade turística implementada, nos espaços em estudo nos últimos anos. Nesse 
sentido, compreendemos que a configuração do espaço, sua arrumação, sua formação, deve 
ser tomada a análise a partir das atividades e relações sociais e econômicas empreendidas 
nesses espaços ao longo do tempo. No tocante à atividade turística, essa se apresenta 
enquanto marca de atividade “moderna”, se utilizando de espaços, dando impulso à sua 
valorização e, por conseguinte, contribuindo para a sua complexificação. Nesse contexto, 
entendemos que a atividade turística deve ser vista como atividade humana complexa, 
devendo ser entendida nos eixos da produção e consumo do espaço, num modelo de 
globalização produtiva, onde os efeitos neoliberais e o modo de produção baseado na 
acumulação flexível são nefastos às instituição sócio-ambientais. Como metodologia para 
tal trabalho estamos nos utilizando de levantamento bibliográfico assim como coleta de 
dados in locu. 

Palavras chave: Espaço, Turismo, Urbano       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0624  
TÍTULO: PANIFICAÇÃO: PROBLEMAS AMBIENTAIS CAUSADOS POR ESSA 
ATIVIDADE NA CIDADE DE CAICÓ/RN.  
ALUNO: ADALBERTO FERNANDES SILVA (05247840437)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186488)  
CO-AUTOR: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA (05865584464)  
CO-AUTOR: FELIPE SILVESTRECOSTA (04991207444)  
CO-AUTOR: JOSÉ JUSTO JÚNIOR (02556876484)  
 

 

Resumo:  
 

O desmatamento ocorrido nos arredores da cidade de Caicó-RN vem se intensificando 
nesses últimos anos, sendo as panificadoras um dos principais agentes desse processo, que 
utilizam a lenha da caatinga para a queima em seus fornos. Outro impacto ambiental 
causado por essa atividade econômica é a emissão de fuligem através das chaminés, a qual 
pode causar vários danos à saúde humana e ao meio. Com base nesses dados, fica evidente a 
necessidade de se analisar a problemática ambiental apresentada, buscando meios 
alternativos para reduzir impactos ambientais causados por essa atividade, como a 
substituição dos fornos à lenha por fornos elétricos ou a gás natural. De acordo com os fatos 
apresentados, realizou-se um estudo nas panificadoras desta cidade, por meio de entrevistas 
e aplicação de questionários, com intuito de colher dados sobre esta atividade no município, 
como a preocupação de seus proprietários com o meio ambiente, quantidade e espécie de 
madeira utilizada na produção, local de extração da madeira, etc. A partir dos resultados 
obtidos, se visualiza as principais espécies vegetais utilizadas por essa atividade, assim 
como a necessidade de se implantar uma política de educação ambiental junto aos 
profissionais que nela atuam e maior rigor na fiscalização dos órgãos competentes sobre a 
extração ilegal de lenha no município. 

Palavras chave: Desertificação, Panificadoras, Caicó     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0629  
TÍTULO: O ENSINO DE ESTATÍSTICA NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
ALUNO: AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO (04873277485)  
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
CO-AUTOR: AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO (04873277485)  
CO-AUTOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO (10208623515)  
 

 

Resumo:  
 

Alguns alunos do Curso de Ciências Contábeis têm apresentado dificuldades de 
aprendizagem em situações nas quais são requeridos conhecimentos prévios de estatística. 
A pesquisa teve como objetivo investigar possíveis causas destas dificuldades a partir de 
uma compreensão das condições de ensino e aprendizagem da disciplina, sob a perspectiva 
dos alunos matriculados no 6º semestre. Trata-se de um estudo empírico, de natureza 
exploratória, com base em informações coletadas em uma amostra composta por 61,54% da 
população. A maior parte dos alunos afirma estar adequadamente envolvida no processo de 
aprendizagem, porém em 43,8% dos casos raramente sabem como os conceitos e técnicas 
ministrados na disciplina serão utilizados nas outras, contra 37% que declaram que na 
maioria das vezes o sabem. Com relação aos atributos do professor todos percebem 
qualidades intrínsecas, tais como: domínio do conteúdo, adequada transmissão, 
disponibilidade, dentre outros; no entanto, raramente estimula os alunos nem relaciona a 
disciplina com outras de contabilidade. O estudo conclui que os alunos ao terminar de 
cursar a disciplina estão satisfeitos com o próprio desempenho bem como com o do 
professor, porém não se pratica sistematicamente a interdisciplinariedade, associando os 
conteúdos da disciplina à sua aplicabilidade em outras, contribuindo para que os alunos, 
embora tenham êxito nas disciplinas de Estatística, não retenham os conhecimentos de 
forma permanente. 

Palavras chave: estatistica, aprendizagem, contabilidade     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0630  
TÍTULO: A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: APLICAÇÃO DE UM 
MÓDULO DE ENSINO  
ALUNO: MARIA ROSEANE CRUZ RIBEIRO (02723684407)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEREGRINO RODRIGUES NETO (13072994404)  
 

 

Resumo:  
 

A pesquisa “A GEOMETRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: Aplicação de um módulo 
de ensino” foi aplicada numa turma do segundo ciclo do ensino fundamental da Escola 
Municipal Professora Maria Alexandrina Sampaio, de Natal-RN. O trabalho teve como 
objetivo a aplicação de um módulo de ensino de geometria, com fases de avaliação. Dentre 
os conteúdos discutidos destacamos os conceitos de volume do bloco retangular, área e 
perímetro do retângulo. A metodologia utilizada fez uso de atividades de ensino que foram 
desenvolvidas pelos alunos num trabalho cooperativo, com atenção ao processo de 
construção do conhecimento, na perspectiva do construtivismo de Piaget. Nas atividades de 
ensino foram usados materiais de geometria e outros materiais concretos como recursos 
facilitadores da aprendizagem. Os conceitos geométricos foram trabalhados na direção do 
particular para o geral, objetivando a generalização e representação simbólica das fórmulas 
matemáticas das grandezas geométricas estudadas. A análise dos dados coletados numa 
avaliação diagnóstica evidenciou o desconhecimento dos alunos em relação às questões 
básicas de geometria. A análise dos dados da avaliação final permitiu estabelecer uma 
diferença entre os níveis de conhecimento demonstrados pelos alunos antes e depois da 
aplicação do módulo de ensino, tendo indicado um efeito positivo do módulo de ensino na 
aprendizagem dos alunos. 

Palavras chave: Matemática (Ensino Fundamental - 4ª série) - Pesquisa, Geometria 
(Figuras planas e tridimensionais) - Ensino, Grandezas geométricas (Comprimento, área e 
volume) – Ensino          
  Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: HS0637  
TÍTULO: MÍDIA ALERTA  
ALUNO: PATRÍCIA RAKEL DE CASTRO SENA (05051399444)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS PINTO COELHO SOUSA (13679465491)  
 

 

Resumo:  
 

Este estudo reflete o noticiário local sobre Educação e Meio Ambiente. As notícias são 
selecionadas através de monitoramento dos jornais Tribuna do Norte e Diário de Natal, 
através de um clipping diário. A metodologia utilizada é a análise do discurso midiático, 
que permite o levantamento dos elementos que influenciam os assuntos pautados; a escolha 
das vozes presentes nos textos e o processo que envolve a edição e, conseqüentemente, a 
disposição dos subsídios que caracterizam os fatos, estágio decisivo para a qualidade da 
informação que chegará ao público. O objetivo principal deste estudo é a observação dos 
meios locais quanto à função social da prática jornalística. O monitoramento realizado 
ultrapassa um ano de acompanhamento diário e já apresenta conclusões acerca do modo 
como a mídia impressa aborda esses temas. No primeiro ano, constatamos a ausência de um 
noticiário equivalente e plural. Características ressaltadas na desproporção das vozes 
contidas na análise textual, ou ainda quando são analisadas as categorias do discurso que 
produzem significados para os assuntos divulgados. 

Palavras chave: Monitoramente, Meio ambiente, Educação    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0642  
TÍTULO: CUIDADO: O QUE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS FAZEM COM O MEIO 
AMBIENTE?  
ALUNO: THIAGO FÉLIX PINHEIRO (04548801464)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
 

 

Resumo:  
 

A crescente preocupação com os níveis atuais de destruição do meio ambiente tem gerado 
uma maior atenção aos temas ecológicos por parte dos pesquisadores e das pessoas em 
geral. Este trabalho se propõe a explorar um aspecto importante do posicionamento pró-
ecológico que, no entanto, tem sido pouco estudado: o cuidado ambiental. Nosso grupo de 
pesquisa aplicou um questionário em 355 universitários da cidade de Natal, RN com a 
intenção de investigar o posicionamento das pessoas em relação esse aspecto. Cerca de 
metade dos universitários (53,2%) afirmaram realizar alguma atividade de cuidado 
ambiental. Houve associação significativa da prática de cuidado ambiental com a postura 
pró-ecológica medida por escalas consagradas na literatura e com a disponibilização de 
meios de contato para participação em campanhas ecológicas. A análise de conteúdo das 
práticas relatadas como atividades de cuidado ambiental mostrou que a expressão do 
cuidado, na sua maior parte, apresenta aspectos lingüísticos que sugerem positividade, 
espontaneidade e implicação do sujeito na ação. O que configura um ambientalismo que 
parece genuíno e implica responsabilidade e comprometimento. Considerando que o 
indicador estudado seja uma forma de comportamento auto-relatado, que se aproxima mais 
do comportamento real do que as tradicionais medidas disposicionais internas, sugerimos 
maior atenção ao tema em estudos futuros sobre o ambientalismo das pessoas. 

Palavras chave: cuidado ambiental, pró-ambientalismo, psicologia ambiental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0652  
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEF 
EM PARNAMIRIM/RN: UM POTENCIAL DEMOCRÁTICO?  
ALUNO: ISABELLE JUDITH RAMOS DE MENDONÇA (01268656470)  
ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ (01999184491)  
 

 

Resumo:  
 

Nesta pesquisa estudamos o processo democrático tendo como referência o Conselho de 
Controle Social do FUNDEF em Parnamirim/RN, atualmente/2005, no contexto de 
mudanças decorrentes de avanços científicos e tecnológicos que influenciam nos padrões 
técnicos de produção, nas formas e nos meios de comunicação e de informação, no atual 
processo de globalização. Baseia-se também, nas relações entre o Estado e a sociedade – no 
período compreendido entre 1980 aos dias atuais – considerando-se o esgotamento do 
Estado de Bem-estar-social em economias desenvolvidas, as políticas socioeconômicas nos 
países em desenvolvimento, orientadas pelo ideário neoliberal. A participação de setores da 
sociedade civil – pais de alunos, alunos, professores, sindicato – ganha importância no 
processo de democratização da educação local, em particular no Conselho do FUNDEF. 
Como metodologia desenvolvemos revisão da literatura, entrevistas com dirigentes locais e 
outros membros do Conselho, análise de documentos, possibilitando obter informações 
sobre a gestão, reflexões e formulações teóricas acerca da educação, visando a 
(re)estruturação e (re)construção do imaginário sobre a política educacional, a autonomia 
pela via da participação nas decisões locais, as quais envolvem o poder constituído e os 
beneficiários desse âmbito da educação. 

Palavras chave: FUNDEF, Conselhos, Participação Social    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0653  
TÍTULO: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPETÁCULO DE DANÇA  
ALUNO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (05246744426)  
ORIENTADOR: EDSON CESAR FERREIRA CLARO (44911432853)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho preocupa-se em relatar o processo de construção de um espetáculo de 
dança na Cia dos Meninos da UFRN. A realização deste estudo é fruto de uma experiência 
que estou vivenciando, enquanto bailarino. Nesta Cia, algo me despertou o interesse para, 
além do dançar, estudar a consciência corporal, utilizando o Método Dança-Educação 
Física, aulas de ballet clássico e dança contemporânea. Percebeu-se os benefícios da técnica 
para o corpo e concomitantemente, apreendeu-se os elementos necessários para a montagem 
de um espetáculo de dança.O diferencial desta Cia é que todos os participantes são 
chamados a estudar o seu corpo e o corpo do outro sob a égide da corporeidade, que 
preconisa, reflexivamente, estudos e exercícios para despertar a criatividade. 

Palavras chave: Dança, Consciência corporal, Criatividade    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0654  
TÍTULO: ALTERNATIVAS DE SOBREVIVÊNCIA DAS PEQUENAS CIDADES DO 
RIO GRANDE DO NORTE, CONSIDERANDO AS POLÍTICAS COMPENSATÓRIAS, 
APOSENTADORIAS E O SETOR TERCIÁRIO.  
ALUNO: JULIANA COSTA AMORIM (05505358454)  
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES (09811516472)  
CO-AUTOR: LARISSA ANDRESSA GOMES LÚCIO DE MEDEIROS (06769839440)  
 

 

Resumo:  
 

O presente plano de trabalho tem como objetivo analisar as alternativas de sobrevivência da 
população nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte, avaliando o papel das políticas 
compensatórias, aposentadorias e o setor terciário, na vida da população local diante das 
mudanças socioeconômicas que vem ocorrendo nos últimos anos. No Estado do Rio Grande 
do Norte 155 cidades possuem menos de 20.000 habitantes, o que as caracteriza como 
pequenas cidades. Apesar desse número expressivo, os estudos sobre pequenas cidades têm 
sido uma temática pouco abordada no âmbito da geografia, daí a importância deste estudo, 
uma vez que pretende ser uma contribuição que ficará legada para futuras pesquisas a cerca 
de pequenas cidades. O suporte teórico para a pesquisa será feito a partir de levantamento 
bibliográfico, obtenção de dados censitários em consulta ao IBGE e as secretarias 
municipais, pesquisa de campo in loco com coleta de dados, observação direta, 
reconhecimento da área e aplicação de questionários. Os resultados obtidos com a pesquisa 
aqui proposta servirão de dados para a confecção de mapas, alimentação de um banco de 
dados, tabelas etc. Este interesse de investigação está inserido na pesquisa sobre 
planejamento, gestão do território e desenvolvimento sócio-espacial nas pequenas cidades 
do Rio Grande do Norte, coordenada pela Profª Drª Rita de Cássia da Conceição Gomes do 
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Pequenas cidades, sobrevivência, socioeconônia    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0656  
TÍTULO: ORALIDADE VERSUS IMAGEM: AS PROSAS QUE ESTÃO 
SILENCIANDO NO SERIDÓ POTIGUAR  
ALUNO: MARISTELA PEREIRA DE ARAÚJO (05015968442)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
 

 

Resumo:  
 

Junto com os signos da modernidade como a eletricidade, a televisão veio fazer parte do 
cotidiano das pessoas de todos os recantos do país. As conversas familiares à mesa de 
jantar, bem como as reuniões habituais entre vizinhos para ouvir rádio, contar histórias e 
falar sobre o cotidiano, perderam lugar para o costume de ver telenovelas principalmente no 
mundo rural. Assim, respaldados em monografias do Curso de História que fazem parte do 
acervo Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) da UFRN, Campus de 
Caicó, e outras fontes pautadas pelos recursos metodológicos da história oral. Buscamos, 
desta forma, evidenciar que este distanciamento interpessoal tem contribuído para que a 
memória oral da região do Seridó potiguar esteja se esfacelando. A partir da pesquisa de 
campo realizada e da analise do material coletado concluímos que o êxodo rural na micro-
região do Seridó tem contribuído uma perda das tradições rurais e para criação de novas 
práticas advindas no universo urbano. 

Palavras chave: Cotidiano, Modernidade, Oralidade     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0657  
TÍTULO: PAU E LATA NA ESCOLA  
ALUNO: LILIAN MARIA ARAUJO DE CARVALHO (02572121409)  
ORIENTADOR: VALERIA CARVALHO DA SILVA (46752900787)  
 

 

Resumo:  
 

Neste trabalho, relatamos a experiência do projeto de extensão vinculado ao Departamento 
de Artes da UFRN, Pau e Lata: Projeto Artístico Pedagógico com um grupo de alunos do 
ensino fundamental da Escola Municipal Djalma Maranhão, localizada em Felipe Camarão, 
periferia de Natal. Este projeto tem como objetivo promover a formação musical dos 
participantes, bem como suscitar diálogos sobre as responsabilidades relacionadas ao meio 
sócio-cultural em que estão inseridos. Neste contexto escolar, temos como objetivo 
específico incentivar o envolvimento dos alunos a trabalhar com uma atividade artística e 
lúdica visando, entre outras propostas, um melhor desempenho no rendimento escolar. O 
projeto tem, como principal expoente, a música experimental. A construção do 
conhecimento rítmico-musical acontece no processo da pesquisa sonora, tomando-se como 
um dos eixos estruturadores da prática educativa, a abordagem dialógica e 
problematizadora. Essas ações estão fundamentadas no ouvir, no ler, no contextualizar e no 
fazer artístico. Os instrumentos de percussão são construídos com materiais alternativos 
pelos próprios alunos. O fato de vermos as crianças empolgadas em aprender, 
comprometidas com um projeto próprio, e entusiasmadas com a possibilidade de fazer 
música com o instrumento construído, nos dá a certeza de que o trabalho realizado está 
alcançando os seus objetivos e tem oportunidades de crescer. 

Palavras chave: música, educação, reaproveitamento de sucata    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0660  
TÍTULO: DIMENSÃO SOCIOESPACIAL DO TRANSPORTE URBANO DE NATAL 
(RN) E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
ALUNO: RAFAEL DA SILVA PEREIRA ROSENO (01203974477)  
ORIENTADOR: ANELINO FRANCISCO DA SILVA (05224934400)  
 

 

Resumo:  
 

Na dimensão socioespacial do transporte urbano de Natal (RN) e suas representações 
sociais, estudamos o processo que caracteriza e dimensiona o transporte urbano coletivo. A 
construção das representações sociais, ora do usuário do serviço, ora do empresário 
permitiram que analisássemos o grau de correlação entre demanda populacional, 
desenvolvimento econômico e a expansão do sistema do transporte coletivo urbano na 
cidade. Analisamos as condições do serviço de transporte urbano coletivo da cidade, 
apoiando-se na representação social elaborada pelos usuários a partir do serviço prestado à 
sociedade natalense, quanto à qualidade, agilidade, conforto e segurança. Avaliamos as 
políticas direcionadas para o transporte coletivo e explicitamos o problema vivenciado pelos 
usuários, a partir da fala dos mesmos. A gestão e a operacionalização do transporte urbano 
coletivo em Natal tipificam as relações de causa e efeito dos agentes do sistema do 
transporte – poder público, empresa e usuário do serviço. Classificamos o significado e o 
estado da representação social que se faz do serviço do transporte coletivo urbano na cidade 
de Natal, Rio grande do Norte. 

Palavras chave: transporte, usuário do transporte coletivo, organização   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0663  
TÍTULO: IMAGENS DA METRÓPOLE : UMA LEITURA SOBRE INTERAÇÕES 
URBANAS.  
ALUNO: LUANA MOREIRA PAMPLONA (00962054402)  
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO M CLEMENTINO (05640075449)  
 

 

Resumo:  
 

A partir do projeto “O Mapa Social da Região Metropolitana de Natal” desenvolvido na 
base Estado e políticas públicas, este trabalho enfoca aspectos da integração de Natal com 
as sedes municipais de Ceará-Mirim e Nísia Floresta que integram a RMNatal. Partindo da 
compreensão que esses núcleos urbanos ainda apresentam uma certa autonomia em relação 
a Natal, tendo como premissa a idéia de preservação de um núcleo urbano e do seu sítio 
histórico, foi de grande peso nessa escolha o fato destes municípios serem os menos 
integrados à Região. Pode-se somar a isto, a constatação de ambos terem em comum a 
herança da economia açucareira, e apresentarem formas distintas de integração com a 
capital, Natal. Objetiva-se fazer um levantamento fotográfico que identifique características 
diferenciadas em ambos os lugares no seu momento atual.A metodologia utilizada foi a 
“leitura da cidade” descrita por dados estatísticos e fotográficos e os resultados serão 
apresentados em painel contendo descrição temática e fotografias. 

Palavras chave: Imagens, Urbano, Fotográfias      
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0667  
TÍTULO: SOBRE O ATO DE CONHECER – DAS SUAS IMPLICAÇÕES E 
PRESSUPOSIÇÕES  
ALUNO: BARTIRA FREITAS CALADO (01218371498)  
ORIENTADOR: JUAN ADOLFO BONACCINI (00052182762)  
 

 

Resumo:  
 

Esta comunicação pretende mostrar como se efetua, na perspectiva de Hegel, o processo 
dialético do conhecimento do objeto e quais as implicações decorrentes deste ponto para 
compreensão e justificação do seu Sistema. Para isto, utiliza-se como base central os três 
primeiros capítulos da sua obra A Fenomenologia do Espírito. Dentre os diversos temas que 
esta questão suscita, neste trabalho, há uma ênfase sobre: a questão da ruptura entre certeza 
e verdade; a perspectiva da consciência como uma estrutura intencional; e sobre a escolha 
de um padrão de medida que fundamenta o conhecimento. 

Palavras chave: conhecimento, verdade, realidade      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0670  
TÍTULO: PROLOG, SUAS REGRAS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES  
ALUNO: PATRICK CESAR ALVES TERREMATTE (01333009437)  
ORIENTADOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803)  
CO-AUTOR: DANIEL DURANTE PEREIRA ALVES (10911885803)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho apresentado é resultado dos estudos do livro “The Art of Prolog”, de Leon 
Sterling e Ehud Shapiro, MIT Press, sendo esse o primeiro passo para o projeto de 
desenvolver sistemas lógicos formais sem o operador da negação, contornando eventuais 
restrições (sintáticas e semânticas). Tal pesquisa torna-se necessária dada a condição 
problemática do operador da negação tanto para obtenção de resultados metalógicos pela 
Teoria da Prova e quanto para a implementação computacional efetiva da negação nas 
linguagens de Programação Lógica, tal como o Prolog. A linguagem de programação Prolog 
possui uma estrutura lógica declarativa. Um programa lógico seria um conjunto de axiomas, 
ou regras, definindo relações entre objetos e representa uma teoria formal que descreve uma 
situação de modo completo e correto. A resolução do problema expresso na situação, 
descrita no axioma-programa, seria obtida através da computação dedutiva das 
conseqüências, sendo o mesmo que provar a solução. Serão apresentadas características do 
sistema Prolog tais como: programa-dados são indiscerníveis, recursão, reversibilidade das 
relações, não-determinismo, capacidade dedutiva e a tríplice interpretação dos programas 
em lógica (capazes de interpretar as semânticas declarativas, procedimentais e 
operacionais). 

Palavras chave: Lógica, Computação, Linguagem Prolog     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0675  
TÍTULO: A REPETIÇÃO LEXICAL EM RELATÓRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
(IC) DA UFRN  
ALUNO: ELIS BETÂNIA GUEDES DA COSTA (04611751422)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é um recorte de um projeto maior intitulado “A organização textual do 
relatório final de iniciação científica da UFRN”, vinculado à Base de Pesquisa Práticas 
Lingüísticas Diferenciadas. Com este painel, pretendemos mostrar que mesmo sendo uma 
característica da modalidade oral, a repetição lexical (R- lexical) também é recorrente na 
modalidade escrita. Dessa forma, objetivamos identificar e analisar as formas e funções da 
R- lexical, nos referidos relatórios. Seguimos uma abordagem qualitativa de natureza 
interpretativa. O corpus se constitui de relatórios de (IC), coletados aleatoriamente na base 
de dados da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ). Estabelecemos como hipótese de 
trabalho que os alunos de (IC) apresentam dificuldades na escolha dos mecanismos de 
coesão referencial. Para a realização deste estudo, fundamentamo-nos em vários autores, 
dentre eles: Koch (2004), Marcuschi (1992) e Bessa Neto (1991). Os dados parciais vêm 
confirmando a hipótese de trabalho, ou seja, os alunos em questão apresentam dificuldades 
no processo de reativação tópica e usam a R-lexical, freqüentemente, aproximando-se da 
modalidade falada. 

Palavras chave: Repetição lexical, Relatórios finais, Coesão referencial   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0677  
TÍTULO: “RAMOS DA MINHA OITICICA”: MEMÓRIAS DE UM POETA POPULAR  
ALUNO: JOSÉ MÁRIO DANTAS (96684186468)  
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR (56728069453)  
CO-AUTOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho referente trata da discussão poética do autor Orilo Dantas sobre a saudade 
vivenciada nos ramos da oiticica; um lugar físico onde a estrutura narrativa retrata o 
cotidiano do sertanejo sofrido e acolhido nos braços da mãe amiga (a oiticica) que estende 
seus galhos aos filhos órfãos. A oiticica torna-se um símbolo metafórico de um lugar, onde 
o autor presencia suas aventuras e usa glosas e poemas para garantir que a oiticica não seja 
destruída e continue estendendo a sua sombra nos anais da poesia cordelista. O livro é 
composto por várias histórias onde retirantes, mendigos, cegos, aleijados, crianças, animais, 
vagabundos formam um conjunto de relatos transportados para as linhas de uma poética 
popular. A arvore se configura como um lugar de lembranças, de memórias que dão uma 
noção do investimento cultural inserido na paisagem. A voz do poeta que enuncia a oiticica 
grita em seu favor contra a desumanidade, buscando assim, reconciliar harmonicamente 
homem e natureza. 

Palavras chave: Oiticica, Cultura popular, Memória     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0678  
TÍTULO: FORTIFICAÇÃO RESIDENCIAL: UM OBSTÁCULO AO CONVÍVIO 
URBANO  
ALUNO: GEOVANE DE SOUZA ALMEIDA (01207015458)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
 

 

Resumo:  
 

Talvez o espaço amigo tão sonhado por Péricles na Grécia antiga esteja cada dia mais 
aquém da concretização.O bairro, locus por excelência da convivialidade entre os citadinos, 
tornou-se atualmente o ambiente de estranhamento.A patologia da violência urbana no 
Brasil deixa seqüelas na população, onde estas são vistas no fenômeno da fortificação 
residencial. Os bairros das classes média e alta das metrópoles brasileiras possuem 
residências que se metamorfosearam em verdadeiros quartéis generais, equipados 
fortemente com máquina bélicas; muros altos cercas elétricas,câmeras panopticas e cães de 
guarda. Tudo isso legitimado, por uma suposta “involução Urbana”, Segundo Mike Davis 
“a percepção social da ameaça se torna uma função da própria mobilização por segurança e 
não da criminalidade”, zonas urbanas em que os índices de violência são ínfimos em relação 
a outras localidades, vemos uma fortificação exacerbada, onde fica claro que a fortificação é 
fruto do status quo, do que da própria necessidade de proteção.Os meios de difusão, dando 
ênfase à televisão, tem uma atuação nefasta, neste contexto Guy Debord diz que: “a 
sociedade do espetáculo não realiza filosofia mais filosofiza a realidade.Esquizofrenia ou 
realidade? Neste momento incipiente do trabalho já podemos tirar a seguinte conclusão: em 
territórios em que a violência não é tão acentuada, a fortificação um dos ícones de uma 
violência simbólica, tende aprofundar no território as diferenciações entre ricos e pobres. 

Palavras chave: fortificação, violencia simbólica, convívio    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0679  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO AMAZÔNICO  
ALUNO: ÚRSULA ANDRÉA DE ARAÚJO SILVA (02824184400)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  
 

 

Resumo:  
 

Esse trabalho é um desdobramento de uma pesquisa inicial que culminará com a dissertação 
de mestrado em História. Foi solicitado como requisito de avaliação na disciplina Teoria e 
Metodologia da História do Programa de Pós-Graduação em História lecionada pelo 
professor Doutor Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Nesse artigo a preocupação central 
é pensar como se deu o processo de construção do espaço amazônico no período colonial 
nos séculos XVI e XVII. Para isso utilizamos os estudos de historiadores como Michel de 
Certeau e Gilles Deleuze que problematizaram a noção naturalizada de espaço, Greenblatt e 
Serge Gruzinski que trabalham a questão indígena, John Hemming sobre a fronteira 
amazônica entre outros. 

Palavras chave: ESPAÇO, AMAZÔNIA, FRONTEIRA     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0682  
TÍTULO: PORTAS SÓLIDAS EM PAREDES INTANGÍVEIS: POSSIBILIDADES DE 
PENSAR FRONTEIRA  
ALUNO: LENIN CAMPOS SOARES (01036617432)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA MONTEIRO PORTO (73924652791)  
CO-AUTOR: LENIN CAMPOS SOARES (01036617432)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é fruto da elaboração de uma dissertação de mestrado, vinculada ao programa 
de pós-graduação em História da UFRN. Aqui então discutiremos como em História já se 
pensou o conceito de fronteira e como tais formas de pensar se relacionam com momentos 
históricos bem específicos, ou seja, pretendemos aqui fazer uma análise de como alguns 
autores, como Frederic Turner, no século XIX, Sérgio Buarque de Holanda, na década de 
1930, e Laura de Mello e Souza, dos fins do século XX, utilizam o conceito de fronteira 
quando pensam a ocupação do território americano pelos europeus. Para isto partimos do 
pressuposto, indicado pelos autores que estudamos, que há uma idéia de “fronteira natural”, 
concebida como o espaço onde duas nações que se tocam. Esta idéia de “fronteira natural” 
aparece na maioria dos autores apenas em sua negação, ao estabelecer que esta fronteira 
natural é uma invenção, sobretudo, política. A fronteira é afirmada então como uma 
invenção cultural, que se amplia além da idéia de limite entre dois países. É pensada 
principalmente como espaço de passagem, no qual culturas, povos, classes sociais se 
misturam. É uma região em que a mestiçagem acontece com mais probidade. Finalizamos, 
então, reconhecendo que existem duas formas de pensar a fronteira: naturalizando-a ou 
entendendo que ela seja uma invenção histórica. E tal escolha define radicalmente que tipo 
de História será produzida: uma história natural da humanidade ou sua história política. 

Palavras chave: Fronteira, Análise historiográfica, ocupação da América   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0686  
TÍTULO: HISTÓRIA E NARRATIVIDADE: QUANDO FICÇÃO E LENDA SE 
TORNAM FONTE NA OBRA DE CAMARA CASCUDO  
ALUNO: JANIO GUSTAVO BARBOSA (01057047414)  
ORIENTADOR: DURVAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR (38009552453)  
 

 

Resumo:  
 

Com o advento do Romantismo, História e Literatura passaram a dialogar de forma indireta 
sobre as suas respectivas áreas de atuação. Os autores necessitavam adequar as suas 
“ficções” ao estado real do público. Pessoas, lugares, costumes deviam ser, nesse sentido, 
facilmente reconhecidos. Ao pensarmos, portanto, que esse diálogo um dia foi possível, o 
presente trabalho, inserido na base de Pesquisa de estudos sobre Câmara Cascudo, pretende 
identificar os lugares de projeção do sujeito na narrativa das ficções de Luís da Câmara 
Cascudo, no seu livro “Histórias que o tempo leva” de 1923. Por pertencer ao referido 
grupo de Pesquisa, enseja-se também que essa discussão venha complementar os demais 
trabalhos da base, na perspectiva de evidenciar os resultados iniciais de uma pesquisa 
bibliográfica acerca do tema, correlacionando os estudos interdisciplinares entre Literatura e 
História, dando especial destaque ao processo de formação do autor, Câmara Cascudo, os 
seus lugares de sujeito e suas formas de atuação na historiografia, local, regional e nacional. 
Para tanto os resultados obtidos apontam para novos horizontes de se entender o referido 
sujeito, e suas reais formas de conceber a sociedade. 

Palavras chave: Câmara Cascudo, História, Narratividade     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0687  
TÍTULO: GRADUADA BEL/LIC HISTÓRIA  
ALUNO: ELIZÂNGELA DA SILVA AZEVEDO (01281427403)  
ORIENTADOR: ANNE CHRISTINE DAMASIO (91440173400)  
 

 

Resumo:  
 

A partir de análises feitas in locu sobre o comportamento dos membros da Igreja 
Presbiteriana do Brasil - instituição evangélica de vertente calvinista - percebe-se que são 
criados vários discursos que "moldam" o ser feminino como seres criados para o lar e 
demais tarefas domésticas. A imagem de mulher do final do século XX construída pela 
Igreja, onde o período estudado abrange os anos de 1990-2000, é de um ser mulher que sabe 
conciliar seu papel no lar, no trabalho e demais tarefas exercidas na sociedade, para que 
colabore com a manutenção da ordem social prevista desde os tempos dos personagens 
bíblicos. Pensamos, junto com Joan Scott, ser o gênero uma categoria relacional construída 
socialmente, e, nos baseamos em Susan Bordo e Judith Butler para buscar compreender o 
papel sutil e inconsciente desempenhado por nossos corpos na simbolização e reprodução 
do gênero. Entendemos o poder com Foucault, como um instrumento capaz de produzir 
saberes. Além das fontes hemerográficas analisadas, realizamos entrevistas orais com 
integrantes da Igreja. 

Palavras chave: Igreja Presbiteriana do Brasil, Gênero, Religiosidades   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0688  
TÍTULO: UM IDÉARIO DE CIDADE: IMAGENS E MEMÓRIA DA CURRAIS 
NOVOS-RN (1890-1930).  
ALUNO: WILLIAN PINHEIRO GALVAO (96654104404)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  
 

 

Resumo:  
 

O presente estudo está vinculado à Base de Pesquisa Cultura e Educação no Seridó Norte-
rio-grandense e insere-se no Projeto de Pesquisa Imprensa Periódica Curraisnovense: 
Ideário da Modernidade. Reconstitui práticas culturais, representações e a reorganização do 
espaço urbano da cidade de Currais Novos, nas décadas de 1890 à 1930. Trabalha com a 
perspectiva de analisar periódicos e acervos fotográficos que evidenciam, como uma de 
suas principais marcas, a reconfiguração de um espaço urbano em suas múltiplas formas de 
relação, modos de pensar e objetivos. Toma como objeto de investigação a revista Ninho 
das Letras e os jornais O Porvir, O Galvanópolis e O Batel por fornecerem indicadores das 
práticas culturais e representações produzidas por um grupo de intelectuais defensores dos 
ideais de modernidade e civilização na Currais Novos das décadas de 1910 e 1930. Objetiva 
compreender a modernidade pensada para essa cidade, identificando seus autores, suas 
idealizações, seus modos de pensar o novo e instituir mudanças. Verifica através dessas 
manifestações que foi construído um ideário de modernidade para essa sociedade. 

Palavras chave: Modernidade, Jornais, Currais Novos     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0690  
TÍTULO: UM IDEÁRIO DE CIDADE: IMAGENS E MEMÓRIA DA CURRAIS 
NOVOS-RN (1890-1930).  
ALUNO: WILLIAN PINHEIRO GALVAO (96654104404)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  
 

 

Resumo:  
 

O presente estudo está vinculado à Base de Pesquisa Cultura e Educação no Seridó Norte-
rio-grandense e insere-se no Projeto de Pesquisa Imprensa Periódica Curraisnovense: 
Ideário da Modernidade. Reconstitui práticas culturais, representações e a reorganização do 
espaço urbano da cidade de Currais Novos, nas décadas de 1890 à 1930. Trabalha com a 
perspectiva de analisar periódicos e acervos fotográficos que evidenciam, como uma de 
suas principais marcas, a reconfiguração de um espaço urbano em suas múltiplas formas de 
relação, modos de pensar e objetivos. Toma como objeto de investigação a revista Ninho 
das Letras e os jornais O Porvir, O Galvanópolis e O Batel por fornecerem indicadores das 
práticas culturais e representações produzidas por um grupo de intelectuais defensores dos 
ideais de modernidade e civilização na Currais Novos das décadas de 1910 e 1930. Objetiva 
compreender a modernidade pensada para essa cidade, identificando seus autores, suas 
idealizações, seus modos de pensar o novo e instituir mudanças. Verifica através dessas 
manifestações que foi construído um ideário de modernidade para essa sociedade. 

Palavras chave: Modernidade, Jornais, Currais Novos     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0692  
TÍTULO: A ESTRUTURA ARGUMENTAL DOS VERBOS DE AÇÃO.  
ALUNO: LUCIANA ARAUJO DE MEDEIROS (04867835455)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA (34515909720)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho, desenvolvido pela base de pesquisa Discurso & Gramática e orientado pelo 
quadro teórico da Lingüística Funcional, procura analisar as tendências de configuração 
argumental dos verbos transitivos no português. Para tanto, classificamos os verbos do 
Corpus de acordo com o seu tipo semântico. A fonte dos dados é o Corpus Discurso & 
Gramática: A língua falada e escrita na cidade do Natal (Furtado da Cunha, 1998), 
produzidos por estudantes do Ensino Fundamental, num total de 2327 orações, entre 1817 
(70,08%) dados de fala e 510 (29,92%) de escrita. Através da codificação de 12 tipos de 
estrutura argumental, observamos que a classificação de um verbo muda de acordo com a 
oração em que ele se encontra, provando que a transitividade não é uma propriedade 
inerente ao verbo, como estabelece a gramática tradicional, e sim que esta classificação é 
variável, isto é, a transitividade não depende unicamente do verbo, mas de toda a oração e 
do contexto em que está inserido. A partir desta codificação, passamos a observar o 
comportamento semântico de cada verbo, classificando-os em: ação, processo, ação-
processo, estado, modalizador e suporte. Este trabalho se concentra nos verbos do tipo 
semântico ação, ou seja, os verbos que expressam uma atividade associada a um sujeito 
agente (aquele que por si mesmo desencadeia uma atividade, sendo o seu controlador). 

Palavras chave: Verbos de Ação, Semântica, Configuração argumental   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0694  
TÍTULO: ESPELHOS QUE DEVOTAM IDENTIDADES DE SER MULHER  
ALUNO: ELIZÂNGELA DA SILVA AZEVEDO (01281427403)  
ORIENTADOR: ANNE CHRISTINE DAMASIO (91440173400)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é fruto da monografia do final do curso de História, para obter o grau de 
bacharelado. A partir de análises feitas in locu sobre o comportamento dos membros da 
Igreja Presbiteriana do Brasil - instituição evangélica de vertente calvinista - percebe-se que 
são criados vários discursos que moldam o ser feminino como seres criados para o lar e 
demais tarefas domésticas. A imagem de mulher do final do século XX construída pela 
Igreja, onde o período estudado abrange os anos de 1990-2000, é de um ser mulher que 
mantém o equilíbrio e sabe conciliar seu papel no lar, trabalho e demais tarefas exercidas na 
sociedade. A Sociedade Auxiliadora Feminina é o nosso objeto de estudo. Pensamos o 
gênero, junto com Joan Scott, como uma categoria relacional construída socialmente, com 
Susan Bordo e Judith Butler, buscamos compreender o papel sutil e inconsciente 
desempenhado por nossos corpos na simbolização e reprodução do gênero. Além da fontes 
hemerográficas, realizamos também entrevistas orais comintegrantes da Igreja. 

Palavras chave: Igreja Presbiteriana do Brasil, Gênero, Religiosidades   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0695  
TÍTULO: ARTES DO (SOBRE)VIVER, ARTES DO PEDIR: OS NEGROS DO RIACHO 
E A PRATICA MENDICANCIA)  
ALUNO: JOELMA TITO DA SILVA (05171243433)  
ORIENTADOR: JOEL CARLOS DE SOUZA ANDRADE (02871001464)  
 

 

Resumo:  
 

Esta pesquisa parte da discussão acerca do cotidiano dos negros do Riacho, comunidade 
localizada na zona rural do município de Currais Novos/RN, formada a partir de ex-
escravos que teriam chegado ao Riacho do Angicos no final do século XIX. O trabalho de 
pesquisa foi desenvolvido a partir da observação em campo, das entrevistas orais e das 
análises bibliográficas para cartografar práticas e usos presentes nos fazeres diários do 
grupo, problematizando as representações elaboradas pelos negros do Riacho entorno da 
idéia de pobreza, presente nas falas dentro e fora da comunidade. No primeiro momento da 
pesquisa identificamos discursos que elaboram os negros do Riacho como sinônimos da 
diferença miserável, faminta e analfabeta, aparecendo, por vezes, como museu da 
escravidão negra. Na segunda fase das analises estudamos as maneiras articuladas pelos 
moradores do Riacho para burlar esses discursos disseminados na cidade a partir de um 
olhar próprio, ressignificando astuciosamente a idéia de pobreza para tirar proveito dela. 
Criando formas de sobrevivência como a mendicância. Esse ato de pedir nas ruas de cidades 
próximas implica na arte de convencer o outro lhe envolvendo para barganhar coisas a partir 
de táticas de comunicação. Nessa perspectiva, identificamos pontos de fuga que mostram a 
especificidade e a não passividade dos negros do Riacho diante das situações impostas no 
fazer cotidiano. 

Palavras chave: negros do Riacho, cotidiano, mendicância    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0697  
TÍTULO: A DIMENSÃO ECONÔMICA DAS MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA  
ALUNO: ADACIARA DE FÁTIMA DIAS SOARES (05334615458)  
ORIENTADOR: NEUZA DE FARIAS ARAÚJO (09490370444)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho enquadra-se na pesquisa Estratégias de Sobrevivência e Ação Sócio 
Política das Mulheres Chefes de Família no Meio Popular Urbano Nordestino. Constitui-se 
em um plano de trabalho, que busca estudar a Dimensão Econômica das Mulheres Chefes 
de Família, objetivando investigar as percepções ou ligações que estas, enquanto agentes 
econômicos, estabelecem com a dimensão do social; conhecer as representações, ou seja, 
suas produções mentais articulantes desta dimensão e apreender os elementos imaginários 
que impedem ou acionam o estabelecimento de uma associação entre sua situação pessoal e 
sua situação coletiva. A metodologia utilizada consiste em uma revisão bibliográfica, 
visando contribuir para o aprimoramento do quadro conceitual da pesquisa; levantamento e 
análise de documentos e estudos recentes sobre o assunto e várias tendências teóricas que 
tratam da questão; descrição e análise de entrevistas; relatório. Torna-se relevante a 
pesquisa devido à importância de compreender a condição da mulher, inserida em um 
contexto social, econômico e cultural, permeado por diversas transformações que 
contribuem para o agravamento das características de exclusão, constituindo-se como 
condicionantes desse processo, a imigração masculina do seio familiar; a situação 
econômica do atual cenário social, no qual as mulheres são marcadas pela precariedade das 
oportunidades inerentes às políticas públicas, fatores essenciais para acentuar o quadro de 
vulnerabilidade feminina. 

Palavras chave: Mulheres, Dimensão Econômica, Chefes de Família   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0698  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE OS PRÉDIOS ESCOLARES DE CAICÓ –RN  
ALUNO: FRANCISCA ANALINE ALVES NOGUEIRA (01008147435)  
ORIENTADOR: PAULA SONIA DE BRITO (07118619434)  
CO-AUTOR: FABIANA DE AZEVEDO GUEDES (04163252460)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Arquitetura Escolar 
caicoense” (1925 – 2000), coordenado pela Profa. Ms. Paula Sônia de Brito. A escolha da 
temática arquitetura e educação, justifica-se pela importância de se contextualizar e difundir 
a história da arquitetura das escolas do Seridó, objetivando-se nesse estudo, privilegiar o 
registro histórico e iconográfico dos prédios escolares no período de 1925 a 1970, na cidade 
de Caicó-RN, através das fontes documentais como projeto arquitetônico; histórico das 
escolas; regimento; estatuto e fotografias dentre outras. 0 referencial teórico-metodológico 
utilizado é o da literatura específica da arquitetura escolar para interpretar as fontes 
documentais, permitindo conhecer as finalidades e propostas da edificação dos prédios 
escolares de Caicó durante o período especificado. O primeiro momento da pesquisa se deu 
na catalogação dos prédios escolares: Grupo Escolar Senador Guerra; Centro Educacional 
“José Augusto” e Escola Estadual Joaquim Apolinar. 

Palavras chave: Arquitetura escolar, Prédio escolar, Cultura escolar   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0701  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL: UMA EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA NO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO SÃO JOÃO  
ALUNO: MARIA SHIRLEY JORGE DE SOUZA (05345118485)  
ORIENTADOR: CARLA MONTEFUSCO DE OLIVEIRA (72937548334)  
CO-AUTOR: ADACIARA DE FÁTIMA DIAS SOARES (05334615458)  
 

 

Resumo:  
 

A dinâmica da questão agrária no RN tem demonstrado a partir dos anos 90 um aumento 
expressivo no número de projetos de assentamentos, dada a ação dos movimentos sociais 
rurais e o aumento pela demanda da terra. Assim, o crescimento no número de 
assentamentos requer ações de assessoramento sistemático no sentido de possibilitar aos 
assentamentos acompanhamento social, político e organizativo, já que após a conquista pela 
terra surgem outras necessidades, tais como, moradia, educação, saúde, etc. É nesta 
perspectiva que se insere o projeto através da assessoria junto aos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais do assentamento São João, localizado em Maxaranguape/RN, o que 
pode contribuir para o fortalecimento de sua organização em torno da conquista de políticas 
públicas. Este espaço se configura como sendo mais um campo de atuação do Serviço 
Social conforme está posto na própria Lei que regulamenta a profissão (Lei nº8662/93) 
constituindo como uma área para a qual o (a) Assistente Social deve estar continuamente se 
capacitando para atuar. 

Palavras chave: Serviço Social, Assessoria, Assentamento    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0708  
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A SÍNDROME DE BURNOUT E A PERCEPÇÃO DE 
SUPORTE ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO COM TRABALHADORES DO SETOR 
POLICIAL.  
ALUNO: CLAÚDIA DE MACÊDO SILVA (05215112401)  
ORIENTADOR: MAURICIO ROBAYO TAMAYO (69963495168)  
 

 

Resumo:  
 

O interesse de acadêmicos e profissionais brasileiros pela síndrome de burnout 
(esgotamento profissional) tem aumentado notavelmente nos últimos anos. Entretanto, é 
notória a falta de pesquisas nacionais que explorem a relação dessa síndrome com variáveis 
organizacionais. A finalidade deste estudo foi investigar a relação dos fatores do burnout 
com as dimensões da percepção de suporte organizacional. A pesquisa foi desenvolvida 
com uma amostra de 228 trabalhadores da Polícia Civil do município de Natal, com idade 
média de 38,16 anos (d.p = 7,56). Os instrumentos utilizados foram a Escala de 
Caracterização do Burnout (ECB) e a Escala de Suporte Organizacional Percebido (ESOP). 
A análise de correlação de Pearson evidenciou os seguintes resultados: (a) A percepção de 
sobrecarga apresentou uma correlação alta e direta com o fator exaustão emocional e uma 
correlação moderada e positiva com o fator decepção; (b) A percepção de suporte social 
apresentou uma relação moderada e inversa com os fatores exaustão emocional e decepção; 
(c) O estilo de gestão da chefia evidenciou uma relação moderada e inversa com a exaustão 
emocional; (d) O suporte material apresentou relações moderadas e inversas com a exaustão 
emocional e com a decepção; (e) A percepção de políticas de ascensão mostrou correlações 
inversas e discretas com os três fatores do burnout. A pesquisa constatou o vínculo entre os 
fatores do burnout e aspectos de suporte organizacional percebidos pelos trabalhadores. 

Palavras chave: síndrome de burnout, percepção de suporte organizacional, policiais civis 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0715  
TÍTULO: A CIDADE EM FESTA: NOSSA SENHORA DO Ó CONTANDO SUA 
HISTÓRIA  
ALUNO: FLAVIO RODRIGO FREIRE FERREIRA (05193385451)  
ORIENTADOR: JULIE ANTOINETTE CAVIGNAC (00764037420)  
 

 

Resumo:  
 

A cidade em festa: Nossa Senhora do Ó contando sua história Propomos analisar a festa 
religiosa da padroeira de Nísia Floresta a partir de uma observação etnográfica, procurando 
fazer uma leitura da lenda de fundação da cidade à luz do passado. Com efeito, Nossa 
Senhora do Ó ocupa um lugar central no calendário festivo-religioso da cidade. Também, a 
figura da santa é importante na definição de uma identidade local, pois a lenda de fundação 
da cidade de Nísia Floresta encena momentos cruciais da historia colonial, trazendo à tona a 
lembrança da presença indígena no povoamento inicial da região e na edificação da igreja 
(CAVIGNAC 2004). De maneira paradoxal, os santos fundadores (católicos) terminam por 
representar a essência da autoctonia: a festa mais importante de Nísia Floresta encena 
regularmente uma versão da história na qual índios e santos aparecem lado ao lado. 
Finalmente, verificamos que o sentimento de pertence dos moradores de uma localidade é 
intrinsecamente ligado à figura do santo católico e é reavivado durante a realização da festa 
de padroeiro (CAVIGNAC 1999; LANNA 1998). Desta forma, queremos saber qual é a 
importância da celebração religiosa na definição de uma identidade local, pois pensamos 
que a festa reforça o mito de fundação da cidade, reformulando periodicamente um passado 
colonial esquecido. 

Palavras chave: Identidade, mito, etnografia      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0720  
TÍTULO: A TUTELA ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE E A ATIVIDADE 
DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS  
ALUNO: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (941.968.344)  
CO-AUTOR: MARIANA DE SIQUEIRA (05908866443)  
CO-AUTOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
 

 

Resumo:  
 

As atividades do petróleo no Brasil, durante aproximadamente quarenta anos, foram 
exercidas, com exclusividade, pela Petrobrás. Todavia, em 1995, atendendo-se às 
exigências do mercado, foi promulgada a EC nº 09, responsável pela abertura do setor 
petrolífero brasileiro. Com um maior número de agentes atuando na seara petrolífera 
nacional, cresceram as preocupações referentes à tutela do meio ambiente. As atividades do 
petróleo são potencialmente lesivas ao meio ambiente; sendo praticamente impossível que 
as mesmas se desenvolvam sem causar danos de ordem ambiental. Buscando conciliar os 
interesses econômicos que circundam o desenvolvimento das atividades do petróleo com os 
interesses de preservação ambiental, inúmeras medidas preventivas são impostas, em caráter 
obrigatório, aos agentes do setor, observando-se, ainda, medidas repressivas dirigidas a 
estes em virtude da eventual ocorrência de um dano ambiental. Quanto à atividade de 
revenda de combustíveis, a mesma também se encontra inserida em tal contexto de 
lesividade; possuindo normas ambientais administrativas que a disciplinam, tanto no que 
concerne à seara preventiva (licenciamento ambiental) como à repressiva (responsabilização 
administrativa). Frente ao exposto, o trabalho em questão se propõe a analisar o 
procedimento licenciatório da atividade mencionada e a responsabilização administrativa de 
seus agentes pela prática de danos ambientais. 

Palavras chave: MEIO AMBIENTE, TUTELA, PETRÓLEO    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0721  
TÍTULO: AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES(AS) FORMADORES SOBRE 
A PROFISSÃO: UMA QUESTÃO NECESSÁRIA PARA O ESTUDO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE.  
ALUNO: JULIANA LACERDA DA SILVA (01285115406)  
ORIENTADOR: ISAURO BELTRAN ÑUNEZ (00767399455)  
 

 

Resumo:  
 

Com o objetivo de conhecer e caracterizar as representações dos professores – formadores 
sobre a profissão e profissionalização da docência na Educação Básica do RN, essa pesquisa 
procura contribuir com o debate sobre a profissão e a profissionalização docente com 
Professores (as) – Formadores (as) no sentido da construção de um novo olhar que 
possibilite questionamentos e referências a esse importante componente da formação. É um 
projeto assumido por um grupo de pesquisadores da base de pesquisa Formação e 
Profissionalização Docente no DEPED/UFRN, tendo como campo de estudo o curso de 
formação de Professores PROBÁSICA, o qual tem respaldo legal na LDB 9394/96, e busca 
qualificar os professores da rede de ensino que ainda não possuem curso superior. Nossa 
participação como membro do grupo de pesquisa, na condição de bolsista PIBIC/CNPq, se 
materializa através das leituras pertinentes à temática em estudo e nos debates promovidos 
pelo grupo de pesquisadores.Além de fazer um aprofundamento teórico e participar das 
discussões, iniciei a análise de dados da pesquisa no qual procuramos identificar qual o 
significado da docência para os professores entrevistados .Dentro desta análise e baseado no 
referencial teórico, encontramos nas respostas dadas pelos professores questões referentes a 
profissionalidade, profissionalismo e profissionalização, no qual podemos perceber que 
estes têm uma visão ainda incipiente referente a estas questões. 

Palavras chave: PROFISSIONALIZAÇÃO, REPRESENTAÇÃO, PROFISSÃO 
DOCENTE Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0724  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO "HERÓI" FUNDADOR DE JARDIM DO SERIDÓ  
ALUNO: DIEGO MARINHO DE GOIS (05205767480)  
ORIENTADOR: JAILMA MARIA DE LIMA (59754788472)  
 

 

Resumo:  
 

Antônio de Azevedo Maia é exaltado como sendo o fundador de Jardim de Seridó- RN. O 
trabalho problematiza a construção desta imagem, analisando os diversos discursos e 
práticas legitimadoras deste personagem na cidade. Para atingirmos tal objetivo analisamos 
a historiografia local, os lugares da memória, as datas comemorativas e as imagens 
presentes na cidade. Deste modo, percebemos que há uma construção cotidiana que volta-se 
para a exaltação de Antonio de Azevedo, seja por parte dos descendentes, historiadores, 
placas ou homenagens em datas comemorativas, como o feriado de primeiro de setembro, 
emancipação política do município, ou a data do seu falecimento, primeiro de maio, que é 
constantemente lembrada. 

Palavras chave: historia, memoria, mito       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0725  
TÍTULO: RELIGIOSIDADE NA CIDADE:O EXU NO IMAGINÁRIO UMBANDISTA  
ALUNO: MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA QUEIROZ (03632523479)  
ORIENTADOR: LUIZ CARVALHO DE ASSUNCAO (07453906415)  
 

 

Resumo:  
 

O projeto de pesquisa Religiosidade na Cidade: A Umbanda na Zona Norte de Natal-RN 
tem como objetivo mapear os espaços da religião afro-brasileira procurando conhecer a sua 
prática ritualística. No encaminhamento do trabalho de campo um aspecto chamou-me a 
atenção: a existência da entidade Exu. Essa entidade é considerada a reguladora do cosmos. 
Exu simboliza a vibração perpétua do éter, a vida do universo, e, por isso mesmo, o grande 
agente mágico que pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. O caráter dual de 
Exu foi um dos pontos principais para os processos de reinterpretações por quais essa 
divindade passou a partir das religiões afro tradicionais ate o surgimento da Umbanda, lhe 
rendendo assim uma correspondência com o diabo judaico-cristão sob influência do 
catolicismo. Paralelo ao projeto citado, venho registrando os pontos cantados, com o 
objetivo de identificar as representações positivas e negativas construídas pelo imaginário 
popular no universo religioso umbandista.Aluno Bolsista selecionado para apresentação 
oral. 

Palavras chave: Religiosidade, Umbanda, Música       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0726  
TÍTULO: OS NOVOS SERVIDORES DA UFRN E A SUA SOCIALIZAÇÃO 
ORGANIZACIONAL  
ALUNO: FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DE CRISTO E SILVA (00819715409)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: LISANE FILGUEIRA MACIEL (03079908422)  
CO-AUTOR: SIMONE LOPES DE MELO (00071434437)  
CO-AUTOR: ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA (02223425445)  
 

 

Resumo:  
 

Os programas de socialização organizacional minimizam dificuldades dos processos de 
mudanças, promovendo uma integração mais rápida dos empregados na organização. A fim 
de subsidiar a implantação de um programa de socialização, buscou-se levantar táticas de 
socialização utilizadas pelos novos servidores da UFRN, as suas percepções quanto ao 
apoio oferecido pela instituição, bem como, as dificuldades encontradas. Foram aplicadas 
entrevistas semi-estruturadas com 12 servidores em estágio probatório. Aplicou-se análise 
de conteúdo às respostas dos participantes. A categorização revelou que os novos servidores 
percebem o processo de socialização muito mais como competência individual e pessoal e 
reclamam suporte organizacional. Concluiu-se que o processo apresenta na organização 
pesquisada um nível de institucionalização abaixo do que é necessário, mas as condições 
precárias de trabalho têm diminuído o efeito que as táticas individualizadas podem ter no 
incentivo da pró-atividade do servidor. Considerou-se que um programa de tutoramento 
seria adequado entre outras medidas a serem adotadas. 

Palavras chave: socialização organizacional, servidores públicos, psicologia 
organizacional e do trabalho         
  Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0727  
TÍTULO: A COESÃO SEQÜENCIAL EM RELATÓRIOS FINAIS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (IC)  
ALUNO: ELI JOSÉ GOMES DE ARAÚJO (01167884450)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS SOARES RODRIGUES (44405243468)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é um recorte de um projeto maior que objetiva descrever e analisar relatórios 
finais de Iniciação Científica (IC), no que concerne às propriedades de coesão e coerência. 
No presente estudo, focalizaremos a coesão seqüencial em um corpus constituído de 30 
(trinta) relatórios, os quais foram coletados aleatoriamente na base de dados da Pró-reitoria 
de Pesquisa da UFRN. A coesão seqüencial favorece a construção de sentido(s), 
ao associar segmentos de um texto. Para tanto, considera as relações semântico-pragmáticas 
e discursivas dos enunciados. Para realização desse estudo, adotamos a abordagem 
qualitativa de natureza interpretativista, assim como o método indutivo. Os dados vêm 
apontando tanto a ocorrência de usos de conectores que viabilizam a construção de sentidos, 
como também de conectores que não a estabelecem. Em suma, esperamos que a realização 
dessa pesquisa implique subsídios para que a disseminação dos resultados de pesquisa, 
através de relatórios de (IC) se materialize em textos escritos em português formal de modo 
claro e inteligível. 

Palavras chave: Coesão seqüencial, Relatório, construção de sentidos   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0731  
TÍTULO: REFLEXÕES A CERCA DA INTERAÇÃO EM SALA DE AULA DA 
GRADUAÇÃO  
ALUNO: LUCINEIDE SOCORRO DANTAS DASILVA (00887688489)  
ORIENTADOR: MARISE ADRIANA MAMEDE GALVAO (07443846487)  
 

 

Resumo:  
 

A sala de aula na graduação é definida por objetivos institucionais e interacionais. A 
construção do conhecimento ocorre por meio de práticas pedagógicas, do contato com o 
conteúdo científico, mas também, nas trocas interacionais. Em aulas metodologicamente 
desenvolvidas por meio de seminários, o papel do aluno é o do professor, já que ele assume 
a responsabilidade do controle de turnos e do tópico de ensino, conduzindo o evento e 
organizando as informações. Nesse sentido, as tarefas assumidas devem ser assimiladas 
antes do evento interacional, para que sejam bem sucedidas. Para realização desse trabalho 
baseamo-nos nos estudos de CASTILHO (1998), GALVÃO (1996), MARCUSCHI (1998). 
Objetivando descrever a interação em sala de aula de graduação, observamos e gravamos - 
em áudio – aulas nos cursos de Letras e Administração do CERES, Campus de Curais 
Novos. Após as gravações, transcrevemos os dados, considerando o sistema adotado pelo 
projeto NURC – Projeto de norma urbana culta, para estudos na língua falada. A partir da 
análise dos dados observamos que a forma como a fala é organizada, tem a ver com a 
abordagem de ensino selecionada e o projeto discursivo prévio no processo “on line” da 
interação. Essas observações revelam a postura do professor, os papéis desempenhados 
pelos alunos, dentre outras considerações. Os dados também apontam a necessidade de uma 
investigação acurada com relação a formação crítica do aluno e as relações que estabelecem 
entre os interactantes. 

Palavras chave: interação, ensino/aprendizagem, discurso     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0732  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLOGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO CATU-RN  
ALUNO: JOSEMBERG PESSOA BORGES (04957779430)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS L RAMALHO (16017765434)  
 

 

Resumo:  
 

A bacia hidrográfica do rio Catu localiza-se no litoral Sul do estado do Rio Grande do 
Norte, delimitada pelas coordenadas 35°15’30’’O, 06°22’S e 35°01’30’’O, 06°12’30’’S, 
fazendo parte dos municípios de Tibau do Sul, Goianinha, Espírito Santo, Vila Flor e 
Canguaretama. Essa região vem sendo utilizada por grandes latifúndios de cana de açúcar, 
tipo de cultura que muitas vezes não faz uso de técnicas adequadas de manejo do solo, 
principalmente em áreas susceptíveis à erosão como as encostas de solos arenosos. Daí a 
importância da geomorfologia nas pesquisas ambientais que visam a conservação e a 
adequação do uso. O objetivo deste trabalho é a caracterização do relevo da bacia por meio 
de mapas temáticos com vista na utilização de analise ambiental. O estudo teve como base 
fotointerpretação, consulta bibliográfica e cartográfica de referência, visita de campo para a 
constatação das realidades e elaboração do produto final, utilizando como ferramenta o SIG 
Spring/INPE. Na bacia predominam os relevos tabulares com estrutura sedimentar da 
Formação Barreiras, apresentam-se suavemente ondulados com altitudes não excedendo 
120m e entalhados pelos rios formando vertentes com declividades médias a suaves. Na 
parte leste encontra-se cobertura de dunas e planícies aluviais mais extensas resultado da 
acumulação dos sedimentos. Nesse quadro, a maior preocupação é com o assoreamento dos 
rios provocado pela erosão dos solos em encostas desprovidas de vegetação protetora. 

Palavras chave: Geomorfologia, Bacia do rio Catu, Mapeamento temático  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0733  
TÍTULO: A PECUÁRIA E OS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS CAUSADOS AO 
BIOMA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA  
ALUNO: ILTON ARAÚJO SOARES (00873662407)  
ORIENTADOR: BEATRIZ MARIA SOARES PONTES (03897001853)  
 

 

Resumo:  
 

A ocupação da Amazônia brasileira se intensificou a partir da segunda metade do século 
passado, com os pressupostos de integração nacional e ocupação do “vazio demográfico”, 
como ficou conhecida a região. A partir desse período uma série de atividades econômicas 
se instalou naquela área com o objetivo de explorar seus recursos naturais, em nenhum 
momento se preocupando com a preservação do bioma e de suas populações tradicionais, 
como índios, extrativistas etc. Dentre os padrões de ocupação humana instalados na floresta 
está a pecuária, que ocupa extensas faixas de terra e causa uma série de problemas sócio-
ambientais a floresta e aqueles que nela vivem. Nosso trabalho está pautado na perspectiva 
da sustentabilidade do desenvolvimento das atividades econômicas implantadas na região, 
onde a partir daí chegamos a conclusão que a pecuária apesar de trazer benefícios 
econômicos para os empresários deste seguimento, vem causando muitas alterações na 
qualidade ambiental do bioma e problemas de ordem social como expropriação de terras 
dos pequenos produtores, conflitos sociais, desmatamento, erosão do solo, perda de 
biodiversidade, alteração microclimática e do regime pluviométrico dentre outros. Assim, 
concluímos também que da maneira como vem sendo desenvolvida, a atividade pecuária é 
incompatível com as características ambientais da floresta amazônica e com o 
desenvolvimento sustentável. 

Palavras chave: Amazônia, impactos sócio-ambientais, desenvolvimento sustentável 
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0735  
TÍTULO: CORPORIFICAÇÕES PEDAGÓGICAS E IDEÁRIO DE MODERNIDADE: A 
REALIZAÇÃO DE PASSEIOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CURRAIS 
NOVOS(1920-1929)  
ALUNO: GRACIELLE CRISTINE FARIAS MOURA (05838748435)  
ORIENTADOR: EVA CRISTINI ARRUDA CÂMARA BARROS (06474462434)  
CO-AUTOR: GRACIELLE CRISTINE FARIAS MOURA (05838748435)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho está vinculado à Base de Pesquisa “Cultura e Educação no Seridó Norte- Rio-
Grandense” inserido no Projeto de Pesquisa “Imprensa Periódica Curraisnovense: Ideário de 
Modernidade(1920-1930)” e é resultado de uma investigação sobre a corporificação do 
ideário de modernidade, no âmbito da cultura escolar e das práticas pedagógicas anunciadas 
pelos jornais curraisnovenses O PORVIR e NINHO DAS LETRAS, no intervalo da década 
de 1920. Trata-se de um estudo a partir da atuação do Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, 
no Município de Currais Novos, acerca de Passeios Escolares, os quais consistiam-se, 
conforme descrições dessa imprensa local, em manifestações de uma nova cultura escolar 
detentora de um veículo inovador para a educação infantil: o método intuitivo. O objetivo 
dessa pesquisa é revelar tais práticas culturais renovadoras enquanto representações de um 
novo “ethos”, constituindo-as em um produto dos ideais estabelecidos pela (re) 
configuração dos parâmetros sociais. Nesse sentido, os passeios escolares, que eram 
incrementados por quatro momentos distintos: repouso, parte instrutiva, argüição e parte 
recreativa, elucidavam lições de coisas que concerniam em ensinar as crianças aspectos 
relacionados a valores modernos e citadinos como a higiene, a ordem e a civilidade, nos 
campos da Geografia, da História e das Ciências, além de estimulá-las à obtenção de corpos 
saudáveis, fortes e vigorosos, conforme o modelo do que deveria ser o “homem moderno”. 

Palavras chave: Modernidade, Jornais, Passeios      
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0737  
TÍTULO: OBESIDADE E TRATAMENTO: DESAFIO COMPORTAMENTAL E 
SOCIAL  
ALUNO: JAKELINE M. BEZERRA DE SOUZA (02991966408)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: MARIANA MENDOÇA DE CASTRO (04612576454)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
CO-AUTOR: ANA NUNES RIBEIRO (25427547487)  
 

 

Resumo:  
 

Considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos mais graves problemas de 
saúde pública, a obesidade é caracterizada pelos especialistas como uma doença crônica e 
epidêmica. O objetivo desta pesquisa consiste em identificar aspectos comportamentais e 
sociais envolvidos na dificuldade em perder peso e mantê-lo a longo prazo, após tratamento 
para emagrecer. A amostra foi composta de 4 pacientes que buscaram tratamento 
nutricional no Hospital Universitário Onofre Lopes, e seus familiares. A coleta de dados 
deu-se através de questionários, no início e após 6 meses de tratamento. No início do 
tratamento identificou-se que as pacientes possuíam um padrão de comportamento 
alimentar incorreto e desorganizado. A maioria da amostra considera sua vida estressada e 
refere-se a sentimentos e/ou situações desagradáveis como desencadeadores da vontade de 
comer. Este sugere que o estado emocional influencia na aquisição e acumulação de peso. 
Após 6 meses de tratamento, os resultados demonstram que as pacientes fizeram algumas 
modificações em seu comportamento alimentar, mas apenas 2 conseguiram perder peso. O 
apoio social foi identificado como uma variável importante. Com relação aos familiares, 
estes percebem que a obesidade é prejudicial à saúde e afirmam que podem ajudar no 
tratamento, no entanto não sabem como fazê-lo. Provavelmente uma intervenção que 
envolvesse a participação dos familiares produzisse melhores resultados. 

Palavras chave: Obesidade, Tratamento, Apoio social     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0738  
TÍTULO: AMOR E MITO FIGURAS DA MITOLOGIA NO DE AMORE DE FICINO 
AMOR E MITO FIGURAS DA MITOLOGIA NO DE AMORE DE FICINO  
ALUNO: MARIA LUIZA PAULA DE SOUZA NEVES (86521497715)  
ORIENTADOR: MONALISA CARRILHO DE MACEDO (86364294715)  
 

 

Resumo:  
 

Amor e Mito 

Figuras da Mitologia no De Amore de Ficino   

Marsilio Ficino (1433-1499), uma figura central do Renascimento, foi o principal 
representante fiorentino do neoplatonismo. Dirigiu a Academia de Florença, copiada da 
famosa escola ao ar livre mantida por Platão, em Atenas, e realizou a tradução completa dos 
diálogos de Platão (427-348 a.C.), colocando-o ao alcance dos intelectuais de então.  

As diversas representações mitológicas sobre o amor e a visão de Ficino sobre o tema, a 
partir de sua interpretação e comentários ao Banquete, serão desenvolvidas 
comparativamente com as fontes originais clássicas da Mitologia greco-romana.A natureza 
dual do amor, que tem como emblema as figuras de Vênus, assim como o Amor como 
ordenador do Caos, simbolizado por Eros, serão interpretados à luz do neoplatonismo de 
Ficino neste trabalho. 

Palavras chave: ficino, De Amore, mito       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0741  
TÍTULO: A ÉTICA DA FÍSICA EM EPICURO  
ALUNO: MAÍRA BEZERRA DA COSTA (00973133430)  
ORIENTADOR: MARKUS FIGUEIRA DA SILVA (00199068704)  
 

 

Resumo:  
 
O trabalho a seguir tenta expor a noção física do acaso, enquanto elemento propiciador da 
liberdade. A mudança do curso habitual das partículas causa os choques na medida que 
forma-se o turbilhão atômico e a complexidade do mundo. Os átomos ilimitados encontram-
se no espaço indeterminado movendo-se a partir de sua queda. A declinação(desvio)é uma 
pequena variação da trajetória, que ocorre sem explicação e justifica o movimento ético de 
afastamento da multidão, quando o indivíduo volta-se para si. 

Palavras chave: EPICURO, ÁTOMO, LIBERDADE     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0743  
TÍTULO: TEMA: BANCO DE DADOS: MEMÓRIA DO HOMEM DO SERIDÓ (1950-
2005).  
ALUNO: HUGO ROMERO CÂNDIDO DA SILVA (05887191457)  
ORIENTADOR: DOUGLAS ARAÚJO (18848516491)  
CO-AUTOR: DOUGLAS ARAÚJO (18848516491)  
CO-AUTOR: HUGO ROMERO CÂNDIDO DA SILVA (05887191457)  
CO-AUTOR: ELISÂNGELO FERNANDES DA SILVA (04008268448)  
 

 

Resumo:  
 

TEMA: BANCO DE DADOS: Memória do Homem do Seridó (1950-2005). 

O projeto de pesquisa Banco de Dados: Memória Viva do Homem do Seridó (1950-2004) 
realizou entrevista com diversos personagens da vida cotidiana do século XX no Seridó. 
Dentre os diversos aspectos da cultura e da vivencia histórica desses atores social, suas 
memórias guardam aspectos recônditos de fatos e acontecimentos significativos ocorridos 
na região. Dentre esses, se pode destacar a Intentona Comunista de 1935, o Movimento 
Estudantil de 1950 e 1960, o Desmoronamento da Tradicional Vida Social do Campo e a 
Criação dos Perímetros Irrigados como solução para a crise da Agricultura Tradicional. São 
registros que demarcam a participação dos homens de todas as camadas sociais que 
habitavam as terras seridoenses e viveram, ora como ator principal, vezes como atores 
coadjuvantes, ou ainda, como espectadores, os conflitos e os dilemas da vida social do 
lugar, fazendo de maneira peculiar a história do seu tempo. Construindo uma narrativa entre 
fatos e memória, podemos destacar, em uma espécie de viagem no tempo, como a memória 
desses personagens é canteiro onde o passado está encoberto de emoções e recordações de 
um tempo que se foi e levou consigo os passos, as vezes tímidos, as vezes determinados, de 
quem partilhou o fazer histórico sem pensar em ser herói. 

Palavras chave: História Oral, Memória, Vida e Memória     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0744  
TÍTULO: FORMAÇÃO DOCENTE E AÇÃO PEDAGÓGICA: UMA MUDANÇA 
SIGNIFICATIVA EM FREINET  
ALUNO: EVELY BARROS PAZ DE LIMA (91260710459)  
ORIENTADOR: JOANA D ARC DE SOUZA DANTAS (15627462434)  
CO-AUTOR: EVELY BARROS PAZ DE LIMA (91260710459)  
CO-AUTOR: JUCYANA MYRNA TEIXEIRA DA SILVA (00978818482)  
CO-AUTOR: LUCÉLIA DOS SANTOS BEZERRA ROCHA (03037526459)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho trata de uma pesquisa de campo aplicada numa escola pública estadual 
no município de Natal –RN. Tem como objetivo efetuar uma proposta de ensino nas séries 
iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries) fundamentada nos princípios da Pedagogia 
Freinet a fim de dar a estas séries um tratamento didático pedagógico que contribua para a 
melhoria do ensino aprendizagem. Busca-se através das atividades tornar as aulas mais 
agradáveis e significativas, estabelecendo uma ação coletiva e participativa numa dinâmica 
de produção e conhecimento coletivo com a intenção de obtermos cidadãos críticos, 
reflexivos, autônomos e conscientes para atuarem dignamente na sociedade na qual estão 
inseridos. Têm-se buscado através dos procedimentos metodológicos, dados coerentes com 
a proposta, que possam responder aos objetivos deste trabalho. Assim, a atuação dos 
pesquisadores tem se voltado para o acompanhamento das ações dos professores com o 
intuito de produzir conhecimentos teórico-metodológicos viáveis à mudança da prática 
pedagógica convencional, tendo em vista conduzir, no interior da instituição escolar um 
processo de ensino-aprendizagem centrado nas atividades dos alunos. Espera-se através dos 
resultados algumas mudanças significativas em relação a prática pedagógica das professoras 
e em relação ao aluno, mudanças de atitudes relacionadas ao interesse, à participação e à 
organização dos trabalhos e uma maior facilidade no desenvolvimento das atividades. 

Palavras chave: FORMAÇÃO DOCENTE, AÇÃO PEDAGÓGICA, PEDAGOGIA 
FREINET           
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0745  
TÍTULO: O VERDADEIRO FANTASMA EM HAMLET, O PRÍNCIPE DA 
DINAMARCA  
ALUNO: CARLA IRIANE DA COSTA NASCIMENTO (05205406461)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
 

 

Resumo:  
 

No trabalho anterior, que fora apresentado na XIII Semana de Humanidades (UFRN), 
abordamos as similaridades existentes entre as obras Doutor Faustus de Christopher 
Marlowe (1604) e Hamlet, O Príncipe da Dinamarca de William Shakespeare (1600) no que 
diz respeito às semelhanças entre seus protagonistas analisando principalmente a função dos 
solilóquios dos dois textos. Pretendemos agora, com base na teoria da angústia da influência 
do crítico norte-americano Harold Bloom estudar o agon destas obras, propondo que 
Hamlet, ao contrário do que proclama o próprio Bloom para quem essa obra é a mais 
original da literatura ocidental, tipifica o fenômeno central da melancolia da criatividade 
descrito por Bloom. Certos de poder demonstrar que Marlowe é um pai-poético de Hamlet, 
nossos resultados são muito interessantes e, acreditamos, relevantes para a fortuna crítica 
desses autores. Embora Bloom dê pouco crédito à influência de Marlowe sobre esta obra 
shakesperiana, a teoria criada por ele é, ironicamente, o instrumento que desvela esse 
fenômeno. Utilizamos nesse projeto a metodologia de Bloom, a saber, o revisionismo 
dialético, para desvendar a verdadeira face do fantasma que atormenta o príncipe Hamlet. 

Palavras chave: Harold Bloom, Literatura, Hamlet      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0748  
TÍTULO: TECENDO O CORPO, VESTINDO A MULHER: ESTEREÓTIPOS 
FEMININOS NAS DÉCADAS DE 1900 A 1930  
ALUNO: EDIVALMA CRISTINA DA SILVA (01281940496)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
CO-AUTOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
 

 

Resumo:  
 

A instauração do Regime Republicano (1989) levou a reformulação dos valores morais, 
familiares e de honra. Tornou-se objetivo primordial do período tecer um modelo para vestir 
a “menina” Pátria, moralizando-a a partir da disciplinarização do corpo feminino para o 
bem casar e servir a seu pai, filhos e maridos. Dessa forma, procurou-se perceber a 
construção discursiva de modelos femininos aos olhos da Justiça e dos discursos médico-
higienistas, jornalísticos e literários. Através da análise dos processos-crime de 
Defloramento e de Crime de Sedução, bem como do Jornal das Moças, pode-se perceber a 
construção discursiva acerca de dois estereótipos femininos que emergem com a 
modernidade: ora a mulher é vista no porte de seduzida, ora no de sedutora. Para costurar a 
malha discursiva sobre o feminino, “contratou-se” o artesão Michel Foucault com seus fios 
de poder, saber, disciplina, sexualidade e discursos, arrematou a pincéis histotiográficas. 
Urdido o modelo, vestiu-se o corpo feminino de novos valores, pintada pelos literários com 
cores conservadoras e cores renovadoras: conflito entre ser recatada ou “moderna”. 

Palavras chave: processo-crime, feminino, Justiça      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0752  
TÍTULO: O CURSO UNIVERSITÁRIO FREQÜENTADO ESTÁ RELACIONADO 
COM O POSICIONAMENTO AMBIENTAL DOS ESTUDANTES?  
ALUNO: ANA BEATRIZ BEZERRA CORTEZ (01200108442)  
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO (66902991804)  
 

 

Resumo:  
 

Esse trabalho tem o objetivo de verificar se o posicionamento ambiental dos estudantes tem 
relação com o curso universitário que eles freqüentam. Foram aplicados questionários em 
355 alunos universitários. Procuramos por diferenças nos seguintes fatores: Ecocentrismo e 
Antropocentrismo e perspectiva temporal de futuro. Os alunos do curso de Enfermagem e 
de Biologia/Ecologia obtiveram escores altos em Ecocentrismo (4,27 e 4,2 
respectivamente). O curso de Biologia/Ecologia, também obteve escores baixos em 
Antropocentrismo (3,3). Cursos como Ciência da Computação e Engenharia da Computação 
apresentaram resultados opostos aos primeiros (3,5 e 3,56 respectivamente). Quanto à 
perspectiva temporal, nossos resultados mostram os cursos de Enfermagem e 
Biologia/Ecologia com os mais altos escores em Futuro (4,06 e 4,01 respectivamente), 
enquanto o curso de Engenharia da Computação tem as mais baixas médias, 3,54. Desse 
modo, os cursos com uma postura mais nitidamente a favor do ambiente foram 
Biologia/Ecologia e Enfermagem. Nos primeiros seria mais ou menos esperado esse 
resultado, devido à temática do curso; já no de Enfermagem isso poderia ser explicado pelo 
caráter de “cuidador” desse profissional, associado a uma base biológica. Por outro lado, os 
cursos da área de exatas se posicionaram ao lado contrário aos primeiros, possivelmente 
devido ao caráter pragmático da profissão, que tem uma visão mais restrita, dirigida 
essencialmente para o seu objeto de estudo imediato. Esses resultados permitem concluir 
que o posicionamento ambiental pode ter ligação com o curso universitário. 

Palavras chave: Curso univesitário, Ambiental, profissão     
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: HS0755  
TÍTULO: ANALISANDO HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES: UM OLHAR 
SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL  
ALUNO: IGOR DE CARVALHO BRASIL (04743573416)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
CO-AUTOR: IGOR DE CARVALHO BRASIL (04743573416)  
CO-AUTOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA (07106335487)  
 

 

Resumo:  
 

A discussão desenvolvida neste trabalho preocupa-se, de modo central, com a análise das 
histórias de vida de professores-alunos do PROBÁSICA (Pólo Santa Cruz/RN), detendo-se 
na forma como as identidades desses professores são construídas ao longo dessas práticas. 
Entendemos essas narrativas como uma forma de discurso que auxiliam no entendimento 
das identidades. Utilizaremos como pressuposto teórico os estudos acerca do letramento, 
considerando leitura e escrita como práticas sociais; da Pesquisa Narrativa, que nos 
proporciona uma discussão voltada para a subjetividade do professor; das identidades; e das 
representações sociais. Como objetivos deste trabalho, destaco três principais: 1) observar a 
influência das práticas de letramento na construção das identidades profissionais dos 
professores; 2) observar as mudanças identitárias ocorridas com esses professores no 
decorrer de suas histórias de vida, considerando suas relações estabelecidas com as outras 
personagens presentes nessas narrativas; 3) analisar as representações que esses professores 
têm sobre os seus papéis enquanto educadores. A abordagem deste estudo se insere na 
perspectiva qualitativa ou interpretativista de pesquisa. Apesar de seu caráter 
autobiográfico, as narrativas, por serem formas de discurso, estão localizadas num contexto 
sócio-histórico e, por isso, mesmo apresentando representações individuais de episódios do 
passado, trazem à tona uma memória coletiva. 

Palavras chave: História de vida, Identidade, Formação de professor   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0776  
TÍTULO: NOVO CÓDIGO CIVIL: UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE O 
DISCIPLINAMENTO DO DIRETO SUCESSÓRIO DOS CÔNJUGES E 
COMPANHEIROS.  
ALUNO: DANIEL SIQUEIRA LEVIS (01268229482)  
ORIENTADOR: MARIA DA SALETE GUIMARAES MENEZES (28939174453)  
CO-AUTOR: LARISSA FONTES DE CARVALHO TORRES (04555039408)  
 

 

Resumo:  
 

A partir do final da década de 80, com o advento da Constituição Federal, passou-se a 
tutelar as relações duradouras constituídas entre homens e mulheres, as quais se 
convencionou chamar união estável. Nas décadas seguintes, surgiram outras normas com o 
escopo de tutelar o direito sucessório dos companheiros sobreviventes, assim como já se 
vinha fazendo em relação aos cônjuges supérstites. Esperava-se, então, que o Novo Código 
Civil, vigente desde 2003, fosse capaz de coroar as conquistas já consolidadas pelas 
Legislação em vigor, em especial as Leis 9.278/96 e 8.971/94, e incorporar a compreensão 
abraçada pela Doutrina quanto à garantia dos direitos patrimoniais dos companheiros, nos 
casos de falecimento de seu par, o que, infelizmente, não se concretizou. Temperado por 
imprecisões técnicas que dificultam a interpretação da vontade da lei e do legislador, o 
Código Civil omitiu-se de enfrentar o problema posto e culminou em um verdadeiro 
retrocesso no que tange à sucessão daqueles unidos pelos laços da união estável. O presente 
trabalho visa a expor, a partir de pesquisa bibliográfica realizada, as diferenças trazidas pelo 
diploma em análise entre a sucessão dos cônjuges e dos companheiros, com vistas a 
questionar o respeito desse instrumento legislativo às diretrizes traçadas pela Carta Magna 
quanto à equiparação entre as duas formas de constituição de núcleo familiar. 

Palavras chave: sucessão, companheiros, Código Civil     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0777  
TÍTULO: A MODERNIDADE E O PATRIMÔNIO HISTÓRICO: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A LÓGICA CULTURAL DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO  
ALUNO: LUANA HONÓRIO CRUZ (04711843493)  
ORIENTADOR: MÁRCIO MORAES VALENÇA (21501122487)  
 

 

Resumo:  
 

As iniciativas de preservação e a discussão sobre patrimônio histórico cultural são antigas. 
Entretanto pouco se tem discutido sobre as lógicas por trás dessas iniciativas. Sabe-se que 
os fatores políticos e econômicos estão intimamente ligados às posturas sócio-culturais, 
sendo a modernidade fruto do sistema capitalista. Ao longo de sua existência, o capitalismo 
tem confirmado a sua grande capacidade de transformação e renovação. Na fase atual do 
capitalismo, a preservação do patrimônio histórico cultural tem se apresentado como um 
novo e promissor campo de atuação da economia. Um exemplo das possibilidades 
econômicas na preservação do patrimônio histórico e cultural é a atual “política 
museológica”, referida por Michel de Certeau, no seu texto “A invenção do cotidiano”, que 
tem transformado pequenas cidades em centro culturais que movimentam grandes quantias 
de dinheiro através do turismo. Além disso, a questão da preservação também está 
entrelaçada aos interesses políticos, transformando em patrimônio apenas os marcos da 
classe dominante, deixando de lado a história das classes menos favorecidas. Este trabalho 
se propõe a discutir a lógica cultural do capitalismo contemporâneo – tanto nos seus 
aspectos políticos quanto econômicos – no que se refere ao patrimônio histórico. 

Palavras chave: patrimônio, modernidade, capitalismo     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0779  
TÍTULO: O SOL EM AN OUTPOST OF PROGRESS DE JOSEPH CONRAD  
ALUNO: LUCIANA DE FREITAS BERNARDO (04336709408)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho discute a importância do sol no conto An Outpost of Progress do autor inglês 
Joseph Conrad,1897, como um leitmotif relevante para a estrutura narrativa do texto. A 
partir de uma metodologia comparativa percebemos que este conto de Conrad “dialoga” 
com o romance naturalista O Cortiço do autor brasileiro Aluízio de Azevedo,1890, onde o 
sol também é tratado como elemento que corrompe os estrangeiros que se aventuram pelas 
terras tropicais. 

Palavras chave: sol, leitmotif, An Outpost of Progress     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0780  
TÍTULO: MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS POPULARES: OS ENCANTOS DA VILA 
DE PONTA NEGRA  
ALUNO: MARIA CONCEIÇÃO LIRA DE PAIVA (05242101440)  
ORIENTADOR: TEODORA DE ARAÚJO ALVES (77857887404)  
 

 

Resumo:  
 

A Vila de Ponta Negra em Natal-RN habitada por uma grande população idosa, em sua 
maioria pescadores, artesãos, mestres e brincantes de folguedos populares, é portadora de 
saberes, hábitos, costumes, tradições que integram um modo peculiar de viver. Essa mesma 
comunidade, inserida em um dos bairros mais “turísticos” da capital, vêm sofrendo nas 
últimas décadas um significativo impacto ambiental, cultural e social, o que, de certo modo, 
tem gerado um descompasso na vida da comunidade. Partindo de tal problemática, embora 
sem tomá-la com determinismo, é que objetivamos investigar as manifestações culturais da 
Vila, focalizando-as como sendo um dos possíveis fios condutores dos “encantos” da Vila. 
A relevância da pesquisa estrutura-se no diálogo entre saberes acadêmicos e populares, na 
valorização de saberes artístico-populares e na produção do conhecimento pautado numa 
ética da diversidade. O caminho metodológico estrutura-se na Pesquisa-ação, haja vista que 
a pesquisa integra as ações do Projeto de extensão Encantos da Vila/DEART/UFRN, o qual 
visa ressaltar a cultura local, focalizando a arte produzida por seus moradores. 

Palavras chave: arte, cultura, popular       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0781  
TÍTULO: LÓGICA DEÔNTICA CLÁSSICA: ASPECTOS RELEVANTES DO 
SISTEMA M0.  
ALUNO: FLAMMARION GOMES MENDONÇA (00775879444)  
ORIENTADOR: ANGELA MARIA PAIVA CRUZ (07459696404)  
 

 

Resumo:  
 

O conceito de Lógica apresentado como sendo a “teoria do que é bom em matéria de 
raciocínio” persiste desde os primórdios do pensamento filosófico. Entretanto, no século 
passado, o advento das linguagens formais – mais especializadas e eficientes na 
representação de argumentos, demonstrados de maneira explícita e sem ambigüidade – fez 
com que a Lógica se desenvolvesse de forma surpreendente se comparada aos mais de dois 
milênios precedentes. Desta modo, objetivamos apresentar uma das conseqüências desta 
evolução, o Cálculo Proposicional Deôntico Monádico Clássico M0, que consiste na 
inserção de um novo símbolo primitivo O (operador de obrigatoriedade) na linguagem do 
Cálculo Proposicional Clássico C0. Nesse cálculo, formulado por Cruz (1993), a partir do 
operador deôntico O é possível definir outros  O~A) e≡ ~O~A), proibição FA (FA 
≡operadores tais como o de permissão PA (PA   PA≡indiferença IA (IA  & P~A). Esta 
formalização das noções deônticas permite que se realize uma análise mais apurada de 
discursos normativos, auxiliando na compreensão dos mesmos e revelando dilemas pouco 
perceptíveis na linguagem natural, no âmbito da Ética, ciências jurídicas e áreas afins. 
Também daremos ênfase aos aspectos semânticos do cálculo M0, analisando sua correção e 
completude. 

Palavras chave: discurso normativo, lógica deôntica, dilema    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0783  
TÍTULO: JUVENTUDE E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO 
DOS JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, SOBRE AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA JUVENTUDE IMPLEMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NATAL.  
ALUNO: JUSSARA KEILLA B. DO NASCIMENTO (01019365404)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
 

 

Resumo:  
 

O termo juventude, em linhas gerais, compreende o período de vida entre 15 e 24 anos. 
Estudos sobre o tema mostram a diversidade de características que podem perpassá-lo. As 
primeiras políticas públicas para a juventude, se deram entre as décadas de 70 e 80, visando 
a adequação do jovem à sociedade. A partir do aumento e evolução destas políticas públicas 
também pela participação da juventude em movimentos que demandavam e reivindicavam 
melhorias, identifica na atualidade, um leque de projetos e programas direcionados a esse 
público, a serem implementados nas três esferas do governo. Utiliza como metodologia a 
pesquisa documental e a pesquisa quantitativa, através de questionários a serem aplicados 
aos jovens de escolas privadas, municipais, estaduais e federal do município de Natal. 
Objetiva identificar os programas e projetos que são oferecidos para a juventude na cidade 
de Natal; verificar o grau de conhecimento dos jovens acerca dos programas e projetos para 
a juventude disponíveis no município; analisar o nível de confiança desse segmento jovem 
nos programas e projetos para a juventude, no sentido de identificar também possíveis 
transformações e efetivações em suas vidas e, no caso dos jovens que participam de algum 
programa ou projeto para a juventude em Natal, apreender a avaliação que fazem destas 
políticas públicas. Desta forma, traçaremos um mapa sobre o conhecimento e participação 
dos jovens quanto às políticas para a juventude oferecidas no município de Natal. 

Palavras chave: Juventude, políticas públicas, município de Natal    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0791  
TÍTULO: POLITICAS DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL NO RIO GRANDE 
DO NORTE: ANÁLISES DAS EXPERIÊNCIAS DE DESCENTRALIZAÇÃO NA 
DÉCADA DE 1990.  
ALUNO: LUZIANE RANIERE DA SILVA (04996441402)  
ORIENTADOR: ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA (08610646823)  
CO-AUTOR: MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO (05090837490)  
 

 

Resumo:  
 

As políticas de descentralização administrativa são pautadas, grosso modo, na preocupação 
com a maior eficiência e qualidade da educação, visando à racionalização de recursos 
materiais, financeiros e humanos, inclusive no âmbito educacional público. A investigação 
das experiências de descentralização desenvolvidas pela SEC-RN na década de 90 constitui-
se no objeto desta pesquisa. Procura-se verificar seu impacto através da avaliação do 
processo e dos resultados advindos a partir de práticas implementadas na administração 
educacional escolar no Rio Grande do Norte. Como recursos metodológicos, serão 
utilizados questionários estruturados, formulários estatísticos, além de entrevistas com 
representantes das secretarias municipais de educação, dos gestores escolares e da 
respectiva Diretoria Regional (10ª DIRED). Partimos da hipótese segundo a qual a política 
de descentralização teve relevância para o processo de gerenciamento e administração do 
sistema educacional público, aproximando o quotidiano escolar da perspectiva de gestão 
democrática definida pela atual LDB. Deste modo, tais experiências constituiriam 
estratégias de implementação de uma nova racionalidade administrativa e de práticas 
escolares. 

Palavras chave: reforma do Estado - descentralização administrativa - gestão escolar - 
participação – ensino-apre, reforma do Estado - descentralização administrativa - gestão 
escolar - participação – ensino-apre, reforma do Estado - descentralização administrativa - 
gestão escolar - participação – ensino-apre       
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0792  
TÍTULO: PRODUÇÃO ESCRITA DA CRIANÇA E DO ADULTO: UM ESTUDO 
PSICOGENÉTICO  
ALUNO: ELAIZE CIBELE ALVES (01309957460)  
ORIENTADOR: JACYENE MELO DE OLIVEIRA ARAUJO (87825740491)  
CO-AUTOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO (83844929487)  
CO-AUTOR: BEATRIZ MARCELINO CÂMARA BARBOSA (04880453471)  
 

 

Resumo:  
 

O processo psicogenético de construção da escrita pode ser explicado através das aquisições 
que caracterizam os três períodos de conceptualização da escrita, segundo Emilia Ferreiro. 
No 1º período, há a distinção entre a representação icônica e não-icônica e a diferenciação 
intrafigural. No 2º período, acontece a construção de formas de diferenciação interfigural, 
seguida da fonetização da escrita do 3º período. As escritas produzidas nos dois primeiros 
períodos têm subjacente a hipótese pré-silábica; são escritas não relacionadas à pauta sonora 
da linguagem, apesar dos diferentes níveis apresentados (escritas indiferenciadas e 
diferenciadas intra e inter figurais). No estudo desse aporte, sentimos necessidade de 
realizar este trabalho que objetiva analisar e comparar a produção escrita de crianças e 
adultos alfabetizandos, no sentido de verificar se há diferenças nas hipóteses de escrita por 
eles apresentadas. Para isto, coletamos produções espontâneas de escrita de alunos da 
Educação Infantil e da EJA, utilizando o Método de Indagação (AZENHA, 1993) que tem 
por base o Método Clínico de Piaget. Os resultados da pesquisa ratificam os níveis de 
escrita apresentados por Ferreiro e evidenciam que, embora não haja diferenças nas escritas 
da criança e do adulto, a criança encara com naturalidade a produção espontânea, enquanto 
o adulto apresenta resistência e se mostra inseguro para escrever, certamente, motivado por 
suas experiências escolares anteriores. 

Palavras chave: psicogênese, alfabetização, educação     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0800  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS FATORES DA DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL NO ENTORNO DO RIO DOCE/RN  
ALUNO: PABLO GUIMARAES AZEVEDO (04762492442)  
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA (20643314504)  
CO-AUTOR: PABLO RUYZ MADUREIRA ARANHA (06506471492)  
CO-AUTOR: EDUARDO QUEIROZ DE LIMA (05251963408)  
 

 

Resumo:  
 

A pesquisa em tela foi desenvolvida abarcando alguns aspectos do Projeto de Pesquisa 
denominado “Geografia, cidade meio e ambiente”, que realiza um estudo integrado da bacia 
hidrográfica do Rio Doce/RN. A identificação e análise dos fatores da degradação 
ambiental do Rio Doce/RN foram feitas pela constatação da susceptibilidade a problemas 
ambientais causados, principalmente, pela expansão urbana desordenada na ZPA-9, que por 
sua vez abrange um complexo flúvio-lacustre de relevante importância para o 
abastecimento de água na cidade do Natal/RN. Objetiva realizar o levantamento e a 
cartografação dos elementos físico-naturais relacionados aos aspectos socioeconômicos da 
paisagem para, posteriormente, apresentar o diagnóstico ambiental da área estudada de 
acordo com a legislação pertinente. Fundamentada a revisão bibliográfica, consultas em 
órgãos públicos e pesquisa in locu. Constatou-se vários fatores de degradação ambiental no 
entorno do Rio Doce/RN, nos quais destacam-se: Desmatamento da vegetação ciliar; 
Presença de lixo e entulho; Construções irregulares e; Assoreamento das margens.Tais 
fatores, aliado ao processo de urbanização desordenado dos bairros Lagoa Azul, Pajuçara e 
Redinha vem contribuindo para a degradação ambiental do entorno do Rio Doce/RN. A 
aplicação das Leis Ambientais aliada ao Zoneamento Ambiental previstos para ZPA´s 
tornam-se recomendações pertinentes e eficazes para mitigação dos problemas constatados. 

Palavras chave: Rio Doce, Degradação ambiental, ZPA     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0803  
TÍTULO: A AGRICULTURA IRRIGADA NO VALE DO ASSU E OS 
TRABALHADORES RURAIS  
ALUNO: STEPHANIE CAMPOS PAIVA MOREIRA (05208135450)  
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (06311709449)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho trata da relação entre as empresas fruticultoras da região do Vale do Assu e os 
trabalhadores rurais que se submetem a suas exigências. Partindo da compreensão que estas, 
ao se instalarem na região desapropriam pequenos agricultores ou impossibilitam seu 
desenvolvimento, objetiva-se analisar quais os benefícios sociais que o desenvolvimento 
econômico decorrente do pólo fruticultor tem oferecido à população local, em destaque, 
população rural. Serão utilizadas, como técnicas de pesquisa, entrevistas com produtores e 
aplicação de questionários com trabalhadores, e os dados serão analisados segundo modelos 
estatísticos. O trabalho será apresentado em painel contendo descrição temática e 
fotografias. 

Palavras chave: Fruticultura, Trablhadores, Agroindustria     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0806  
TÍTULO: A INFLUENCIA DO TEXTO EUCLIDIANO, OS SERTÕES (1902) NO 
POEMA DE AUGUSTO DOS ANJOS, “OS DOENTES” (1912)  
ALUNO: DANIELLE DE PAIVA VILELA (69189293134)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
CO-AUTOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
CO-AUTOR: DANIELLE DE PAIVA VILELA (69189293134)  
 

 

Resumo:  
 

Esse trabalho apresenta um panorama inicial das investigações sobre a influencia do texto 
euclidiano, Os Sertões (1902) no poema de Augusto dos Anjos, “Os Doentes” (1912) objeto 
do projeto de pesquisa “A arqueologia do imaginário de Augusto dos Anjos”. Além da 
semelhança de estilo entre os dois autores já observada por Gilberto Freire, constatamos que 
essas semelhanças são mais profundas, ultrapassando o nível estilístico e envolvendo outras 
dimensões dos textos, como imaginário e temática. Utilizamos o Revisionismo Dialético, 
metodologia do crítico norte-americano Harold Bloom, a qual, por sua vez suporta a teoria 
da melancolia da criatividade do mesmo autor, que postula que no processo criativo, todo 
autor se apropria do(s) texto(s) que o influenciaram e os recria através da utilização dos 
“tropos literários.” Sendo um poeta profundamente consciente de sua força poética e, 
portanto, de sua condição de “tardio”, é a melancolia da criatividade a doença de que é 
vítima a voz lírica de Augusto dos Anjos? É essa doença resultado da “inveja criativa” que 
Augusto dos Anjos experimenta com relação a Os sertões? Nossos resultados ainda que 
parciais indicam que essa hipótese pode ser facilmente confirmada. 

Palavras chave: melancolia da criatividade, Augusto dos Anjos Euclides da Cunha, Os 
doentes Os Sertóes          
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0807  
TÍTULO: POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NAS ÁREAS REFORMADAS 
DO PLANO REGIONAL DE REFORMA AGRÁRIA - (PRRA).  
ALUNO: SABRINA ÂNGELA FRANÇA SILVA (00837127475)  
ORIENTADOR: ALDENOR GOMES DA SILVA (06311709449)  
 

 

Resumo:  
 

O Brasil é um dos paises mais dotados de recursos naturais do mundo, possuindo 
capacidade tecnológica de produzir o dobro das necessidades de alimentos para suprir as 
carências nutricionais de sua população. Porém, 1/3 de sua população encontra-se com 
elevados índices de insegurança alimentar. No nosso Estado, 54,4% da população rural é de 
pobres os quais apresentam renda per capta de R$ 33,92. Tal realidade é agravada pelo 
reduzido volume de produção agrícola proveniente da agricultura familiar, com ênfase para 
a produção nos assentamentos em áreas de reforma agrária. Nesse sentido, o trabalho 
objetiva verificar a evolução da segurança alimentar nas áreas reformadas do PRRA/RN na 
região do Mato Grande-RN. A concepção de áreas reformadas, contida no PNRA, tem 
como pressuposto o conceito de território enquanto base para promoção de transformações 
de ordem econômica e social, integradas à população local, às famílias rurais e às 
instituições pré-existentes. A partir da definição das áreas reformadas no PRRA/RN, serão 
levantados dados de produção e consumo das famílias assentadas e confrontados com as 
estratégias definidas nos Planos de Consolidação e Emancipação dos Assentamentos. 

Palavras chave: ÁREA REFORMADA, SEGURANÇA ALIMENTAR, AGRICULTURA 
FAMILIAR           
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0814  
TÍTULO: "NARRADOR OU AUTOR DITATORIAL: EIS A QUESTÃO"  
ALUNO: MARCEONILA MARCELA BEZERRA DA CUNHA (04205830416)  
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON (25124501472)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a intrigante e relevante questão da “voz 
narrativa” em Pygmalion (1913), do escritor irlandês Bernard Shaw (1856-1950). Não 
podemos denominar essa voz de narrador pelo fato de o texto ser um drama; porém não 
podemos tratá-la como coro, já que se trata de um peça, porque, apesar de se fazer 
importante e participativa da obra do inicio ao fim, essa “voz” assume funções diferentes 
daquela que geralmente se atribui ao coro, a saber, um comentário social ou contextual que 
reforça temas e leitmotives do texto. Fundamentando-nos na Poética de Aristóteles e em Os 
Gêneros Literários de Yves Stalloni, pretendemos problematizar essa “voz” no texto de 
Shaw, no sentido de entender sua função no texto. Nossa metodologia é comparativa, já que 
estudamos esse texto em comparação com conceitos e definições filosóficas de gêneros 
literários e com outro texto, também dramático de Shaw, Santa Joana (1925) onde 
encontramos também uma “voz” independente que se comunica com um “leitor” fazendo 
com que, desse modo, o texto extrapole os limites de sua condição de drama. 

Palavras chave: narrador, autor, drama       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0816  
TÍTULO: EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E A 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO  
ALUNO: GILIANNE DIAS GUEDES DE SOUZA (04998387421)  
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA (10895892472)  
 

 

Resumo:  
 

A Constituição é a lei maior de um Estado, pedra angular de todo o ordenamento jurídico. 
Ao longo do tempo, ela evoluiu até alcançar tal posição e assim, ser aplicada no meio 
jurídico e no seio social. Hoje, organiza a estrutura do Estado e garante os direitos 
fundamentais. A Constitucionalização do Direito é a fase em que os princípios e normas 
constitucionais direcionam o conteúdo das demais leis, servindo como base de interpretação 
e criação destas, uma estrada a ser seguida por todos os ramos do Direito. É uma tendência 
surgida no pós-guerra, quando o mundo viu a necessidade de maior aplicação dos preceitos 
constitucionais, para evitar que os horrores da guerra se repetissem. Assim, as Constituições 
européias, passaram a ser o centro do ordenamento jurídico, assumindo uma posição de 
supremacia. O Brasil hoje busca dar à Constituição tal posição, para que suas normas sejam 
mais do que programáticas, sejam eficazes e realmente aplicadas. É uma luta que deve ser 
travada dia-dia, nos Tribunais, salas de aula, núcleos de pesquisa, e câmaras legisladoras, 
para que nosso país possa pôr em prática os objetivos e fundamentos desta Republica, em 
especial, a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais, princípios fundamentais violados constantemente e que, assim, 
rasgam a Constituição e ferem sonhos de uma sociedade melhor e mais justa. 

Palavras chave: normas constitucionais, princípios constitucionais, eficácia  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0817  
TÍTULO: OFICINA DE LEITURA “LITERATURA EM MINHA CASA”: TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS  
ALUNO: ANANÍLIA MEIRE ESTEVÃO DA SILVA (02379342482)  
ORIENTADOR: MÁRCIA TAVARES SILVA (02123137464)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho constitui-se do recorte de um projeto maior intitulado “O ensino de literatura 
no ensino fundamental”, vinculado à base de pesquisa “Cultura e educação no seridó norte-
rio-grandense” - UFRN. Objetivamos, por meio de investigação in loco, identificar e 
conhecer os procedimentos metodológicos literários das escolas municipais de Currais 
Novos/ RN, tendo por objeto de estudo a Coleção Literatura em Minha Casa. Esta análise 
está composta por dados coletados durante a realização da oficina “Literatura em Minha 
Casa: sugestões para sala de aula”, direcionada aos professores da rede municipal de ensino 
da cidade citada. Neste encontro buscamos a reflexão e a discussão acerca do eu-leitor e do 
papel da leitura, procurando sensibilizar o educador para leitura do texto literário; análise 
crítica de algumas obras (prosa) da coleção, bem como fornecer sugestões de atividades que 
poderiam ser utilizadas em sala de aula pelos docentes tendo como acervo a referida 
coleção. Procuraremos expor a análise e as conclusões sobre as informações coletadas 
durante o encontro. Tomaremos por base as pesquisas realizadas e os objetivos do Edital de 
Convocação para editoras da “Literatura em Minha Casa” (2002/ 2003), assim como os 
estudos de AMARILHA (2002), AGUIAR & BORDINI (1998) e ALVES (2001). 

Palavras chave: Coleção Literatura em Minha Casa, Sugestões de atividades, Oficina para 
professores           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0824  
TÍTULO: PROBLEMÁTICA DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE NO TRIBUNAL DE 
NUREMBERG  
ALUNO: SAMUEL MAX GABBAY (05600993471)  
ORIENTADOR: SUZANA FERNANDES GURGEL COSTA (70636303772)  
 

 

Resumo:  
 

Dentre os tribunais penais internacionais destaca-se o Tribunal de Nuremberg, instituído 
com o objetivo de julgar os criminosos nazistas no pós-Segunda Guerra Mundial. 
Entretanto, um ponto controverso é a sua relação com o principio da legalidade. Este exige 
que haja lei penal prévia à conduta tida como criminosa. Segundo alguns penalistas, em 
Nuremberg não se teria observado tal princípio, pois não existia norma prevendo o caráter 
ilícito das condutas dos líderes nazistas. Também foi questionada a inexistência de lei 
anterior que definisse as penas para os crimes, prática repudiada pelo direito das nações 
civilizadas. No entanto, os defensores do Tribunal refutam essa argumentação alegando que, 
em relação ao o crime de guerra, já havia previsão em tratados internacionais e assim os 
acusados não podiam alegar a inexistência de norma incriminando suas condutas. Outro 
argumento utilizado para não-invalidação do julgamento é o caráter consuetudinário do 
Direito Internacional, o que levaria a uma outra interpretação do principio da legalidade, já 
que não neste caso não se podia exigir uma lei escrita. Tal princípio pressupõe sistema 
jurídico em adiantado grau evolutivo e se for aplicado a um direito ainda infante como o 
Internacional Penal, ele deve adequar-se às peculiaridades do mesmo. Dessa forma, 
percebe-se que na doutrina penal internacional prevalece ainda hoje o entendimento da 
legitimidade do Tribunal de Nuremberg. 

Palavras chave: Legalidade, Nuremberg, Penal      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0826  
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTÁBEIS 
NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
ALUNO: TADEU FERNANDO DA SILVA (04600765400)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
CO-AUTOR: CLAUDIA CATHALLINY AZEVEDO CORTEZ (03897649497)  
 

 

Resumo:  
 

A contabilidade é um sistema de informações que mede as atividades de um negócio, 
gerando informações acerca do seu patrimônio e dos resultados que são advindos das 
operações diárias. Para tanto, ela se utiliza de um conjunto de relatórios, os demonstrativos 
financeiros, que são poderosos instrumentos, pois permitem à organização obter 
informações bastante úteis para a tomada de decisões econômicas, proporcionando uma 
visão geral do que pode e deve ser mudado dentro do contexto organizacional. A presente 
pesquisa teve como objetivo avaliar a influência da utilização destes relatórios no processo 
de tomada de decisão nas micro e pequenas empresas que adotam o SIMPLES - Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. O estudo foi desenvolvido em 15 
(quinze) micro e pequenas empresas nos Municípios de Cerro Corá e Currais Novos, RN. 
Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário aberto com 10 perguntas, que 
além de determinar o perfil das empresas, buscou apreender como os seus gestores utilizam 
estes relatórios. A conclusão do estudo foi que apesar da contabilidade oferecer diversas 
ferramentas gerenciais, as empresas pesquisadas não as utilizam em sua grande maioria, 
pois ainda tomam suas decisões de forma empírica baseando-se em ações rotineiras, as 
quais não seguem uma determinada metodologia, e que esta utilização ainda é vista somente 
como cumprimento do dever legal, deixando seu conteúdo informativo à margem do 
processo decisório. 

Palavras chave: Instrumentos contábeis, Tomada de decisão, Micro e pequenas empresa 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0829  
TÍTULO: O TRIBUNAL DE NUREMBERG: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DO 
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL  
ALUNO: RAYSSA CUNHA LIMA (06162535401)  
ORIENTADOR: SUZANA FERNANDES GURGEL COSTA (70636303772)  
 

 

Resumo:  
 

Os 50 anos do veredicto proferido pelo Tribunal de Nuremberg suscitam a reflexão sobre o 
significado histórico daquele tribunal, bem como dos atuais tribunais ad hoc. Um dos 
princípios consagrados pelo Direito afirma que não pode haver Tribunais de exceção, ou 
seja, não se podem instituir tribunais para julgarem atos praticados antes da criação do 
órgão jurisdicional. Contudo, tal princípio parece ter sido habilmente esquecido na criação 
do Tribunal De Nuremberg, que apresentou característica salutar na Carta de Londres _ a 
qual instituí o Tribunal Militar Internacional: evitou usar palavras como lei ou código, num 
esforço para lidar com a questão delicada de um julgamento a ser realizado ex post facto. A 
experiência de Nuremberg aponta à necessidade da instituição de uma sistemática que 
assegure a devida responsabilização aos perpetradores de violações de direitos humanos, 
garantindo justiça às vítimas e evitando que a impunidade persista. Porém, é preciso ter 
cuidado para que um falso julgamento não macule a idéia de Justiça de toda uma nação. E a 
sentença proferida não seja a daqueles manchados com o mesmo sangue de suas vítimas. 

Palavras chave: Penal, Nuremberg, exceção      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0834  
TÍTULO: O CPC/UNE NA VISÃO DE SEUS DIRIGENTES  
ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é fragmento de pesquisa mais ampla sobre as “afinidades românticas” da 
educação popular. Busca através da análise de depoimentos publicados de dirigentes da 
União Nacional dos Estudantes e do Centro Popular de Cultura, a relação entre o 
movimento estudantil e a cultura popular nos anos que antecederam ao Golpe de 64. O CPC 
deveria auxiliar na aproximação dos estudantes com o povo, bem como levar a arte popular 
revolucionária, com o objetivo de transformar a sociedade brasileira. Percebem-se 
características do romantismo político no CPC por haver nele a sensação de perda e busca 
do que foi perdido. Conforme os depoimentos, o CPC buscava enfim, através da cultura 
popular, difundir ideais em defesa das “reformas de base”, bem como de resistência à 
dominação imperialista dos EUA. 

Palavras chave: AFINIDADES ROMÂNTICAS, CPC/UNE, EDUCAÇÃO POPULAR 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0835  
TÍTULO: O CPC/UNE NA VISÃO DE SEUS DIRIGENTES  
ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é um fragmento de uma pesquisa mais ampla sobre as “afinidades românticas” 
da educação popular. Busca captar através de depoimentos publicados de dirigentes da 
União Nacional dos Estudantes e do Centro Popular de Cultura, a concepção expressada por 
eles, acerca do movimento estudantil e da cultura popular nos anos que antecederam o 
Golpe de 64. Se para os líderes da UNE o CPC seria uma ferramenta para auxiliar na 
aproximação dos estudantes com o povo, para os integrantes do CPC significava ir além. 
Caberia ao CPC levar a arte popular revolucionária ao povo, com o objetivo de transformar 
a sociedade brasileira. Conforme os depoimentos, o CPC buscava enfim, através da cultura 
popular, difundir ideais em defesa das “reformas de base”, bem como de resistência à 
dominação imperialista dos EUA. 

Palavras chave: AFINIDADES ROMÂNTICAS, CPC/UNE, EDUCAÇÃO POPULAR 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0836  
TÍTULO: O CPC/UNE NA VISÃO DE SEUS DIRIGENTES  
ALUNO: THALITA COSTA DA SILVA (05511558419)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é um fragmento de uma pesquisa mais ampla sobre as “afinidades românticas” 
da educação popular. Busca captar através de depoimentos publicados de dirigentes da 
União Nacional dos Estudantes e do Centro Popular de Cultura, a concepção expressada por 
eles, acerca do movimento estudantil e da cultura popular nos anos que antecederam o 
Golpe de 64. Se para os líderes da UNE o CPC seria uma ferramenta para auxiliar na 
aproximação dos estudantes com o povo, para os integrantes do CPC significava ir além. 
Caberia ao CPC levar a arte popular revolucionária ao povo, com o objetivo de transformar 
a sociedade brasileira. Conforme os depoimentos, o CPC buscava enfim, através da cultura 
popular, difundir ideais em defesa das “reformas de base”, bem como de resistência à 
dominação imperialista dos EUA. 

Palavras chave: AFINIDADES ROMÂNTICAS, CPC/UNE, EDUCAÇÃO POPULAR 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0837  
TÍTULO: UMA LEITURA SOBRE OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE URBANO 
FERROVIÁRIO DA GRANDE NATAL  
ALUNO: LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA FREIRE (05688992450)  
ORIENTADOR: JOSUÉ ALENCAR BEZERRA (03602781402)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho tem por objetivo traçar e analisar o perfil dos usuários do transporte 
urbano ferroviário instalado na Região Metropolitana de Natal. Para isso, torna-se 
necessário entender a atuação desse tipo de transporte desenvolvido no Brasil e, 
principalmente, no Rio Grande do Norte. A partir destas informações, buscamos 
compreender a atual situação na qual se enquadra o serviço na Grande Natal, comparando 
os argumentos utilizados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) com os dos 
usuários deste transporte, quanto, por exemplo, às questões referentes à qualidade do 
serviço prestado, o que consideramos ser a problemática da pesquisa: será que a imagem 
passada pela CBTU condiz com o vivenciado pelos usuários dos trens urbanos na Grande 
Natal? Sendo assim, estamos realizando uma vasta pesquisa bibliográfica sobre a temática, 
assim como consultas aos usuários e aos responsáveis pelo serviço, mediante entrevistas 
gravadas e aplicação de formulários elaborados, utilizando-se do método descritivo 
associado à prática de caráter qualitativo. A pesquisa encontra-se em fase inicial, entretanto, 
a mesma já apresenta alguns resultados parciais oriundos dos dados que colhemos junto ao 
objeto de análise. Torna-se importante ressaltar que esta pesquisa teve início numa atividade 
programática da disciplina Geografia Regional do Mundo, desenvolvida nas turmas do 3º 
período do curso de Graduação em Geografia da UFRN, durante o primeiro semestre de 
2005. 

Palavras chave: Espaço urbano, Trens urbanos, Transporte público   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0838  
TÍTULO: SÚMULA VINCULANTE E OS ORINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
RELATIVOS AO PROCESSO  
ALUNO: DIANA PESSOA SILVA FREIRE (05004782440)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO (06715540420)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho sugere um estudo acerca do controverso instituto da súmula vinculante 
(incluída em nosso ordenamento jurídico Emenda Constitucional n.º 45, de 08 de dezembro 
de 2004) em face da Constituição Federal de 1988. Foram selecionados para o confronto 
com o instituto em debate alguns princípios existentes na Carta Magna, O critério utilizado 
na seleção desses princípios foi a característica de possuírem conteúdo relativo ao processo 
ou a jurisdição. Foram, desta feita, escolhidos os princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, do acesso à justiça e da 
inafastabilidade da prestação jurisdicional. Assim, passou-se a analisar, em tópicos 
separados, os princípios escolhidos, seu significado, sua definição doutrinária, sua 
finalidade e a forma com que a Constituição da República os tratou. Em seguida, em cada 
tópico, foi realizada a contraposição do princípio com o instituto da súmula vinculante, 
tentando-se explicar o que será modificado com a adoção da mesma, em vista o princípio 
estudado e, por fim, se existe incompatibilidade ou não entre o instituto e o princípio. 
Concatenando diversas pesquisas bibliográficas, conclui-se que não há, de modo algum, 
inconstitucionalidade no instituto analisado, ao menos em face dos princípios 
constitucionais confrontados com a inovação trazida ao nosso ordenamento. 

Palavras chave: Súmula-Vinculante, Constitucional, Processo    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0841  
TÍTULO: AS FUNDAÇÕES E A EVIDENCIAÇÃO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL  
ALUNO: THAISEANY DE FREITAS RÊGO (04928505425)  
ORIENTADOR: JOSE VICENTE DE ASSIS (19092490415)  
 

 

Resumo:  
 

A contabilidade tem como principal objetivo, fornecer informações reais e fidedignas aos 
seus usuários, sejam eles internos e/ou externos. Para tanto, é através de demonstrativos 
contábeis bem elaborados que se consegue atingir esse objetivo, possibilitando assim, que 
os mesmos possam tomar decisões importantes sobre o gerenciamento e/ou investimento 
numa determinada instituição. Nesse sentido, o foco dessa pesquisa é a composição dos 
demonstrativos das fundações, com vias a proporcionar uma adequada interpretação a 
respeito da sua posição patrimonial e financeira, observando-se as disposições da NBC T 
10. Dessa forma, pode-se caracterizar esse estudo como uma pesquisa documental, que 
analisa a teoria vigente sobre as fundações, no que diz respeito à prática contábil. Essas 
fundações se caracterizam como entidades de terceiro setor, sem fins lucrativos que 
promovem ações sociais com vias ao bem-estar coletivo, sendo, portanto de grande 
importância para esse meio o conhecimento claro e transparente dos principais interesses 
organizacionais da instituição, tendo em vista que atendem a comunidade externa de forma 
a beneficiá-la. Com base nessas informações, percebe-se que os demonstrativos contábeis 
das fundações possuem particularidades, quanto às terminologias adotadas, o que permite 
aos usuários um adequado entendimento sobre as informações fornecidas pelos 
demonstrativos divulgados pela instituição. 

Palavras chave: fundações, evidenciação, informações contábeis    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS0850  
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO : UM ESTUDO DE CASO NO 
BNB , AGÊNCIA DE CURRAIS NOVOS  
ALUNO: SILVANCLEY DOS SANTOS CARNEIRO (01167994477)  
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS (16738470215)  
CO-AUTOR: FRANCISCO LIRA OTAVIANO NETO (01168111455)  
 

 

Resumo:  
 

A Qualidade de Vida no Trabalho-QVT, é um assunto de crescente enfoque no mundo 
organizacional devido buscar conciliar o bem-estar do funcionário com a produtividade, 
desta forma, fica claro o entendimento que não pode existir plena qualidade de vida 
organizacional e de serviços, se esta ocorrer em detrimento da QVT dos empregados. 
Desenvolvida sob o formato de um estudo de caso, a presente pesquisa buscou avaliar no 
Banco de Nordeste, Agência de Currais Novos, a influência dos programas de QVT 
adotados por esta instituição sobre o comportamento de seus colaboradores. Como base 
teórica foi adotado o Modelo de Westley(1979)e para desenvolver a pesquisa foram 
utilizados dois instrumentos sob a forma de questionários, os quais traçaram o perfil dos 
profissionais lotados na referida agência e levantaram suas opiniões a respeito da satisfação 
no trabalho. Foi possível concluir que existe um bom nível de QVT consolidado entre a 
população pesquisada, porém aspectos psicológicos e sociológicos ligados à Realização 
Potencial , Criatividade e Autonomia ainda precisam de maior atenção por parte dos 
gestores da organização estudada para que se possa melhorar o comprometimento e a 
satisfação destes atores organizacionais. 

Palavras chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Trabalho, Bem-estar   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0854  
TÍTULO: CAMPUS: ANDA NAS CABEÇAS, ANDA NAS BOCAS.  
ALUNO: TATIANA MINCHONI (05395296484)  
ORIENTADOR: GLEICE VIRGINIA M DE AZAMBUJA ELALI (30804884404)  
 

 

Resumo:  
 

O estudo das relações bidirecionais entre o indivíduo (ou comunidade) e o ambiente sócio-
físico assume cada vez mais importância na busca da qualidade de vida. Para tanto, um 
importante aspecto a ser analisado é a imagem das diversas áreas da cidade formada pelas 
pessoas ou grupos, a qual baseia-se tanto nas experiências pessoais dos indivíduos quanto 
nas informações sobre o local a que elas têm acesso. Tendo em vista tais pressupostos, 
atualmente está em desenvolvimento um projeto que busca analisar a imagem sócio-
ambiental do Campus Universitário da UFRN, visando identificar aspectos importantes para 
sua compreensão, elementos que deveriam ser mantidos/incentivados e aqueles que 
precisam sofrer alterações. Uma primeira etapa desse projeto é a análise de material 
produzido sobre o Campus: (i) textos publicados em periódicos locais durante o último ano, 
especialmente nos principais jornais da cidade; e (ii) textos acadêmicos nos quais o Campus 
é tomado como objeto de estudo, sobretudo teses, dissertações, trabalhos finais de 
graduação e artigos apresentados em congressos entre 2000 e 2005. O material coletado 
encontra-se em fase de análise. 

Palavras chave: Campus Universitário, trabalhos acadêmicos, jornais   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0859  
TÍTULO: SATISFAÇÃO FRENTE AOS SITES HOTELEIROS DE NATAL-RN: 
PESQUISA EXPLORATÓRIA JUNTO AOS TURISTAS.  
ALUNO: PAULA AUGUSTA BARBOSA RODRIGUES (05536549421)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
 

 

Resumo:  
 

Para o usuário, a Internet não é apenas um novo canal de compra. A Internet, com suas 
ferramentas de busca, pesquisa e comparação de preços, tem sido um importante veículo 
para a formação da decisão de compra em vários setores. Na indústria do Turismo, tendo 
em vista a tendência, por parte dos viajantes, de promoverem de forma independente suas 
viagens, a busca por informações em sites tem crescido exponencialmente. Porém, é 
necessário analisar como essa presença na rede esta sendo feita, já que, cada vez mais, 
possíveis clientes examinarão primeiramente a presença online antes de realizarem qualquer 
tipo de negócio, o que acaba refletindo na imagem da empresa offline. Desta forma, esta 
pesquisa exploratória buscou analisar, junto aos turistas natalenses, o grau de acesso à 
Internet, aos sites hoteleiros, bem como a percepção de satisfação que os mesmos tiveram 
ao acessar esses sites. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se de questionário 
estruturado em 17 questões, respondidas por 52 turistas entre os meses de junho e julho de 
2005. Os resultados da pesquisa apontam para a crescente tendência das viagens realizadas 
por conta própria; a larga utilização da Internet, tida como principal ferramenta para 
solicitações de informações turísticas; e a importância dos sites hoteleiros, acessados pela 
maior parte da amostra, anteriormente à decisão de hospedagem. 

Palavras chave: Internet, sites, hotelaria       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0861  
TÍTULO: CAICÓ, RN: UMA CIDADE ENTRE A RECUSA E A SEDUÇÃO (1926-36)  
ALUNO: JUCIENE BATISTA FÉLIX (04221896426)  
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS (34244980172)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho tem como objeto de reflexão a cidade de Caicó, interior potiguar, no período 
de 1926 a 1936 e se insere nas discussões realizadas no programa de pós-graduação em 
História sob financiamento da CAPES. Tal recorte espaço-temporal se justifica pela 
ebulição de idéias e projetos que rearticulam o espaço historicamente vivido. Através de um 
diálogo com os “fragmentos de memória” como cartas, ofícios, telegramas, atestado de 
óbitos e de miserabilidade pode-se construir uma nova leitura acerca da cidade de Caicó, 
como uma cidade emblemática que oscila entre a recusa e a sedução, uma história de 
corpos/passantes que perfazem caminhos e reconfiguram espaços já traçados. 

Palavras chave: espaço, historiografia, memória      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0863  
TÍTULO: REGULAÇÃO E CONCORRÊNCIA NO SETOR DE TRANSPORTES DE 
GÁS NATURAL: O PAPEL DA ANP  
ALUNO: LIZZIANE SOUZA QUEIROZ (01209125463)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
 

 

Resumo:  
 

Em observância à tendência mundial de se criar uma estrutura regulatória para os setores 
econômicos, verificou-se que com o Gás Natural não poderia ser diferente. Em face de sua 
recente historia no cenário energético brasileiro, o Gás Natural ainda encontra-se à sombra 
do Petróleo em muitas de suas áreas, principalmente no que toca ao seu aspecto jurídico e 
prático. A inserção da concorrência justa neste setor vem sendo observada de maneira 
gradativa, mas com interessantes questões que, na maioria das vezes, tem sido dirimidas 
pela Agência Nacional do Petróleo – ANP em cooperação com o Conselho Administrativo 
de Defesa da Concorrência – CADE. Faz-se necessário então observar quais as atribuições 
de cada um destes órgãos na questão da regulação da concorrência deste energético e como 
as mesmas são exercidas. O presente artigo enfoca o papel da ANP como agência 
reguladora setorial na promoção e defesa da concorrência no mercado de gás natural, 
principalmente no setor de transporte, caracterizado como monopólio natural. Verificou-se 
ainda que há a necessidade de uma rápida visualização de conceitos acerca do setor de 
transportes da cadeia de gás natural, já que o mesmo será o setor focado neste estudo, posto 
que ser ele o mais suscetível ao denominado monopólio natural. 

Palavras chave: Agencias Reguladoras, Concorrencia, ANP    
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

CÓDIGO: HS0866  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DIGITAL: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO COM COMPARATIVO DE SITES GOVERNAMENTAIS 
PREMIADOS  
ALUNO: PAULA AUGUSTA BARBOSA RODRIGUES (05536549421)  
ORIENTADOR: ANATÁLIA SARAIVA MARTINS RAMOS (24140392304)  
 

 

Resumo:  
 

Na era digital, o conceito de acessibilidade e design universal tem aumentado seu escopo de 
atuação, não estando mais restrito apenas aos aspectos físicos. Busca-se agora também 
definir os requisitos necessários para acesso indiscriminado desse meio por diversos tipos 
de usuários, com diferentes tipos de habilidades e limitações, no âmbito da interface 
eletrônica. Políticas de inclusão digital buscam garantir acesso às tecnologias de informação 
e comunicação, independente da demanda, e são fundamentais para a criação de uma 
sociedade plena, onde todos têm a possibilidade de interagir ativamente na construção da 
riqueza nacional. A pesquisa buscou analisar o nível de acessibilidade de sites 
governamentais para os deficientes visuais e auditivos, quanto à quantidade e qualidade de 
informações disponíveis. Utilizou-se do browser DOSVOX para avaliar uma amostra de 
quatro sites de vencedores do Ibest, de 2005, aos quais classifica os melhores sites do 
Governo, sob a ótica de internautas, designers e profissionais de comunicação e informática. 
No que diz respeito aos resultados, metade dos sites mostrou-se incompatível com o 
browser, e, quando compatíveis, eram de difícil navegação, apesar da quantidade de 
informações não ficar prejudicada. 

Palavras chave: Internet, acessibilidade, e-governo     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0870  
TÍTULO: DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES ALTERNATIVAS DE 
ENERGIA ELÉTRICA – PROINFA: CARACTERÍSTICAS E VIABILIDADE ANTE A 
REALIDADE ECONÔMICA E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  
ALUNO: LUÍZA CAVALCANTI BEZERRA (87768941420)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: JULIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (05674153418)  
 

 

Resumo:  
 

O Brasil, apesar de ser um país rico em recursos naturais com potencial energético, 
desenvolveram-se primordialmente indústrias direcionadas às tradicionais fontes de energia. 
Hodiernamente, no entanto, em virtude do aumento da demanda por energia no país e da 
preocupação com a escassez dos recursos até então utilizados, vêm-se buscando alternativas 
para complementar a produção energética. Exsurge, pois, a idéia de efetividade e 
viabilidade do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(PROINFA), criado pela Lei nº 10.438/ 2002. Este Programa, coordenado pelo Ministério 
de Minas e Energia, estabelece a contratação de 3.300 MW de energia no Sistema 
Interligado Nacional, produzidos por fontes eólica, biomassa e pequenas centrais 
hidrelétricas. Consiste, portanto, num importante meio para a diversificação da matriz 
energética nacional. Embora, inicialmente, seja bastante criticado por alguns estudiosos, a 
efetivação do Programa deve trazer benefícios para os campos social, ambiental, 
tecnológico, estratégico e econômico. Observa-se, então, a contemplação de princípios 
constitucionais socioeconômicos e ambientais de preservação e de manutenção de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. A criação do PROINFA figura como um grande 
avanço na política energética nacional, visando a uma distribuição mais justa de energia 
elétrica pelas diversas regiões do país dentro de uma proposta de desenvolvimento 
ambientalmente sustentável. 

Palavras chave: Energia, Direito, Desenvolvimento sustentável    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0871  
TÍTULO: O SERVIÇO SOCIAL NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO DE BRINCAR NO 
CONTEXTO HOSPITALAR  
ALUNO: DANIELLY RODRIGUES DA SILVA (00971427437)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

Resumo:  
 

O brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do adolescene - Lei 8069/90. Na 
busca da garantia deste direito foi observado como se dava esse processo do brincar durante 
o período de internação de pacientes do Hospital Infantil Varela Santiago. A análise iniciou-
se com a investigação de como as mães/acompanhantes entendiam a questão do brincar, que 
resultou na seguinte conclusão: para as mães, o momento em que a criança está brincando é 
visto apenas como um alívio para os seus responsáveis, pois somente assim, eles podem 
realizar outras atividades, sem a interferência de seus filhos. Diante desta perspectiva, o 
Serviço Social do Varela Santiago, articulou uma discussão com as mães/acompanhantes 
sobre a importância do brincar e da colaboração desta atividade no processo de socialização 
das crianças no ambiente hospitalar que lhe é estranho. 

Palavras chave: Brincar, Direito, Socialização      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0875  
TÍTULO: AS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS ANTE A HODIERNA VISÃO DO 
DIREITO PÁTRIO E COMPARADO  
ALUNO: LUÍZA CAVALCANTI BEZERRA (87768941420)  
ORIENTADOR: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR (43045928404)  
 

 

Resumo:  
 

A Constituição Federal de 1988 consagra, como direito fundamental, a igualdade entre 
todos perante a lei, abominando quaisquer distinções entre os cidadãos nacionais. Sabe-se, 
todavia, que a realidade social brasileira, e mesmo a jurídica, ainda apresentam falhas no 
que concerne ao tratamento igualitário quanto aos direitos dos diferentes grupos de pessoas. 
É nesse contexto que se encontra inserida a questão homossexual no Brasil. Observam-se, 
ainda, demasiadas restrições de direitos para as pessoas adeptas sexualmente aos seus afins 
em linha reta. Atualmente, o ordenamento pátrio refuta com veemência a união matrimonial 
entre pessoas do mesmo sexo, bem como a adoção de crianças por casais homossexuais. A 
jurisprudência e a doutrina jurídica, por sua vez, têm-se mostrado bastante divididas entre a 
nova consciência de liberdades e direitos e o dever de aplicação dos institutos legais 
vigentes.Há de se ressaltar que, nessa polêmica questão da luta pela igualdade de direitos 
para os cidadãos de opção sexual homoafetiva, vêem-se envolvidos argumentos de ordem 
política, social, moral, jurídica e religiosa, e muito se tem para discutir até que se chegue a 
um consenso prático. Mostra-se relevante, outrossim, buscar exemplos e alternativas no 
direito comparado, em países como a Holanda, a Bélgica, a Espanha e o Canadá, onde se 
constatam tentativas de evolução da ordem jurídica, a fim de se contemplarem, de forma 
mais justa e igualitária, os direitos desses cidadãos. 

Palavras chave: homossexualismo, direitos fundamentais, legislação   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0876  
TÍTULO: OPEP: A RIQUEZA PETROLÍFERA E SUA INFLUÊNCIA NO QUADRO 
ECONÔMICO MUNDIAL  
ALUNO: JULIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (05674153418)  
ORIENTADOR: OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA NETO (60210060468)  
CO-AUTOR: LUÍZA CAVALCANTI BEZERRA (87768941420)  
 

 

Resumo:  
 

O petróleo se viu descoberto na segunda metade do século XIX, mas foi no século XX que 
assumiu posição de relevo ante o cenário econômico mundial, como uma das principais 
fontes energéticas, senão a principal. Principalmente após as duas grandes guerras, as 
nações buscavam, de um modo geral, desenvolver-se e recuperar suas respectivas 
economias. Certos países em desenvolvimento, principalmente no Oriente Médio, 
apresentavam cenário favorável ao desenvolvimento da larga produção de petróleo. Alguns 
deles, então, acabaram por se unir, com vistas a proteger suas economias, e formaram, na 
década de 60, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com funções de 
coordenar e unificar as políticas petrolíferas desses países. Considerada por muitos um 
cartel, a OPEP, desde sua criação, assumiu posição de destaque no cenário internacional, 
mantendo um controle sobre o setor petrolífero e chegando a interferir drasticamente nos 
rumos econômicos mundiais com a deflagração das chamadas “crises do petróleo”. 
Atualmente, essa Organização se vê composta por onze países, enquadrados como países 
em desenvolvimento, que muito influem na seara mundial em termos econômicos e 
energéticos. 

Palavras chave: petróleo, disputas econômicas, cartel     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0882  
TÍTULO: CULTURA DO POVO OU PARA O POVO: O MOVIMENTO DE CULTURA 
POPULAR  
ALUNO: PABLO CRUZ SPINELLI (04337383409)  
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO (05676169400)  
 

 

Resumo:  
 

Aborda-se fragmento de pesquisa mais ampla sobre “as afinidades românticas de educação 
popular” nos anos 60, realizada por meio de pesquisa bibliográfica referente ao tema e ao 
Manifesto do MCP/PE. Objetiva-se, identificar a concepção de cultura popular no MCP 
(Movimento de Cultura Popular) em Pernambuco. Considerado um dos mais expressivos da 
época, esse movimento de caráter social, cultural e político, emergiu no período em que 
Miguel Arraes foi prefeito da cidade do Recife em 1960 e dá seqüência com sua eleição 
para o governo do Estado de Pernambuco, mantendo-se até o ano de 1964, quando foi 
deposto pelo golpe civil-militar no mesmo ano. De acordo com o documento do Plano de 
ação para 1963, o citado movimento decorrera de relações de poder favoráveis ao povo, 
recebendo, dessa maneira, apoio e financiamento do poder público. Assim sendo, para o 
MCP se produziria um “movimento de cultura popular” voltado para atender aos interesses 
do povo brasileiro, elevando sua consciência social. Por conseguinte, observa-se uma 
cultura voltada para politização do povo, guiada por uma vanguarda intelectual e política. 
Nesse sentido, a educação popular era entendida pelo MCP como parte integrante da cultura 
popular. Busca-se, pois, naquele momento transformar o real não através da cultura 
tradicional do povo, mas sim de uma cultura voltada para o mesmo. 

Palavras chave: Cultura Popular, Educação Popular, Golpe Civil-Militar   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0883  
TÍTULO: A INSERÇÃO INTERNACIONAL DA FRUTICULTURA E DA 
CARCINICULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ESTÉVANI PEREIRA DE OLIVEIRA (01007624418)  
ORIENTADOR: MARIA LUSSIEU DA SILVA (67182933420)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho analisa a inserção comercial do agronegócio da fruticultura e da carcinicultura 
do Rio Grande do Norte no cenário internacional. Trata-se de atividades importantes para a 
economia do estado e que tem contribuído para o saldo da balança comercial do Rio Grande 
do Norte. O processo de abertura comercial dos anos 90 teve efeitos no Estado, favorecendo 
a busca pela consolidação de mercados existentes bem como a exploração de novos nichos 
no cenário internacional. Os procedimentos metodológicos adotados permitiram observar os 
dados de comércio exterior do Estado. Os resultados apontam que as exportações de frutas e 
de camarão estão concentradas no Nafta e na União Européia, demonstrando que o 
comércio exterior do Estado vem crescendo e se mantendo consolidado, sobretudo com os 
países desenvolvidos. No caso das demais regiões, Aladi, Mercosul e Ásia, os índices 
alcançados pelas exportações desses produtos são poucos significativos, sobretudo do 
camarão – cujo boom de crescimento no estado teve um estímulo externo em razão da forte 
queda do nível de produção do Equador, em 1999, devido à doença white spot, conhecida 
como mancha branca. A manutenção do crescimento do estado no comércio internacional é 
relevante para o desenvolvimento local e regional e depende de incentivos ao 
desenvolvimento de produtos que garantam sua inserção, bem como a busca por novas áreas 
e fortalecimento de nichos de mercado já estabelecidos. 

Palavras chave: INTERNACIONALIZAÇÃO, FRUTICULTURA E 
CARCINICULTURA, RIO GRANDE DO NORTE      
    Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0884  
TÍTULO: CONSELHOS MUNICIPAIS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: UMA 
AVALIAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GROSSOS/RN (2001/2004)  
ALUNO: ANNA FLÁVIA DA SILVA (05547708496)  
ORIENTADOR: JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA (49516671772)  
 

 

Resumo:  
 

A partir da segunda metade da década de 80 diversos atores sociais no Brasil inscreveram 
na agenda pública o tema da participação cidadã, da ampliação dos espaços democráticos e 
da descentralização das políticas públicas. Uma das proposições para o estabelecimento de 
uma nova relação entre o poder público e a sociedade civil foi a criação dos conselhos 
gestores municipais que institucionalizados a partir da Constituição de 1988 e compostos de 
forma paritária têm a competência de implementar e fiscalizar as políticas públicas em 
âmbito local. A pesquisa “Conselhos municipais e participação cidadã: uma avaliação dos 
conselhos municipais de Grossos/RN (2001/2004)” teve como objetivo avaliar a efetividade 
dos conselhos municipais existentes em Grossos, identificando o padrão de relacionamento 
estabelecido entre o poder público local e a sociedade. A metodologia consistiu da revisão 
da literatura, pesquisa documental e realização de entrevistas semi-estruturadas com os 
membros dos conselhos municipais existentes e com alguns agentes organizacionais da 
administração pública local.Verificou-se que o número de conselhos municipais 
implantados no município aumentou consideravelmente durante o período de 2001/2004, 
gestão do prefeito João Dehon (PT/RN), e alguns já existentes passaram a ter suas 
atividades intensificadas.Constatou-se que, mesmo sendo importante o aumento do número 
de conselhos a maioria deles não teve efetividade no sentido de sua atuação, existindo 
apenas formalmente. 

Palavras chave: Participação cidadã, Conselhos Municipais, Grossos/RN.  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0891  
TÍTULO: O PANDEIRO NO FOLCLORE DO RN  
ALUNO: CLEONIR DIAS DE ARAÚJO (30724198415)  
ORIENTADOR: VALERIA CARVALHO DA SILVA (46752900787)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho relata o resultado de uma pesquisa de campo elaborada durante a disciplina 
Folclore, no Departamento de Artes da UFRN, em 2004, sob a orientação da professora 
Helenita Assunção Nakamura. Nosso objetivo foi mostrar a adaptação do pandeiro em 
nosso folclore, evidenciando não apenas sua inclusão em nossa cultura, mas também, sua 
importância enquanto instrumento de percussão e riqueza de variações rítmicas. Desta 
forma, esperamos contribuir para um maior enriquecimento da literatura voltada para este 
instrumento, bem como, destacar os músicos que estão ligados ao mesmo e que passam 
despercebidos pela mídia. Nosso trabalho foi desenvolvido em equipe na forma de 
abordagem direta e indireta, com a preocupação de observar parte dos fatos in locus, e com 
dados que obtivemos por meio de informantes e pesquisas através da Internet. Quanto às 
técnicas para coletas de dados, utilizamos a observação e entrevistas previamente 
elaboradas. 

Palavras chave: pandeiro, folclore, rn       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0893  
TÍTULO: BREVE ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DE UMA POSSÍVEL REDUÇÃO 
NA MAIORIDADE PENAL.  
ALUNO: JULIANO CÉSAR PETROVICH BEZERRA (05674153418)  
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (49830180425)  
 

 

Resumo:  
 

Com a publicação do Novo Código Civil, foi observada, dentre algumas alterações, a 
redução da maioridade civil de vinte e um, para dezoito anos. Essa redução provoca um 
aumento das discussões relacionadas à possível diminuição da maioridade penal. Sabe-se, 
pois, que a violência tem crescido vertiginosamente entre crianças e adolescentes, e eles 
cometem crimes cada vez mais brutais. Porém, deve-se salientar que metade da população é 
composta por menores, os quais são autores de apenas 10% dos crimes praticados. Deve-se 
considerar também o fato destes menores estarem com sua personalidade ainda em 
formação. Os argumentos mais utilizados pelos defensores da redução decorrem do 
aumento do número de crimes aplicados por menores entre 14 e 18 anos e da ineficácia do 
ECA, além da maioridade eleitoral. E, ainda, encontra-se o fato de muitos criminosos 
estarem usando menores para cometer infrações, pois têm a certeza de que esses não serão 
punidos. Há quem seja contra afirmando, dentre ouras coisas, que o insucesso do ECA não 
deve ser atribuído à falta ou insuficiência de comandos legais, mas à seriedade de aplicação 
das leis. Concebe-se, por fim, o quanto seria danoso para o menor uma redução, visto que 
ele passaria a viver em meio a grandes criminosos. Muito mais eficiente é criar políticas 
sociais consistentes e racionais, que liguem a sociedade rica à pobre, assim como é preciso 
instigar a participação da própria comunidade nas ações sociais de Governo. 

Palavras chave: violência, ECA, políticas sociais      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0895  
TÍTULO: A NOVA ESTRUTURA DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO EM FACE DA 
LEI N. 10444/02  
ALUNO: REGINA MARIANA ARAUJO ERMEL (04501166460)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
 

 

Resumo:  
 

De acordo com a estrutura inicial do Código de Processo Civil brasileiro - CPC, 
primeiramente, teria lugar o processo cognitivo, pelo qual o Estado, mediante as alegações 
que lhe fossem apresentadas, formularia uma norma jurídica concreta em favor daquele que 
teve seu direito ameaçado. Considerando que nem sempre a referida norma jurídica é 
observada voluntariamente e que a Justiça apenas tem lugar quando esta é realizada 
concretamente, seria instaurado, em seguida, um processo executório. Por meio deste, o 
Estado, mediante nova provocação, levaria a cabo o decidido em sede de cognição. No 
entanto, a morosidade a qual acomete o Judiciário brasileiro, aliada à complexa estrutura 
inicial adotada pelo CPC, leva à superação desta, pondo fim à dicotomia clássica de 
mecanismos processuais. Tem inicio, então, o chamado “Sincretismo Processual”, com a 
promulgação da Lei 10444/2002, pelo qual há, simultaneamente, atos cognitivos e 
executórios num mesmo processo. Nesse sentido é objeto deste trabalho a análise da nova 
estrutura processual que se insurge no mundo jurídico. Para tanto, faz-se necessária a 
realização de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, acerca do tema. Nestes termos, os 
resultados iniciais desembocam na idéia de que permitir a efetivação do sincretismo 
processual parece alterar de modo incisivo o estado fático da lide, tendendo a concretizar, 
de modo mais evidente, os anseios da sociedade por justiça, bem como o alcance mais 
célere da pacificação social. 

Palavras chave: Sincretismo, Processo, Execução      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0898  
TÍTULO: INTRODUÇÃO À FORMALIZAÇÃO DA POÉTICA DE ARISTÓTELES  
ALUNO: MAIRA MORAES CARDOSO ELAL (05166201426)  
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON (34302557400)  
 

 

Resumo:  
 

O primeiro pensador a tentar formalizar a arte da tragédia é Aristóteles e este a divide em 
seis partes, porém em sua metafísica o pensador divide a realidade nas conhecidas quatro 
causas: causa inicial, causa formal, causa eficiente e causa final. Nesta sentido surge a 
seguinte problemática “ É possível existir uma Finalidade para a Arte da Tragédia ?”Esse 
trabalho é uma tentativa inicial de mostrar uma aproximação entre as duas teorias, a Estética 
e a Metafísica de Aristóteles.A metodologia adotada na pesquisa foi a leitura e crítica de 
leitura da Poética e da Metafísica de Aristóteles e comentadores das mesmas.Por se tratar do 
início da pesquisa os resultados obtidos ainda não são conclusivos, muito embora sejam 
bastante elucidativos. Ou seja, é possível encaixar a teoria da tragédia de Aristóteles dentro 
das quatro causas de toda a realidade da Metafísica e por conseguinte podemos sim, 
encontrar uma Finalidade para a Arte da Tragédia. 

Palavras chave: estética, tragédia, poética       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0902  
TÍTULO: QUANDO A LINGUAGEM SE TORNA ALEGORIA...  
ALUNO: ANA ROBERTA DA ROCHA MORENO (00967477492)  
ORIENTADOR: JOSELITA BEZERRA DA SILVA LINO (15491374415)  
CO-AUTOR: FERNANDA MICHELLE DE ARAÚJO (01062533445)  
 

 

Resumo:  
 

A presente pesquisa propõe o estudo de características pertencentes ao fenômeno da 
linguagem alegórica em Sagarana,livro de Guimarães Rosa publicado em 1946.Tal recurso, 
a alegoria barroca, é orientado segundo a concepção de Walter Benjamin, descrita no 
capítulo Alegoria e drama barroco, em “Origem do drama barroco alemão”.Ao estabelecer 
uma relação entre O burrinho pedrês e A hora e vez de Augusto Matraga (respectivamente, 
a primeira e a última novelas do livro), pode-se observar que elas se aproximam e 
entrelaçam.A alegoria se faz presente já no início, onde uma diversidade de nomes remete 
aos protagonistas.O burrinho pedrês teve várias identidades durante a sua vida – foi 
chamado de Brinquinho, Rolete, Chico-Chato e Capricho, antes de tornar Sete-de-
Ouros.Augusto Matraga é apresentado de modo semelhante “Matraga não é Matraga, não é 
nada”. É possível identificar que existem máscaras alegóricas evidenciando a multiplicidade 
dos eus. As personagens são reescritas e redescobertas e, a cada nova leitura, as ruínas e 
lacunas abertas anteriormente se constituem em objeto novo, renascido nos resíduos, nos 
cacos da linguagem alegorizada. Para Benjamin “Cada pessoa, cada coisa, cada relação 
pode significar qualquer outra”, daí pode-se inferir que a impossibilidade de reconhecer e 
atribuir uma “identidade única” às personagens funciona como um recurso alegórico, a 
essência de suas vidas só poderá ser apreendida através do reconhecimento e assimilação 
dessa linguagem fracionada. 

Palavras chave: Guimarães Rosa, Walter Benjamin, Alegoria    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0903  
TÍTULO: ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL: A PREVENÇÃO PODE COMEÇAR 
NA ESCOLA  
ALUNO: DELMA DIAS DE MORAIS BATISTA (50054104491)  
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (30716489449)  
CO-AUTOR: DELMA DIAS DE MORAIS BATISTA (50054104491)  
CO-AUTOR: KÁTIA MARIA NASCIMENTO PATRIOTA (16947410444)  
CO-AUTOR: RITA DE LOURDES DE LIMA (30716489449)  
 

 

Resumo:  
 

ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL: A PREVENÇÃO PODE COMEÇAR NA 
ESCOLA. 

KÁTIA MARIA NASCIMENTO PATRIOTA DELMA DIAS DE MORAIS BATISTA 
ACADÊMICAS DO SERVIÇO SOCIAL E-MAIL: 
DELMA_BATISTA@YAHOO.COM.BR KATIAPATRIOTA@AOL.COM 
 
 
O presente trabalho teve como base inicial, a análise institucional do Centro de Referência 
Programa Sentinela Natal/RN, localizado à rua Mipibu nº 440, no bairro de Petrópolis, onde 
por um espaço de quatro meses, observamos o fazer profissional da Assistente Social e a 
dinâmica do atendimento daquela instituição. Das observações, resultou um projeto de 
divulgação do Programa Sentinela junto aos professores das escolas públicas municipais e 
estaduais de Natal, localizadas nos bairros de maior incidência de violência sexual, (dados 
do Programa Sentinela)objetivando a prevenção desse tipo de violência. Nosso trabalho se 
desenvolveu através de palestras aos professores sobre Abuso e Exploração Sexual Infanto-
Juvenil e foram utilizados como subsídios: um folder com informações sobre o tema 
abordado e locais onde podem ser feitas as possíveis denúncias; uso de transparências; 
aplicação de questionário aos professores.Palavras-Chaves: Abuso Sexual, criança e 
adolescente, prevenção 

Palavras chave: Batista, Patriota, Lima       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0909  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DOS DIREITOS PARA AS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS  
ALUNO: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho trata de um projeto de intervenção a ser desenvolvido no Centro Avançado de 
Oncologia – CECAN, unidade II da Liga Norte Rio-Grandense Contra o Câncer – LNRCC, 
como exigência curricular do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, na disciplina Seminário de Estágio I e Inserção em Processos de 
Trabalho I. O projeto tem como objetivo levar informações sobre a hospitalização e os 
direitos sociais das mulheres com câncer de mama que vão passar por mastectomia. Para 
tanto, nos propomos a fazer um estudo sobre a temática em bibliografias, entrevista para 
delimitar as necessidades sociais das pacientes mastectomizadas e a elaboração e 
distribuição de um folder informativo. Usamos para a construção desse projeto o Método 
Altadir de Planejamento Popular – MAPP. 

Palavras chave: Informações, direitos, mastectomia     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0912  
TÍTULO: INCENTIVO À CONCENTRAÇÃO EMPRESARIAL NA ORDEM 
ECONÔMICA CONSTITUCIONAL: O CASO DO SETOR DE UPSTREAM DA 
INDÚSTRIA PETROLÍFERA  
ALUNO: JOAQUIM MAURÍCIO FERNANDES DE MORAIS (04939622479)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho tem por escopo avaliar a suposta existência de incentivo à concentração 
empresarial no texto da Constituição Federal de 1988. A grande discussão inerente à 
temática remete ao possível conflito entre o princípio da livre concorrência, orientador da 
ordem econômica constitucional, e o estímulo à aliança entre empresas atuantes em uma 
mesma atividade comercial. A investigação acadêmica tomou por base o setor de upstream 
da indústria petrolífera como paradigma, em decorrência de suas peculiaridades 
conjunturais. Da mesma forma, a pesquisa buscou identificar os órgãos e instrumentos 
estatais capazes de inibir práticas anticoncorrenciais que possam advir desses atos de 
concentração, com destaque para as instituições que compõem o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência (SBDC) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Ademais, uma sucinta análise da legislação antitruste brasileira é 
pretendida, destacando as respectivas competências dos órgãos mencionados atinentes ao 
combate a atos anticompetitivos. 

Palavras chave: Constitucional, Livre Concorrência, Indústria do Petróleo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0914  
TÍTULO: EXPANDINDO AS FRONTEIRAS: O CASO DOS ‘PAULISTAS’ NA 
COLONIZAÇÃO DO SERTÃO DAS CAPITANIAS DO NORTE – SÉCULOS XVII E 
XVIII  
ALUNO: MIRIAN SILVA DE JESUS (04650326486)  
ORIENTADOR: PAULO CÉSAR POSSAMAI (42508134015)  
 

 

Resumo:  
 

Em meados do século XVII, com a expulsão da WIC, a Coroa portuguesa decide esboçar 
um novo projeto de colonização: a conquista do sertão. O sertão do período colonial, não 
compreendia o que se entende hoje como semi-árido, e sim tudo que não fosse zona 
açucareira, sendo derivado de desertão, caracterizado pela ausência de súditos do rei. 
Contudo, a conquista do sertão não seria um empreendimento fácil, tendo em vista a 
resistência oferecida pelos quilombos e as tribos continentais. Contratados como mão-de-
obra bélica para conter tais resistências, os ‘paulistas’, oriundos da Vila de São Paulo de 
Piratininga, vieram para as Capitanias do Norte do Estado do Brasil, se instalando nesses 
espaços pelas concessões feitas em razão dos trabalhos realizados. Sendo assim, propomos 
entender a amplitude dessa expansão contida nos projetos portugueses, a partir da atuação 
dos ‘paulistas’, avaliando as transformações culturais acarretadas durante a formação da 
sociedade sertaneja. 

Palavras chave: 'paulistas', fronteira, sertão       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0917  
TÍTULO: MECANISMOS DE REVITALIZAÇÃO DO PROÁLCOOL DIANTE DA 
NOVA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL  
ALUNO: RODRIGO ARRUDA CARRIÇO (01273125444)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: JOAQUIM MAURÍCIO FERNANDES DE MORAIS (04939622479)  
 

 

Resumo:  
 

O Programa Nacional do Álcool consistiu num ousado projeto do governo brasileiro de 
incentivo direto à indústria sucroalcooleira, na década de 70. Inseria-se em meio a um 
cenário mundial de crise na produção petrolífera que culminou com a disparada dos preços 
do barril no mercado internacional. O sucesso do programa perdurou até fins dos anos 80, 
quando fatores de ordem econômica implicaram em crises de abastecimento do álcool. A 
desconfiança do consumidor nacional, conjugada com a redenção dos derivados como fonte 
primária de energia nos anos 90, praticamente sepultou o Proálcool. Contudo, mais uma vez 
na história o contexto político-econômico global exige criatividade e esforço para suplantar 
as adversidades que surgem no caminho do desenvolvimento econômico. A atual elevação 
dos preços internacionais do barril de petróleo, culminada com a continua instabilidade 
política no Oriente Médio, promovem condições necessárias para a busca de fontes 
alternativas de energia. A revitalização do Proálcool deverá ocorrer sobre bases distintas 
daquelas que impulsionaram o desenvolvimento da produção do combustível em meados da 
década de 70. Prescinde-se, hoje, dos vultosos subsídios outrora concedidos, que foram 
essenciais para a construção de nosso parque produtivo. O contexto atual exige apenas 
políticas concretas de incentivos que de um lado estimulem a produção e de outro aniquilem 
a desconfiança do mercado consumidor, resultado da crise de desabastecimento no fim da 
década de 80. 

Palavras chave: Proálcool, Revitalização, Mecanismos     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0918  
TÍTULO: CLT, FONTE DE DESEMPREGO NO BRASIL: UMA QUESTÃO EM 
DEBATE.  
ALUNO: GABRIELLA DE MORAES CARDOSO (01176365410)  
ORIENTADOR: FABIANO ANDRÉ DE SOUZA MENDONÇA (94196834434)  
CO-AUTOR: DANIELLY CRUZ MIRANDA (04643619406)  
 

 

Resumo:  
 

As discussões acerca da flexibilização das leis trabalhistas estão em debate atualmente no 
cenário nacional e no mundo acadêmico. Essas discussões trazem consigo os seguintes 
temas: o conceito de flexibilização, a necessidade e a forma de aplicação desta no Brasil, as 
conseqüências na relação de emprego, a possibilidade ou não de deixar o trabalhador sem 
tutela, e ainda os riscos da desregulamentação. Sob a alegação de estimular a criação de 
novos empregos, está se propondo uma modernização da CLT para que possa acompanhar a 
realidade mundial de globalização e, principalmente da concorrência mundial, sugerindo a 
diminuição dos encargos trabalhistas e a sobreposição dos acordos individuais e coletivos à 
legislação em vigor. Desta forma, a reforma das leis do trabalho coloca de um lado, 
trabalhadores defendendo direitos considerados por eles uma conquista, e de outro, 
empregadores alegando que, diminuindo os gastos com folha de pagamento, poderiam 
contratar mais. Dentro desta ótica, existe um projeto de lei de nº 5.483/01 aguardando 
votação no Senado Federal. No entanto, com a aprovação desse projeto, haverá a chamada 
desregulamentação das relações de trabalho, afetando os direitos tipicamente trabalhistas e 
outras políticas públicas, daí seu risco. Este trabalho visa abordar esse assunto de maneira 
objetiva, demonstrando todas as implicações do projeto de lei que pretende a flexibilização 
das leis trabalhistas, suas motivações e impactos na sociedade. 

Palavras chave: CLT, Flexibilização, Trabalhadores     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0919  
TÍTULO: BRINCADEIRAS DE RUA: REVIRANDO O BAÚ DA MEMÓRIA E 
BRINCANDO NA HISTÓRIA  
ALUNO: MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS PAIVA (78516978400)  
ORIENTADOR: IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA (64018849400)  
 

 

Resumo:  
 

O discurso que rodeia o âmbito educacional prima por formar cidadãos “conscientes”, 
capazes, pensantes... Todavia, cumprir esta tarefa não tem sido simples e fácil, a realidade 
está muito aquém do que se deseja e muitas lacunas precisam ser preenchidas. No tocante à 
história cultural, o que os alunos sabem sobre suas origens e costumes? Até que ponto 
conhecem o lugar onde vivem? A história de seus antepassados, como viviam e brincavam? 
A grande maioria é desconhecedora do passado, das brincadeiras tradicionais e este é o 
nosso objetivo, problematizar o valor histórico cultural das brincadeiras de rua vivenciadas 
em Jardim do Seridó (RN), de 1950 a 1999, com o intuito de descrever como se 
processavam e quais os fatores contribuintes da sua quase “extinção” e levá-las ao 
conhecimento da geração do tempo presente. Nos dias atuais, a brincadeira ainda é a maior 
forma de entretenimento entre as crianças, porém adquiriram características bem distintas 
das brincadeiras de outrora, que além de propiciar espaços socializadores, estimulavam a 
criatividade, despertavam as emoções, desenvolviam a motricidade e contribuíam para o 
desenvolvimento global das crianças. Estamos cientes que esta pesquisa dará contribuições 
relevantes à educação, pois 38 brincadeiras foram catalogadas, entre as quais, algumas estão 
extintas e outras se restringem à região Seridó, daí a importância de serem levadas ao 
conhecimento de todos. 

Palavras chave: Educação, História, Brincadeiras      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0922  
TÍTULO: EXPORTAÇÃO DO ÁLCOOL BRASILEIRO – QUESTIONAMENTOS 
JURÍDICOS SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE E O MEIO AMBIENTE  
ALUNO: FLÁVIA JÁCOME GONÇALVES (05236351413)  
ORIENTADOR: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR (43045928404)  
CO-AUTOR: JOAQUIM MAURÍCIO FERNANDES DE MORAIS (04939622479)  
CO-AUTOR: RODRIGO ARRUDA CARRIÇO (01273125444)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o crescimento das exportações brasileiras do 
álcool carburante e suas implicações jurídicas numa perspectiva interna e externa. Tal fato 
diz respeito à crescente substituição dos combustíveis fósseis, em especial os derivados 
petrolíferos, por fontes energéticas alternativas – com destaque para o álcool como 
importante substituto renovável, com base nas informações obtidas em tratados e 
documentos em âmbito internacional, tal como a Organização Mundial do Comércio. 
Considera-se que a expansão do mercado internacional de etanol, aliada à estabilização do 
energético como commoditty, fará com que o Brasil se apresente como o principal 
fornecedor do produto no mercado externo. Para tanto, devem ser levadas em consideração 
questões atinentes ao controle de qualidade do álcool combustível e à possibilidade de 
práticas de dumping pelos países produtores. No que diz respeito ao contexto interno, 
ressaltando as discussões doutrinárias em matéria ambiental, a expansão da lavoura 
canavieira esbarra num criterioso procedimento de licenciamento ambiental, na medida em 
que as terras com grande potencial para o setor encontram-se em regiões ambientalmente 
protegidas, como: a Mata Atlântica (Nordeste e Sudeste), o Cerrado e a Floresta Amazônica 
Meridional (Centro-oeste). 

Palavras chave: Álcool, Exportação, Licenciamento ambiental    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0923  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DOS DIREITOS PARA AS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS  
ALUNO: CELIA MARIA GUIMARÃES (21558722404)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: CELIA MARIA GUIMARÃES (21558722404)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho trata de um projeto de intervenção a ser desenvolvido no Centro Avançado de 
Oncologia – CECAN, unidade II da Liga Norte Rio-Grandense Contra o Câncer – LNRCC, 
como exigência curricular do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, na disciplina Seminário de Estágio I e Inserção em Processos de 
Trabalho I. O projeto tem como objetivo levar informações sobre a hospitalização e os 
direitos sociais das mulheres com câncer de mama que vão passar por mastectomia. Para 
tanto, nos propomos a fazer um estudo sobre a temática em bibliografias, entrevista para 
delimitar as necessidades sociais das pacientes mastectomizadas e a elaboração e 
distribuição de um folder informativo. Usamos para a construção desse projeto o Método 
Altadir de Planejamento Popular – MAPP. 

Palavras chave: Informações, direitos, mastectomia     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0924  
TÍTULO: A FAUNA E A FLORA DA CAATINGA COMO INSTRUMENTOS 
PEDAGÓGICOS  
ALUNO: FRANCISCO PEDRO DE MEDEIROS FERNANDO (03435236477)  
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (09463186468)  
CO-AUTOR: LIDIANE CRISTINA DE PAIVA (05002794467)  
 

 

Resumo:  
 

O discurso que circunscreve a educação, prima por uma formação ampla, com cidadãos 
conscientes, questionadores, interados com sua realidade, daí a necessidade de trabalharmos 
a interdisciplinaridade. Atendendo esses novos paradigmas, esta pesquisa visou a inclusão 
da fauna e flora da caatinga como instrumentos pedagógicos, dado ao fato que a caatinga 
pouco é mencionada nos livros didáticos ou apenas aparece como um mero conceito, 
fugindo da realidade dos alunos. O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Irmã 
MariaAssunta Vieira em Caicó – RN, com os discentes da quarta série através de palestras 
que buscavam identificar os conhecimentos prévios sobre a fauna e flora local, como 
também, visitas de campo a reserva ambiental “Stoessel de Brito” (Jucurutu – RN), com o 
intuito de conhecer o hábitat local e comparar com o meio no qual a escola está inserida. 
Em busca da compreensão da caatinga, foi necessário superar a divisão do conhecimento 
em disciplinas dissociáveis e trabalhar as diversas áreas do conhecimento. Pôde-se 
comprovar que, após a metodologia utilizada, o grau de conhecimento que os alunos tinham 
em relação à Caatinga no início da pesquisa, considerado baixo, aumentou 
consideravelmente acerca da temática, como também despertou um grande interesse e a 
curiosidade nos alunos, desenvolvendo o censo crítico e colocando-os mais integrados à 
realidade que os cercam. Acreditamos que este trabalho precisa ser levado a outras 
instituições de ensino da região. 

Palavras chave: Educação, Meio Ambiente, Caatinga     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0925  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DOS DIREITOS PARA AS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS  
ALUNO: CELIA MARIA GUIMARÃES (21558722404)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
CO-AUTOR: CELIA MARIA GUIMARÃES (21558722404)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
CO-AUTOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho trata de um projeto de intervenção a ser desenvolvido no Centro Avançado de 
Oncologia – CECAN, unidade II da Liga Norte Rio-Grandense Contra o Câncer – LNRCC, 
como exigência curricular do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, na disciplina Seminário de Estágio I e Inserção em Processos de 
Trabalho I. O projeto tem como objetivo levar informações sobre a hospitalização e os 
direitos sociais das mulheres com câncer de mama que vão passar por mastectomia. Para 
tanto, nos propomos a fazer um estudo sobre a temática em bibliografias, entrevista para 
delimitar as necessidades sociais das pacientes mastectomizadas e a elaboração e 
distribuição de um folder informativo. Usamos para a construção desse projeto o Método 
Altadir de Planejamento Popular – MAPP. 

Palavras chave: Informações, direitos, mastectomia     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0927  
TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL E OS DIREITOS SOCIAIS DAS MULHERES 
MASTECTOMIZADAS  
ALUNO: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
ORIENTADOR: SHEYLA PAIVA PEDROSA (02430466422)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA CRISTIANE SOARES CÂMARA (00856539422)  
CO-AUTOR: SHEYLA PAIVA PEDROSA (02430466422)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho trata de um relatório final do estágio supervisionado desenvolvido no Centro 
Avançado de Oncologia – CECAN, unidade II da Liga Norte Rio-Grandense Contra o 
Câncer – LNRCC, como exigência curricular do curso de Serviço Social da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. O estágio teve por objetivo contribuir para a 
formação profissional através da prática cotidiana em levar informações sobre a 
hospitalização e os direitos sociais das mulheres com câncer de mama que iam passar por 
mastectomia. Para tanto, foi realizado um estudo sobre a temática em bibliografias 
específicas, entrevista social com as mulheres já mas mastectomizadas com o intuito de 
saber quais as principais necessidades sociais destas paientes e por fim foi distribuído um 
folder informativo sobre hospitalização, direitos e dias de qualidade de vida. 

Palavras chave: INFORMAÇÕES, DIREITOS, MASTECTOMIA   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0930  
TÍTULO: POBREZA EXTREMA E DIREITOS HUMANOS  
ALUNO: LUCAS GALVÃO DE BRITTO (05163949403)  
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO DE MIRANDA GOMES (00338605487)  
CO-AUTOR: ANA LUISA GOMES LIMA (01231157427)  
CO-AUTOR: LÍVIA DE OLIVEIRA REVORÊDO (06226415495)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MORAIS GALVÃO (05170047479)  
 

 

Resumo:  
 

Segundo informações do Banco Mundial, estima-se que cerca de 1.2 bilhão de pessoas 
sobrevivem com menos de um dólar diário. Além da baixa renda, enfrentam outros 
problemas como a fome, doenças ou desastres ambientais. Com o lançamento dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) em 2000, as atenções mundiais voltam-se ao 
trabalho para se atingir as metas estabelecidas, apesar das recentes crises econômicas e 
sociais terem aumentado o número de pessoas a viver na chamada linha de pobreza. Os 
operadores do Direito Internacional dos Direitos Humanos, preocupados com esses índices 
e cientes do seu papel no luta pelos ODM, empenham-se em cooperar no sentido de 
aproximar a promoção das garantias fundamentais ao combate à pobreza. Buscou-se, 
portanto, com este estudo analisar os efeitos da pobreza extrema nas condições de vida da 
população, além da relação entre essas garantias e o combate à miséria. Isso porque, uma 
situação de pobreza implica na privação de direitos, como a alimentação adequada, saúde, 
educação, entre outros. Verificou-se que a negação dos direitos humanos é, ao mesmo 
tempo causa e conseqüência da pobreza. Trata-se, portanto, de relação intrínseca e 
interdependente, o que demonstra que a promoção e proteção dos direitos humanos são 
imprescindíveis quando se tenta banir a miséria, o que não se pode atingir sem a cooperação 
internacional. 

Palavras chave: Probreza Extrema, Direitos Humanos, Direito Internacional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0931  
TÍTULO: CRIANÇAS SOLDADOS  
ALUNO: LUCAS GALVÃO DE BRITTO (05163949403)  
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO DE MIRANDA GOMES (00338605487)  
CO-AUTOR: ANA LUISA GOMES LIMA (01231157427)  
CO-AUTOR: LÍVIA DE OLIVEIRA REVORÊDO (06226415495)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MORAIS GALVÃO (05170047479)  
 

 

Resumo:  
 

Cerca de 300.000 menores de 18 anos, em uma afronta aos direitos humanos, têm sido 
recrutados, voluntário ou compulsoriamente, por forças armadas, grupos paramilitares, 
milícias e outros grupos armados não-estatais, como o crime organizado e o tráfico de 
drogas. A participação de crianças nesses conflitos não se restringe ao combate direto, 
podendo exercer, por exemplo, funções de cozinheiros, espiões, ou até mesmo de escravos 
sexuais. As razões do recrutamento abrangem pressões sociais, culturais, econômicas ou 
políticas, havendo as seguintes formas de envolvimento em hostilidades: o alistamento legal 
em exércitos nacionais; a opção - ou necessidade - de lutar pela proteção de suas famílias e 
comunidades; ou por meio da abdução. Tais crianças testemunham ou participam de atos 
desumanos, são expostas ao risco de morte ou de ferimentos graves e encontram-se privadas 
de direitos essenciais ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. É 
peculiar a situação das meninas, pois, além de lutarem, servem a propósitos sexuais, 
consistindo em vítimas potenciais de estupros e outras agressões. 

Palavras chave: Direito da Criança e do Adolescente, Direito Humanitário, Direito 
Internacional dos Direitos Humanos        
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0935  
TÍTULO: FRACASSO ESCOLAR NO BRASIL E SUAS DIVERSAS CONCEPÇÕES: 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.  
ALUNO: VANESSA COSTA RIBEIRO (04741678440)  
ORIENTADOR: CYNTHIA PEREIRA DE MEDEIROS (37636820404)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica acerca do fracasso escolar no Brasil e visa 
levantar a produção científica sobre esse objeto de estudo na perspectiva de visualizar o que 
se tem produzido e conhecer novos questionamentos. A bibliografia utilizada é composta de 
21 artigos recuperados na biblioteca on line Scielo, periódicos “Estilos da Clínica” (1997-
2000) e anais dos Colóquios do LEPSI, em buscas por meio das seguintes palavras-chaves: 
“fracasso escolar”, “problemas de aprendizagem”, “dificuldades de aprendizagem” e 
“problemas de comportamento”. Foram utilizados apenas os textos completos recuperados 
em português. A pesquisa encontra-se em andamento, no entanto os resultados parciais 
apontam o aparecimento de duas concepções: sócio-histórica e tradicional. Há o predomínio 
da concepção pautada no fracasso escolar como fenômeno histórico e socialmente 
construído (de referências críticas e psicanalíticas), em resposta a uma visão tradicional e 
psicologizante de fracasso escolar como fenômeno individual (de referência 
comportamental) que fora perpetuada por décadas e ainda encontra-se em vigor no Brasil. 

Palavras chave: Fracasso Escolar, Revisão Bibliográfica, Psicologia Escolar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0936  
TÍTULO: LITERATURA DE CORDEL: UMA ATITUDE DE RESISTÊNCIA AO 
PROCESSO DE INFORMAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO DA INDÚSTRIA 
CULTURAL  
ALUNO: BETANIA MARIA BARROS FEITOZA (02469763495)  
ORIENTADOR: MARIA DE LOURDES PATRINI (90216580897)  
CO-AUTOR: BETANIA MARIA BARROS FEITOZA (02469763495)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho é investigar a relação existente entre a literatura de cordel atual e a 
indústria cultural, entendendo-se por indústria cultural o processo que tenta padronizar as 
diversas manifestações culturais com vistas ao mercado consumidor, tal qual exposto pelos 
autores da Escola de Frankfurt Adorno e Horkheimer. A hipótese é de que há uma atitude 
de resistência por parte da literatura de cordel frente a todo aparato da indústria cultural. 
Tendo em vista que a mesma vem mantendo suas características ao longo do tempo. Ao 
longo do trabalho uma das metodologias a serem utilizadas serão entrevistas feitas junto aos 
atuais cordelistas. A pesquisa se justifica pelo fato de ser o tema da mais alta relevância 
para se entender aspectos da cultura popular, especificamente uma de suas manifestações, 
qual seja, a literatura de cordel. 

Palavras chave: cultura popular, literatura de cordel, indústria cultural   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0944  
TÍTULO: DA INFORMAÇÃO À INVERSÃO: A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
E A INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA IMAGEM COMO LIMITES À 
LIBERDADE DE IMPRENSA  
ALUNO: THIAGO LANIER LOPES DA SILVA (01019110414)  
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO DE MIRANDA GOMES (00338605487)  
CO-AUTOR: ROSALVO DUARTE BEZERRA DINIZ (02960980433)  
CO-AUTOR: LEONARDO LUÍS DE MOURA MOTA (01255190442)  
CO-AUTOR: IACO MACEDO DIÓGENES (04951584450)  
 

 

Resumo:  
 

A Constituição Federal assegura a liberdade de imprensa (art. 5º, IX), disciplinando essa 
forma de expressão em sintonia com os fins sociais do Direito. Entretanto, como é comum 
às liberdades públicas, o direito de informar sujeita-se a determinadas vedações, de modo 
que qualquer desvirtuamento da regra constitucional é capaz de ensejar ilícitos, sejam civis 
ou penais, reputando-se aos lesados o direito de exigir reparação plena e integral pelos 
danos morais e materiais experimentados, sem prejuízo do efetivo direito de resposta e da 
pretensão punitiva estatal. Destarte, deflagrado um abuso de direito hábil a denegrir a honra 
e a imagem das pessoas, nasce a pretensão indenizatória. Nesse ponto, exsurgem a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e a inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à 
honra e à imagem (art. 5º, X) como limites à liberdade de imprensa, reclamando tutela 
jurisdicional ao Estado Democrático de Direito quando houver lesão ou ameaça a direito, 
nos moldes do art. 5º, XXXV. O objetivo do presente trabalho é clarificar a tênue linha que 
separa o direito de informar do abuso de direito, apontando alternativas conciliatórias para o 
exercício das aventadas liberdades públicas. Para tanto, empreendeu-se pesquisa 
bibliográfica e consultas à legislação pátria, à Internet e aos repositórios de Jurisprudência. 
Os resultados apontam para a prática reiterada de inúmeros ilícitos, com previsão na Lei de 
Imprensa (Lei n.º 5.250/1967) e no Código Penal brasileiro.  

Palavras chave: Direito Constitucional, Liberdade de Imprensa, Limites  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0946  
TÍTULO: O MODELO DE GERAÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL: CONFIGURAÇÃO 
ATUAL E INSERÇÃO DE NOVAS FONTES Á LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO 
PAÍS  
ALUNO: ERICA FERREIRA MACIEL (04623836444)  
ORIENTADOR: YANKO MARCIUS DE ALENCAR XAVIER (42413524487)  
CO-AUTOR: ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO (01024902447)  
 

 

Resumo:  
 

No atual contexto pela busca do desenvolvimento sustentável e como forma de atendimento 
aos apelos sociais e ambientais, o Brasil voltou-se, recentemente, para a reestruturação de 
sua matriz energética, desenvolvendo programas de incentivo e apoio às fontes alternativas. 
Desta feita, o presente trabalho teve por escopo analisar o modelo de desenvolvimento de 
energia adotado pelo país, abordando sua matriz energética, suas fontes mais promissoras e 
os projetos que se encontram em curso no país, a exemplo do Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). A presente pesquisa desenvolveu-se 
no âmbito do Programa de Recursos Humanos em Direito do Petróleo e Gás Natural (PRH-
ANP/MCT nº36), sendo utilizado, principalmente, dados e informações governamentais. 
Ademais, recorreu-se a legislação vigente no Brasil a respeito do assunto. Após a análise 
dos dados, programas e leis que permeiam o tema percebeu-se que, além da necessidade de 
preservação do meio-ambiente, o desenvolvimento de fontes alternativas proporciona uma 
maior estabilidade e eficiência energética. De fato, o Governo Brasileiro, com a criação de 
projetos para o desenvolvimento e utilização de fontes alternativas, está adotando uma 
postura condizente com a atual necessidade de modernização na geração de energia. Faz-se 
necessário, contudo, a produção de uma legislação completa, que albergue os atuais fatos 
energéticos. 

Palavras chave: Geração de Energia, Configuração Atual, Fontes Alternativas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0947  
TÍTULO: CONHECENDO A REALIDADE SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS E 
DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CAMPOS  
ALUNO: JOELA DOS SANTOS SILVA (04634792460)  
ORIENTADOR: ELIANA ANDRADE DA SILVA (02077923482)  
CO-AUTOR: JULYANA CRISTINA DE PAIVA ALBUQUERQUE (05563447405)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho consiste em um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de Serviço 
Social em parceria com o Instituto de Desenvolvimento da Educação – IDE e a Escola 
Municipal Antonio Campos e tem como público alvo os 361 alunos da escola e suas 
famílias. O referido instituto vem desenvolvendo na escola o projeto Ide à Cidadania que 
busca contribuir para a garantia de uma educação escolar de qualidade. Nesse sentido, o 
projeto de extensão em tela se insere nas atividades do Ide de forma complementar com o 
objetivo de elaborar a caracterização socioeconômica dos 361 alunos e suas famílias a fim 
de fornecer subsídios para a avaliação e (re)elaboração das ações desenvolvidas na escola. 
Para tanto, faz-se necessário conhecer as condições objetivas de vida dessa população e o 
papel da família no acompanhamento da educação da criança. As famílias em questão são 
residentes no bairro de Mãe Luiza o qual possui indicadores sociais preocupantes. De 
acordo o IBGE (2000) 67% das famílias residentes no bairro tem renda mensal de até dois 
salários mínimos e 22,1% da população é analfabeta. Tendo em vista compreender o 
impacto que estes problemas sociais podem ter sobre o desempenho escolar o projeto tem 
buscado investigar as principais dificuldades presentes no cotidiano destes alunos e refletir a 
partir dos dados coletados propostas que visem à mobilização da comunidade escolar e 
familiar na construção de alternativas rumo à escola pública de qualidade. 

Palavras chave: Serviço Social, família, educação      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0951  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA 
CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER – DURVAL PAIVA.  
ALUNO: CYNARA TEIXEIRA RIBEIRO (04791842405)  
ORIENTADOR: SUELY ALENCAR ROCHA DE HOLANDA (22948309387)  
CO-AUTOR: ANA PAULA PAIVA RIBEIRO (04663957447)  
CO-AUTOR: LÍVIA REBELATO OTTAVIANI (01163544450)  
CO-AUTOR: JULIANA DOS SANTOS FERNANDES BARBALHO (00845355473)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa maior, que está em andamento, e que visa 
apresentar um perfil demográfico da população atendida pela Casa de Apoio à Criança com 
Câncer Durval Paiva. A realização desta pesquisa é fruto de uma parceria entre a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a instituição acima citada e se justifica por 
se tratar de um primeiro levantamento do perfil da população atendida pela CACC Durval 
Paiva, desde sua fundação, há 10 anos. Através desse levantamento, feito a partir dos dados 
constantes nos formulários que são preenchidos no momento da entrada dos pacientes na 
CACC, pode-se correlacionar os dados encontrados com os obtidos em outras pesquisas 
realizadas em instituições que se propõem ao mesmo fim – acolher crianças e adolescentes 
portadores de câncer e de doenças hematológicas. De fato, alguns resultados encontrados 
por nós revelam certa semelhança com os encontrados em pesquisas afins: a maior parte da 
população atendida é composta por indivíduos do sexo masculino; o diagnóstico mais 
frequente é o de leucemia; a incidência de óbito vem diminuindo gradativamente, porém, 
quando existe, é mais frequente na população masculina, tanto quando se trata de câncer 
como quando se trata de doenças hematológicas; entre outros. Além disso, foram 
encontrados outros resultados que revelam a peculiaridade da população atendida pela 
instituição pesquisada, tais como procedência dos pacientes e a situação sócio-econômica 
dos mesmos. 

Palavras chave: Câncer, Crianças e adolescentes, CACC     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0953  
TÍTULO: O CUIDADOR DO PACIENTE EM TRATAMENTO DE 
RADIOTERAPIA:REORGANIZANDO O COTIDIANO  
ALUNO: ELOIZE FERREIRA COSTA (01057377473)  
ORIENTADOR: CARMELIA LOPES MARTINS (08628351434)  
CO-AUTOR: JOELA DOS SANTOS SILVA (04634792460)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho consiste em uma reflexão sobre a importância do cuidador do paciente em 
tratamento de radioterapia no CECAN Centro Avançado de Oncologia. No contexto da 
família o cuidador é a pessoa que mais diretamente vivencia junto ao paciente as 
experiências cotidianas que constituem desafios para a conquista dos direitos referentes à 
saúde. Nesta perspectiva foi realizado um projeto voltado às necessidades do cuidador 
possibilitando uma reflexão à cerca da importância desse personagem no processo de 
tratamento e recuperação do paciente com câncer. A metodologia consistiu em proferir 
palestras referentes às necessidades do cuidador, distribuição de folders e dinâmicas de 
grupos, momentos de observação. Como resultados observou-se que houve aproveitamento 
do conteúdo favorecendo o cuidador quanto à compreensão da necessidade de manter seu 
bem-estar físico e emocional, crescimento individual enquanto cuidador e acesso às 
informações de todos os temas através dos folders distribuídos. 

Palavras chave: cuidador, paciente, cancer       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0955  
TÍTULO: TRÁFICO INTERNO DE PESSOAS  
ALUNO: JOÃO SOARES DE AZEVEDO (04542301419)  
ORIENTADOR: RICARDO WAGNER DE SOUSA ALCANTARA (52388549434)  
CO-AUTOR: JOÃO SOARES DE AZEVEDO (04542301419)  
CO-AUTOR: ANA KARLA MACÊDO DE OLIVEIRA (05182559488)  
CO-AUTOR: HELOÍSA CHAVES DE OLIVEIRA (00990456480)  
 

 

Resumo:  
 

Imerso em matéria de Direito Penal, o presente trabalho visa discutir o tema do trafico 
interno de pessoas e as conseqüências trazidas por esta prática ilícita para a sociedade, 
aprofundando-se na solução para tal problema que incide principalmente sobre os países em 
desenvolvimento através da pobreza e exclusão sociais ali existentes. Tem o objetivo de 
trazer ao público um assunto atual e de grande importância através da minuciosa 
investigação dos meios de exploração sexual de crianças, adolescentes, mulheres e homens, 
abordando também o assunto como uma questão de organização empresarial, visto que a 
maioria das rotas é acobertada por uma rede de empresas de turismo, moda e transporte. O 
trabalho utiliza-se de dados da Pesquisa Nacional sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e 
Adolescentes (Pestraf), realizada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e pelo 
Centro de Referência, Estudos e Ações sobre a Criança e o Adolescente (Cecria), além de 
pesquisas bibliográfica e legislativa sobre o tema enfatizado. 

Palavras chave: tráfico de pessoas, exploração sexual, exclusão social   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0956  
TÍTULO: REGRAS ALIMENTARES EM OBESOS E MAGROS: UM ESTUDO 
COMPARATIVO  
ALUNO: ALINE AGUIAR PEREIRA DE LIMA (01169830439)  
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA (71418393720)  
CO-AUTOR: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAÚJO (05460651476)  
CO-AUTOR: ANA HELOÍZA CASSIMIRO COSTA (01226698433)  
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (18112900434)  
 

 

Resumo:  
 

A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
tecido adiposo no organismo e fator de risco para diversas situações patológicas. O presente 
estudo visa traçar o perfil da pessoa obesa através da identificação de sua relação com o ato 
de se alimentar, comparando-o ao de pessoas com peso normal. Para isso, foi formado um 
grupo com pessoas obesas e outro com pessoas de peso normal. Os dados foram coletados 
no HUOL, mediante questionário com perguntas fechadas. E foi aplicado aos obesos antes 
da primeira consulta com a nutricionista. De acordo com os dados obtidos observa-se que 
62,5% das pessoas magras relacionam o alimento com saúde/nutrição, enquanto apenas 
12,5% dos obesos o fazem. Das opções relacionadas com situações/sentimentos que os 
levam a comer os obesos marcaram todas e os magros 61,5%. A maioria dos magros (75%) 
e obesos (62.5%) relataram fazer outra atividade enquanto comem. A maioria, nos dois 
grupos, relata não realizar atividade física. Portanto, observam-se diferenças relacionadas ao 
ato de se alimentar: a relação da alimentação com saúde/nutrição está menos presente nos 
obesos, que também não obedecem aos horários das refeições; e as relações destes com 
alimento, refletido nos hábitos alimentares, são mais ligadas ao prazer e satisfação. As 
diferenças apontadas entre os grupos estão em acordo com a literatura e evidenciam a 
importância de estudos comparativos na compreensão da obesidade 

Palavras chave: Obesidade, Perfil, Alimentação      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0959  
TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVISÃO CONTRATUAL  
ALUNO: DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO (05175389467)  
ORIENTADOR: CLEANTO FORTUNATO DA SILVA (49830180425)  
CO-AUTOR: RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO (81274394449)  
CO-AUTOR: WAGNER ARTUR DE OLIVEIRA CABRAL (04788006499)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho pretende estudar os contratos na sociedade contemporânea, especificamente, a 
questão da revisão contratual. Muitos são os questionamentos que surgem em virtude dessa 
possibilidade, pois os princípios clássicos da teoria dos contratos, principalmente o da 
autonomia da vontade e o da obrigatoriedade, chocam-se com o novo preceito, 
consubstanciado na cláusula rebus sic stantibus. É preciso pesquisar a sua origem e seus 
fundamentos, bem como quais os requisitos de aplicação, e, também, delimitar sua esfera de 
abrangência. A relevância do tema está pautada no entendimento que o contrato é um meio 
importante para conservação da coesão social e que as inovações introduzidas na ordem 
jurídica possuem grandes repercussões no mundo do direito, e, por conseguinte, na 
sociedade. Tal compreensão considera que homem, como ser gregário,somente, sobrevive 
em grupo, contudo a coexistência necessária não é pacífica, já as pessoas possuem 
interesses particulares, os quais são, muitas vezes, antagônicas, gerando-se conflitos. O 
contrato é um instrumento de harmonização dos interesses, e a sociedade moderna está 
produzindo a necessidade de revisão de seus preceitos básicos, já que eles não foram 
fixados considerando a atual dinâmica econômica. A pesquisa partirá do tripé fundamental 
do estudo jurídico: doutrina, análise de textos legais e pesquisa jurisprudencial. 

Palavras chave: contratos, revisão contratual, conflito principiológico   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0960  
TÍTULO: MECANISMOS NORMATIVOS RELATIVOS À MATÉRIA AMBIENTAL E 
AOS SETORES DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  
ALUNO: FLÁVIA JÁCOME GONÇALVES (05236351413)  
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO (20809789453)  
 

 

Resumo:  
 

Tendo em vista as atividades desenvolvidas nos setores de revenda e distribuição de 
combustível, convém destacar as novas tendências ambientalistas, que buscam cada vez 
mais adequar os fatores de ordem político-econômica com as questões relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável.Sob esse prisma, o presente trabalho se propõe a analisar, no 
ordenamento jurídico brasileiro, os mecanismos normativos relativos à matéria ambiental e 
aos postos de combustíveis, levando em consideração sua aplicabilidade e eficácia.Discute-
se, em especial, o Licenciamento Ambiental trazido pela Resolução n° 273 de 29 de 
Novembro de 2000, expedida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que 
veio a disciplinar “a localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação 
de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e 
postos flutuantes de combustíveis [...]”.De acordo com o texto legal supracitado, percebe-se 
a intenção legislativa no sentido de existir uma maior fiscalização dos órgãos competentes e 
de se responsabilizar os proprietários, arrendatários, responsáveis pelos estabelecimentos ou 
fornecedores de combustível pelos danos ambientais ou riscos de contaminação; havendo, 
por outro lado, um incentivo de se padronizar as instalações e as estruturas dos postos, 
vislumbrando com isso, diminuir ou evitar casos de vazamentos, incêndios, explosões ou 
formas de poluição. 

Palavras chave: Licenciamento Ambiental, Postos de Combustível, Desenvolvimento 
Sustentável           
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0964  
TÍTULO: A NECESSIDADE DA POSITIVAÇÃO DO PRINCIPIO DA BOA FÉ NO 
DIREITO BRASILEIRO  
ALUNO: FELIPE CUNHA ALVES DE SENA (05020821438)  
ORIENTADOR: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO (20809789453)  
CO-AUTOR: EDUARDO CUNHA ALVES DE SENA (01075001404)  
CO-AUTOR: JUTIMA RAPHAELA MACÊDO SIQUEIRA (04999939428)  
 

 

Resumo:  
 

A sociedade humana é pautada em relações pessoais, as quais se compõem na prática de 
atos jurídicos. Para a solidificação desses atos é necessário que haja compromisso entre seus 
praticantes. Nas sociedades mais simples é comum que a própria palavra, embasada na 
confiança mútua seja suficiente para selar o acordo entre as partes ou o negócio jurídico, 
sem a necessidade de um instrumento contratual mais elaborado. Nestes casos o 
descumprimento da prestação pode até ocasionar o desligamento da parte inadimplente do 
convívio em sociedade. O mundo moderno, todavia não pode se dar a esse luxo. A ganância 
mais e mais faz com que se inverta a ordem natural das coisas, fazendo com que a má-fé 
passe a preponderar sobre a boa-fé. A possibilidade de ruptura das relações sociais e a 
restauração da barbárie obrigaram o legislador a atuar no campo dos costumes positivando 
assim um princípio de ordem moral o qual comumente é deixado em segundo plano. A 
positivação do princípio da boa-fé no ordenamento jurídico pátrio se deu da forma mais 
diversas, aparecendo no direito civil, do consumidor, processual civil, penal, administrativo 
dentre outros, agregando seu valor ao de outros princípios como o pacta sunt servanda à 
lealdade processual, a lealdade na relação de consumo a probidade dos atos administrativos. 
O presente trabalho leva em conta a visão tradicional do principio da boa fé, confrontando-o 
com a necessidade de sanções que determinem sua eficácia. 

Palavras chave: Boa-fé, Direito, Sociedade       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0968  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO SABER PEDAGÓGICO EM NESTOR LIMA: ÉTICA 
E HIGIENISMO NA DÉCADA DE 1920  
ALUNO: MARLENE TAVARES DE ARAÚJO SOBRINHA (04882929481)  
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES 
(00555011763)  
CO-AUTOR: CAROLINA TAVARES DA SILVA (00850801443)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho encontra-se na fase de catalogação do acervo da Biblioteca particular de 
Nestor dos Santos Lima. Busca compreender na construção do seu discurso a idéia de uma 
educação completa relacionada ao discurso higienista, voltado para a relação 
educação/saúde, exemplificado na preocupação de integrar as dimensões intelectual, física e 
moral na formação. A situação sanitária do Brasil no final do século XIX e início do século 
XX contextualiza o pensamento higienista da época na sua proposta de promover a saúde do 
país. A escola foi o principal veículo de promoção da higienização, pois a entrada e 
permanência da criança nesta, era o melhor momento para a formar-lhe e infundir preceitos. 
A prevenção das doenças não poderia passar apenas pela escola, as crianças que não tinham 
a oportunidade de adentrar aos portões escolares, obrigava a difusão do higienismo através 
de outras instâncias pedagógicas como palestras públicas e museus. A biblioteca de Nestor 
Lima materializa esses saberes circulantes na época, revelando dos 1144 livros levantados, 
75 deles (6,5%) ligados a Educação e a Higiene. Após o fim da catalogação terá inicio a 
análise das referências específicas do acervo quanto às matrizes higienistas da concepção 
pedagógico-educacional do autor. 

Palavras chave: Nestor Lima, Educação, Higienismo     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0969  
TÍTULO: MEIO AMBIENTE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ECOTURISMO, UMA 
INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA- RN.  
ALUNO: TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE (05251196474)  
ORIENTADOR: ADEMIR ARAUJO DA COSTA (05587689468)  
CO-AUTOR: FÁBIO DANIEL PEREIRA MARINHO (04687497489)  
CO-AUTOR: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILLVA (03713138486)  
 

 

Resumo:  
 

A problemática do lixo atinge a todos os municípios, independente de se tratar de uma 
metrópole ou um pequeno núcleo urbano. O município de Serra Caiada, localizado na 
Mesorregião Agreste potiguar, por exemplo, produz diariamente cerca de 8.000 kg de 
resíduos sólidos domiciliares. A destinação desse lixo, como de costume no país, é feita de 
forma errônea, isto é, ele é depositado em um lixão, e quanto ao município de Serra Caiada 
isso representa um agravante, pois o lixão localiza-se nas proximidades da serra, identidade 
maior de seu povo e responsável pelo nome da cidade. Fato esse, que põe abaixo qualquer 
pretensão de desenvolver a atividade turística na localidade, apesar de todo potencial que a 
serra apresenta, já que se trata do afloramento rochoso mais antigo das Américas. A partir 
disso, foram selecionados grupos da localidade (professores, alunos e autoridades 
municipais) que possuem potencial para tornarem-se multiplicadores e protagonistas de uma 
mudança dessa realidade e com eles foram trabalhados temas como educação ambiental e o 
ecoturismo. Os resultados apresentados foram bastante satisfatórios, tendo em vista, por 
exemplo, que já foi viabilizado um outro terreno para a destinação do lixo. 

Palavras chave: Problemática do Lixo, Educação Ambiental, Ecoturismo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0970  
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE IDADE E O VALOR DE REALIZAÇÃO DE 
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE BAIXA INSTRUÇÃO.  
ALUNO: LEONARDO BRAGA GALVÃO ALEXANDRE (00950876488)  
ORIENTADOR: LIVIA DE OLIVEIRA BORGES (20112815472)  
CO-AUTOR: X (00950876488)  
 

 

Resumo:  
 

Sabe-se da aceitação do conceito de valores como princípios que guiam a vida de uma 
pessoa, sendo metas desejáveis e transituacionais. Eles direcionam a ação das pessoas 
mediante os processos de socialização. É utilizado neste trabalho o valor de realização 
(busca do sucesso pessoal e da competência). Atende a interesses individuais, originando-se 
nas necessidades de interação grupal. Buscou-se estabelecer uma relação entre a idade dos 
trabalhadores da construção civil de baixa instrução e o escore atribuído ao valor de 
realização pelos mesmos; tendo como hipótese: quanto maior a idade dos participantes 
maior o valor de realização. Participaram da pesquisa 80 sujeitos. O instrumento utilizado 
foi a Adaptação do Inventário de Valores Humanos e ficha sócio-demográfica. A coleta 
realizou-se em unidades de construção civil. As respostas foram inseridas no programa 
SPSS. A amostra foi dividida em dois grupos: grupo um (idade entre 19 e 31 anos) grupo 
dois (acima de 31 e abaixo de 60 anos) depois, foram correlacionadas as variáveis desses 
grupos. Para o grupo um foi possível estabelecer uma correlação significativa entre as 
variáveis, porém, inversa, ou seja, quanto maior a idade, menor a preocupação com a busca 
do sucesso pessoal. Para o grupo dois, apesar de direta, a correlação não foi significativa. 
Para o grupo um, tem-se que quando jovens estes trabalhadores visualizam este trabalho 
como algo temporário até conseguirem um emprego melhor. 

Palavras chave: Realização, Valores humanos, Trabalhadores    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0971  
TÍTULO: “LETRA... O QUÊ?” ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: OUTRAS 
CONCEPÇÕES.  
ALUNO: DÍLLIA MARIA SOUZA DE SENA (06518643480)  
ORIENTADOR: GIANE BEZERRA VIEIRA (44699506453)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho realiza uma reflexão sobre os atuais conceitos de alfabetização e 
letramento; tendo como objetivo entender essas concepções, analisando a sua relação com o 
cotidiano escolar, com embasamento teórico de alguns autores da área educacional, ou seja, 
conhecer de que forma esses conceitos estão sendo aplicados na prática educacional.Para 
isto, desempenhamos uma pesquisa exploratória que engloba duas dimensões: a primeira foi 
uma coleta de dados, realizada através de observações diretas e de uma entrevista semi-
estruturada com uma professora alfabetizadora em uma singular escola de educação infantil; 
e, a segunda uma revisão bibliográfica enfocando os conceitos já citados.Finalmente, a 
análise comprova que foi a partir das exigências sociais em torno da alfabetização que se 
originou o conceito de letramento, sendo este desconhecido pela nossa entrevistada. 
Concluímos que o letramento e a alfabetização são assuntos atuais e de grande relevância 
para os educadores tanto na sua prática escolar, como na sua formação acadêmica, uma vez 
que contribui para uma aquisição significativa da escrita demonstrando seu caráter histórico 
e social. 

Palavras chave: Alfabetização, Letramento, Prática Pedagógica    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0972  
TÍTULO: ESTRUTURAÇÃO DA COLEÇÃO PALEONTOLÓGICA DO 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA/UFRN  
ALUNO: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (02676155407)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA C F DOS SANTOS (46531017449)  
CO-AUTOR: ADAILTON MARQUES DA SILVA (01277810486)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA MARIA ANDRADE DE SOUSA (06894680400)  
CO-AUTOR: IVIS HENRIQUE DE FRANÇA OLIVEIRA (05293704419)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho justifica-se pela importância e necessidade do acervo paleontológico do 
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vir a constituir 
coleções estruturadas e que possam ser objeto de estudo abordando vários aspectos 
paleontológicos. Consiste essencialmente de fósseis de invertebrados da Formação Jandaíra 
(Bacia Potiguar), vertebrados coletados em depósitos pleistocênicos do Estado e pequenas 
coleções incorporadas por doação e coletas feitas por professores do departamento quando 
de suas explorações em outras bacia sedimentares. É um trabalho contínuo e que se iniciou 
com a localização, dentro do sistema de acondicionamento, identificação e checagem da 
numeração, com o escasso registro, cuidados preliminares como limpeza e substituição 
gradativa de armários inadequados. A prioridade inicial foi para os invertebrados 
potiguares, com a localização de 650 exemplares com espécies repetidas de Gastropoda, 
Bivalvia e equinodermas. Considerando a complexidade dos moluscos da Formação 
Jandaíra, estar sendo feita a triagem de amostras com características bem definidas para 
comporem uma coleção padrão das principais espécies ocorrentes. Encontra-se em fase de 
consulta um modelo de ficha que melhor se aplique ao material e que esteja em consonância 
com os modelos aplicados por instituições de referência. 

Palavras chave: Bacia Potiguar, Formação Jandaira, Fósseis    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0974  
TÍTULO: AS “FALAS DO CRIME” EM NATAL-RN.  
ALUNO: HELEONARDO DANTAS DE MELO (03824763443)  
ORIENTADOR: EDMILSON LOPES JUNIOR (31193048400)  
 

 

Resumo:  
 

As “falas do crime” em Natal-RN  

O objetivo deste trabalho será o de ressaltar algumas características que encontramos no 
conceito de “Fala do crime”. Para isto usamos como ferramenta a aplicações de 
questionário, que foram aplicadas no centro da cidade de Natal, onde encontramos um 
grande número de pessoas de varios grupos sociais, pois acreditamos que algumas 
características da fala do crime aparecem de forma homogênea nos vários grupos sociais. O 
conceito de “Fala do crime”, que vamos trabalhar encontramos em Tereza Pires do Rio 
Caldeira, em seu ‘Cidades de Muros”. Para a autora, a “Fala do Crime” corresponderia as 
narrativas de crimes que lidam com as desordens da experiência causada pelo crime, 
produzindo certos tipos de significação. Estas narrativas seriam simplistas, intolerantes e 
marcadas por preconceitos e estereótipos. A fala do crime não apresentaria características 
eficazes para controlar o crime, ao contrário, acabam por reproduzir o medo e a violência. 
Notamos durante o trabalho que o medo do crime expresso na fala do crime, reproduz um 
discurso pelo endurecimento das políticas de controle da criminalidade. O medo do crime e 
da violência compõe o imaginário e a realidade da coletividade. Temos ciência da relação 
dessa temática com outros processos sociais significativos, dentre eles o aumento da 
segurança privada, a criminalização de certos grupos, elementos que só vem a ressaltar a 
importância do conceito estudado. 

Palavras chave: A "fala do crime", questionários, Natal     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0977  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE FÓSSEIS PLEISTOCÊNICOS NO DISTRITO DE 
SERRINHA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN  
ALUNO: PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO (03690817498)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA C F DOS SANTOS (46531017449)  
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA (40687392420)  
CO-AUTOR: ADAILTON MARQUES DA SILVA (01277810486)  
CO-AUTOR: CAMILA HYSLAVA CAMPOS SOARES (06239640409)  
 

 

Resumo:  
 

Com este trabalho registra-se a primeira ocorrência de megafauna no município de São 
Gonçalo do Amarante. Os fósseis foram coletados por trabalhadores durante suas atividades 
de exploração de pedreiras, comuns no distrito de Serrinha. De acordo com observações na 
localidade, apesar de muito devastada, é possível inferir que o material foi retirado de um 
depósito do tipo tanque desenvolvido nas rochas do embasamento. Grande parte está sob a 
guarda do Sr. José Marques, com intuito de sensibilizar a administração local no sentido de 
disponibilizar uma instalação onde as peças sejam expostas e a comunidade possa saber um 
pouco sobre os animais que por ali viveram em tempos passados. Os ossos estão muito 
fragmentados, principalmente em decorrência da coleta, mas uma análise preliminar 
permitiu a identificação de uma associação fossilífera típica do Pleistoceno superior, 
composta pelas seguintes famílias: Gomphotheriidae, Megatheriidae, Macraucheniidae, 
Equidae, Glyptodontidae e Toxodontidae. Esse achado, além de ampliar a distribuição 
geográfica da megafauna no Rio Grande do Norte, apresenta aspectos tafonômicos 
importantes, que serão interpretados e comparados com outras ocorrências potiguares. 

Palavras chave: paleontologia, megafauna, pleistoceno     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0980  
TÍTULO: FALA GAROT@ : DROGAS NO COTIDIANO ESCOLAR FALA GAROT@! 
DROGAS NO COTIDIANO ESCOLAR  
ALUNO: VALÉRIA MARINHO DA SILVA (85286710468)  
ORIENTADOR: JOÃO DANTAS PEREIRA (20176163468)  
 

 

Resumo:  
 

O uso das drogas lícitas e ilícitas por adolescentes tem sido uma das grandes preocupações 
da atualidade, principalmente pelo seu uso precoce e pelos malefícios que provoca num 
sistema nervoso em desenvolvimento. A partir dessa preocupação surgiu o interesse em 
investigar nas escolas da cidade a prevalência e o consumo de drogas. A pesquisa foi 
direcionada à faixa etária entre os 12 e os 18 anos de idade e tem como objetivos identificar 
com que idade os adolescentes estavam a experimentar as drogas; quais as comumente 
utilizadas e o que estava estimulando o consumo. Durante o processo metodológico foi 
aplicado um pré-teste o qual possibilitou a reformulação de parte do instrumental. 
Posteriormente, a pesquisa foi aplicada a 231 alunos selecionados num universo de 1.177 
adolescentes. No âmbito desta temática a preocupação com o fenômeno é recente.Trata-se 
de um estudo pioneiro tanto nas ciências sociais em geral quanto no serviço social em 
particular. Este projeto buscou compreender, o entendimento histórico social do uso, 
desvelando os conteúdos de seus significados. 

Palavras chave: Drogas, Escola, Alunos       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0983  
TÍTULO: JORNALISMO E ECONOMIA: TRANSDISCIPLINARIDADE À SERVIÇO 
DO CONHECIMENTO  
ALUNO: ALBERY LÚCIO DA SILVA (89769996491)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 

 

Resumo:  
 

A busca pelo conhecimento aponta um horizonte cheio de transformações. Nessa procura, 
as ciências têm a oportunidade de dialogar entre si, até surgirem novos conceitos. Quando 
Jornalismo e Economia se unem à procura de explicações para o desenrolar dos 
acontecimentos, nasce uma forma de desvendar a realidade social. Com o objetivo de 
analisar como ocorre o processo transdisciplinar do conhecimento nesses dois ramos 
científicos, está em desenvolvimento o presente trabalho de pesquisa. O estudo apresenta-se 
em caráter inicial e pretende acompanhar a construção do saber durante o Curso de 
Especialização em Jornalismo Econômico, promovido na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. A metodologia utilizada foi a aplicação de questionários. Como resultado 
dos dados obtidos, percebemos a carência de um maior aprofundamento na literatura sobre 
Economia por parte dos profissionais de comunicação que atuam do segmento do 
Jornalismo Econômico. 

Palavras chave: Jornalismo, Economia, Transdisciplinaridade    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0984  
TÍTULO: “TODOS IGUAIS, TÃO DESIGUAIS, MAS UNS MAIS IGUAIS QUE OS 
OUTROS”: A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO FORO PRIVILEGIADO  
ALUNO: THIAGO LANIER LOPES DA SILVA (01019110414)  
ORIENTADOR: CARLOS ROBERTO DE MIRANDA GOMES (00338605487)  
CO-AUTOR: ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO (01024902447)  
CO-AUTOR: MARÍLIA NOGUEIRA DE CASTRO (05003967446)  
CO-AUTOR: FERNANDA LAIS DE MATOS (01045785482)  
 

 

Resumo:  
 

Entende-se por relação jurídica toda vinculação intersubjetiva cuja dimensão repercute na 
ordem jurídica. Depreende-se, daí, que o Direito, no afã de pacificar com justiça, regula as 
relações sociais com o intuito de promover o bem comum. Nesta complexa recriação da 
realidade, através de normas gerais e abstratas, os anseios sociais nem sempre são 
convergentes, reclamando uma igualdade formal imposta pela lei. O objetivo do presente 
trabalho é apontar as prerrogativas de foro elencadas pela Constituição Federal, além de 
especular a possibilidade de ampliação desse rol por via de lei ordinária. Sem atentar contra 
o princípio da igualdade, o conceito de foro especial (ou foro por prerrogativa de função) é 
doutrinariamente fundamentado na proteção necessária à função que determinada 
autoridade ocupa, traduzindo-se na tutela jurisdicional do mandato conferido pelo povo, 
transferindo a competência dos juízes monocráticos para os tribunais, visando coibir 
perseguições e abusos. Ademais, não obstante ao foro especial, a Lei n.º 10.628/2002, que 
alterou o art. 84 do Código Penal, criou o chamado foro privilegiado, que estende a 
prerrogativa de foro, mesmo após o término do mandato. Nesse sentido, pretende-se 
empreender uma investigação bibliográfica sobre a constitucionalidade desse último 
instituto, revelando a sua incompatibilidade com o sistema constitucional vigente e 
diferenciando-o do foro especial, reservado unicamente à função pública, e não à pessoa 
que a exerce. 

Palavras chave: Direito Constitucional, Prerrogativa de Foro, Foro Privilegiado  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0986  
TÍTULO: AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS COMO INSTRUMENTOS DE 
DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO  
ALUNO: ALEXANDRE FERREIRA DOS ANTOS (72272201415)  
ORIENTADOR: ADRIANO LOPES GOMES (37949802472)  
 

 

Resumo:  
 

Muito se tem discutido a respeito do papel das rádios comunitárias no processo de 
democratização da comunicação no Brasil, mas pouco se tem pesquisado a este respeito, 
este trabalho tenta buscar respostas para alguns questionamentos neste aspecto e mostra-se 
de extrema relevância para sociedade, uma vez que as rádios comunitárias estão cada vez 
mais presentes nas pequenas cidades e grandes centros, levando informação e lazer a todos 
que as sintonizam. No entanto, o conteúdo veiculado nessas rádios parece não se adequar as 
reais necessidades e expectativas da comunidade e da própria legislação que as rege, 
portanto, um estudo como este poderá fornecer subsídios para uma avaliação mais 
consistente desse novo panorama da comunicação social no Brasil, mais especificamente 
em Natal e na Grande Natal. 

Palavras chave: comunicação, rádio, cidadania      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS0996  
TÍTULO: AS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS DOS PRINCIPAIS CANDIDATOS À 
PREFEITURA DE NATAL RN NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2004.  
ALUNO: PAULA DOMITILLA DA SILVA BEZERRA (00766106403)  
ORIENTADOR: JOAO EMANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIR (20027214400)  
 

 

Resumo:  
 

O trabalho proposto é parte constitutiva de uma pesquisa mais ampla em desenvolvimento 
que vem sendo realizada pelo Grupo de Estudos Mídia e Poder vinculado à Base de 
Pesquisa Política, Cultura e Educação, acerca do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. 
Seu objetivo é analisar quais foram as estratégias utilizadas pelos principais candidatos à 
prefeitura de Natal RN em 2004 - Fatima Bezerra (PT), Ney Lopes (PFL), Luiz Almir 
(PSDB), Carlos Eduardo (PSB) - na propaganda política veiculada no Horário Eleitoral 
(HGPE), durante o período do primeiro turno. Para isto, será analisado o conteúdo dos 
programas dos candidatos em termos dos apelos contidos nas mensagens desses programas, 
a partir de metodologia desenvolvida pelo pesquisador Mauro Pereira Porto (UnB) para 
estudo dos programas dos candidatos no HGPE nas eleições presidenciais de 2002. A 
aplicação desta metodologia permitirá trazer a tona as estratégias adotadas pelos candidatos, 
a partir dos conteúdos dos respectivos programas e dos resultados eleitorais obtidos. 

Palavras chave: eleições, horário eleitoral, estratégias     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: HS0997  
TÍTULO: A ANÁLISE DA RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 
VOLUNTARIADO UNIVERSITÁRIO COM O NÍVEL DE INTERESSE DOS ALUNOS 
DE ADMINISTRAÇÃO DA UFRN E O VOLUNTARIADO.  
ALUNO: PRISCILA TÁSIA JACINTO DE LIMA (01194288499)  
ORIENTADOR: ANA PATRICIA RODRIGUES LEITE (65529030491)  
CO-AUTOR: JEFFERSON DANTAS FREIRE DE MORAIS (01164441426)  
CO-AUTOR: THAÍS CHACON DOS SANTOS (06032398463)  
CO-AUTOR: DENISE OLIVEIRA MENDONÇA (05747132474)  
 

 

Resumo:  
 

A pesquisa destina-se ao estudo e a avaliação do método de atuação do CVU (centro de 
voluntariado universitário), bem como o conhecimento que os alunos de graduação em 
administração da UFRN possuem sobre a atividade que o centro desenvolve. Busca-se 
destacar os pontos em que se sustentam às atividades do CVU, como também as 
deficiências e os aspectos que precisam ser melhorados na sua prática. Com a difusão do 
princípio básico da Responsabilidade Social, as pessoas acreditam que não só as a 
autoridades, mas também elas devem ajudar a desenvolver sua comunidade e seus 
indivíduos, contribuindo assim para melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. O objetivo 
foi analisar que fatores podem ser motivadores para participação dos alunos de 
administração no CVU. Foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva. A amostra 
constitui-se de 90 entrevistados. O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário 
estruturado, composto, tanto por perguntas fechadas como abertas, aplicado nos dias 6 e 7 
de julho de 2005, em Natal/RN. Infere-se que o CVU de forma geral não é conhecido pelos 
estudantes de administração da UFRN. Bem como a maioria das pessoas que têm interesse 
no trabalho voluntário são do sexo feminino e que acreditam que este trabalho é importante 
para a sociedade. Logo, conclui-se que há uma deficiência por parte do CVU na divulgação 
do seu trabalho. Acredita-se que se deve adotar métodos mais eficazes para levar os alunos 
ao conhecimento de suas práticas. 

Palavras chave: voluntariado, responsabilidade social, universitário   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS1013  
TÍTULO: UM ROBÔ PIANISTA: SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO AO 
ENSINO DE PIANO  
ALUNO: LENNEDY CAMPOS SOARES (04906329470)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (76076610425)  
CO-AUTOR: LENNEDY CAMPOS SOARES (04906329470)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE BEZERRA VIANA (76076610425)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho, financiado pelo Pró-reitoria de Pesquisa e Escola de Música, intitulado 
“Sistema Informatizado de Apoio ao Ensino de Piano”, refere-se ao desenvolvimento de 
duas mãos mecatrônicas com as quais será possível auxiliar alunos iniciantes no estudo do 
piano. O dispositivo em desenvolvimento será utilizado em atividades de extrema repetição 
dispensando desta forma o professor de uma atividade cansativa e improdutiva. O trabalho 
em questão foi iniciado com a construção da estrutura mecânica que é constituída de vários 
motores, trilhos e correias, os quais foram dispostos de maneira a permitir o deslocamento 
lateral das mãos, feitas em madeira e alumínio, e dois movimentos para cada um dos dedos. 
Em seguida ao desenvolvimento da estrutura mecânica deu-se a implementação do esquema 
elétrico que permite a um micro-controlador comandar as ações dos motores, com base em 
informações provindas da comunicação do micro-controlador com um computador. Após a 
criação da parte elétrica iniciou-se a implementação do código de baixo nível utilizado pelo 
micro-controlador para interface entre o computador e a parte eletro-mecânica. Este ainda 
está em fase desenvolvimento junto com o código de alto nível que será utilizado pelo 
computador para transformar as partituras em informação para o micro-controlador. Até 
agora implementamos a parte de movimentos laterais, deixando para uma segunda fase do 
projeto a implementação do dedilhado necessário para tocar piano. 

Palavras chave: robótica, música, computação      
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: HS1021  
TÍTULO: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS ACERCA DAS 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA ALFABETIZAÇÃO  
ALUNO: SAIMONTON TINÔCO DA SILVA (01022828460)  
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES (15678296434)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho vincula-se à Base de Pesquisas "Processos de Aprender e Ensinar na 
Educação Infantil", do Departamento de Educação da UFRN. Objetivou compreender a 
natureza das dificuldades de aprendizagem dos alunos em processo de aquisição da leitura e 
da escrita, constantemente citadas nas falas de professores alfabetizadores, principalmente 
de escolas públicas, como causa de seu não-avanço no domínio das práticas de ler e 
escrever. Nessa perspectiva, buscou-se investigar as concepções de ambos - professores e 
alunos - sobre a questão, confrontando-as com as atuais abordagens teóricas sobre os 
processos de aprendizagem, além de refletir sobre as implicações dessas "dificuldades" para 
o trabalho desenvolvido com estas crianças. O estudo, com um caráter exploratório, 
envolveu pesquisa bibliográfica e construção de dados empíricos através da realização de 
entrevistas semi-estruturadas, junto a professores e alunos de escolas de nosso município, 
definidos a partir de um recorte do universo de sujeitos da pesquisa à qual esta investigação 
está vinculada. A análise dos dados, em fase final de elaboração, certamente contribuirá 
para uma compreensão mais sistemática da problemática abordada, seus determinantes e 
suas conseqüências para o processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, para uma 
ampliação da reflexão acerca do papel da intervenção docente nos processos de 
aprendizagem dos diferentes alunos. 

Palavras chave: Alfabetização, Dificuldades de Aprendizagem, Formação de Professores. 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS1023  
TÍTULO: O CURSO DE PEDAGOGIA NA DÉCADA DE 70: PERCEPÇÃO CRÍTICA 
SOBRE SUAS CARACTERÍSTICAS  
ALUNO: JOSILEIDE PINHEIRO DOS SANTOS (04616773424)  
ORIENTADOR: ANADIR PESSOA CAVALCANTE GOMES (42248795491)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA CASTRO SANTOS (02754167471)  
CO-AUTOR: MARIA ANGELA DA SILVA (67300677487)  
CO-AUTOR: VALESIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA (03012668403)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho aborda o curso de Pedagogia na década de 70, enfocando a influência 
que recebia do contexto político social da época inserido no Regime Militar, no qual os 
estudantes enfrentaram uma série de dificuldades, dentre elas censura e limitaões com 
relação a aprofundamentos teóricos, que não fundamentavam sua prática docente, como 
também várias reformulações na sua estrutura curricular, tendo como conseqüência o 
desmembramento do curso de Pedagoia visto hoje. Para a realização deste, foram feitas 
entrevistas com estudantes da respectiva década (não só da UFRN como também de outras 
universidades do Brasil) e estudos bibliográficos referentes a essa temática. 

Palavras chave: pedagogia, decada, 70       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: HS1040  
TÍTULO: O ATO DE CONTAR HISTÓRIAS – POR QUE O ALUNO SE DISPERSA 
QUANDO SEU OUVINTE É O PAPEL?  
ALUNO: LEONARDO MENDES ÁLVARES (02312331403)  
ORIENTADOR: LIOMAR COSTA DE QUEIROZ (10844341487)  
CO-AUTOR: MARIA SOLANILDE FERREIRA (02903890463)  
 

 

Resumo:  
 

Inscrito na pesquisa A formação lingüística dos professores do ciclo básico do ensino 
fundamental,objetiva estudar a produção escrita das seqüências textuais, descritiva e 
narrativa nos ciclos iniciais do ensino fundamental; sua relação com a atenção como 
componente psíquico da aprendizagem, com a postura dos professores na sala de aula; com 
o domínio de conhecimentos das referidas seqüências textuais pelos professores. Objetiva, 
ainda, desenvolver, com os professores, estratégias pedagógicas que possibilitem a 
elaboração mais efetiva dessa produção textual. Privilegia as seqüências narrativa e 
descritiva por serem os textos mais usados nesse nível de escolaridade e pela observação 
das dificuldades dos professores no ensino sistemático da produção textual. Segue uma 
orientação metodológica colaborativa em que são utilizados processos interativos de 
reflexão, envolvendo professores e alunos, com observações em sala de aula, durante as 
quais serão feitos registros das interações e das narrativas orais e escritas. A análise se 
efetivará em sessões de reflexão, que se orientarão por categorias elaboradas a partir das 
necessidades apontadas pelos integrantes do trabalho, bem como pelo referencial teórico-
metodológico que sustenta a investigação. Até o momento, evidencia-se a necessidade de 
repensar a prática de produção textual no ensino fundamental, remetendo a uma reflexão 
permanente com os professores para ressignificação dos seus conhecimentos lingüísticos. 

Palavras chave: formação de professores, produção textual, atenção   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Os brasões são insígnias ou emblemas que se adotam como distintivo. Geralmente utilizado 
pelas Universidades Federais Brasileiras, bem como unidades militares e intuições 
governamentais, como forma de identificação e reconhecimento. Além das imagens que 
conferem ao brasão plasticidade e riqueza visual, completa sua composição um texto escrito 
chamado de “divisa”, na maioria das vezes escrito em latim. Arte, poesia, e, até mesmo, um 
certo romantismo, como defendem alguns estudiosos, encerrando em si idéias de formação 
científica e humana, sabedoria, conhecimento. Tomando-se como exemplo as divisas de 
algumas Universidades, a exemplo de “Fluendo Crescit”, “Ex semine seces”, “Virtus 
Impávida” “Ad altiora”, “Sitientibus”, “Cientia ad sapientiam”, “Sapientia aedificat”, 
“Accepit ut det”, “Supra omnes lux luces”, observa-se como elas simbolizam e mobilizam 
uma certa identidade construída discursivamente que se oferece a estudo e investigação. A 
composição do brasão nos interpela e convida a lhe dirigir o olhar para dois lados: para a 
relação entre o texto escrito e as imagens que de seus textos escritos. Considerando estas 
questões, este trabalho tem como objetivo registrar, comparar e estudar a composição e 
construção discursiva que gravita em torno dos brasões das Universidades Federais 
brasileiras, oferecendo material que possa ser de interesse aos estudos Lingüísticos, 
Históricos, bem à História da Arte. 

Palavras chave: Brasões, estudos linguísticos, História da Arte    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O trabalho versa sobre a cobertura jornalística das eleições para o cargo de prefeito de 
Natal/RN em 2004. Para tanto, utiliza os conceitos de enquadramento, desenvolvidos por 
pesquisadores brasileiros, como o professor da Universidade de Brasília, Mauro Porto. 
Aplicados no Grupo de Estudos Mídia e Poder, da UFRN, os seguintes: episódico, temático, 
personalista e corrida de cavalos; sendo recentemente feita uma substituição do 
enquadramento episódico, dada altíssima incidência de acordo com os trabalhos 
anteriormente desenvolvidos pelo GEMP, por três novos enquadramentos, a saber, 
“articulação e mobilização personalista”, “articulação e mobilização institucional” e 
“factual”. Chegou-se a resultados que se insinuam como uma cobertura personalista da 
política, o que é prejudicial ao aprimoramento democrático, bem como o pouco estímulo à 
crítica, devido a uma cobertura “ao sabor dos ventos”, claramente adotada. O trabalho tem 
ainda a pretensão de apresentar determinadas questões que possam vir a ser tratadas de 
maneira mais substancial, com as coberturas jornalísticas oferecendo indícios. 

Palavras chave: Coberturas jornalísticas, Eleições, Conceitos de enquadramento 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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