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VÍDEOS SELECIONADOS PARA CONCORRER AO PRÊMIO 
 
Na categoria Vídeo Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica concorrerão os alunos de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN cujos vídeos                     
apresentados durante a Fase Online do XXVIII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (eCICT 2017) indicados pela Pró-Reitoria de                     
Pesquisa por sua excelência como vídeos de divulgação científica. 
 
COMISSÃO JULGADORA: 
Raimundo Nonato Calazans Duarte - Comitê Externo CNPq 
Marta Maria da Conceição - Comitê Externo CNPq 
Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade - Comitê Externo CNPq 
Miguel Junior Sordi Bortolini - Comitê Externo CNPq 
Mário César Ferreira - Comitê Externo CNPq 
Maria Angélica da Silva - Comitê Externo CNPq 
 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias 

Código Título do Trabalho Autor 

Modalidad

e de IC/IT Orientador Curso 

ET0218 

Análise comparativa entre uso do sistema NedGlove e o 

sistema Leap Motion para sessões de rebilitação virtual 

ANDRÉ FONSECA 

CAVALCANTI 

VOLUNTÁRI

O (IC) 

RUMMENIGGE RUDSON 

DANTAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

ET0286 NEDGolove para captura dos movimentos do punho 

FRANCISCO 

BIANOR SOUZA 

DE MEDEIROS 

 PIBIC 

UFRN (IC)  

RUMMENIGGE RUDSON 

DANTAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

ET0307 

Avaliação Experimental do ROS compatível com Algorítimos 

SLAM para sensores RGB-D 

RODRIGO 

SARMENTO 

XAVIER 

 

VOLUNTÁRI

O (IC)  

BRUNO MARQUES FERREIRA 

DA SILVA  CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

ET0601 

DINÂMICA DO COMPLEXO LACUSTRE NA APA DE JENIPABU NO 

LITORAL ORIENTAL DO RN E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS 

SEDIMENTOS A ELE ASSOCIADOS 

CLÁUDIA 

PATRÍCIA 

ARAÚJO E SILVA 

 PIBIC 

UFRN (IC)  

RICARDO FARIAS DO 

AMARAL GEOLOGIA 

ET0698 

Utilização do resíduo da palha de carnaúba para produção de 

enzimas lignocelulolíticas 

ALAN DE 

OLIVEIRA 

CAMPOS 

 PIBIC 

CNPq (IC)  

GORETE RIBEIRO DE 

MACEDO ENGENHARIA QUÍMICA 
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ET0778 

AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO HIDROLITICA DO SISTEMA 

PA6/ARGILA NACIONAL 

JULIANA ISA 

PEREIRA ALVES 

VOLUNTÁRI

O (IC) 

AMANDA MELISSA DAMIAO 

LEITE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

ET0983 

Desenvolvimento de Protótipo - Ambiente de Realidade Virtual 

WEB 3D - Modelagem BIM 

ANDREY FELIPE 

ROLIM DE SOUZA 

 

VOLUNTÁRI

O (IC)  CARLOS MAGNO DE LIMA CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

ET1299 

INDICADORES DE EXPOSIÇÃO A DESASTRES E MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS NO BRASIL 

VINNICIUS VALE 

DIONIZIO 

FRANÇA 

 PIBIC 

UFRN (IC)  

LUTIANE QUEIROZ DE 

ALMEIDA GEOGRAFIA 

HS1066 

Demolições e sensibilidades: uma investigação sobre os 

debates das cidades em (des)construção 

ANA LUÍSA DE 

SOUZA DANTAS 

 PIBIC 

UFRN (IC)  

GEORGE ALEXANDRE 

FERREIRA DANTAS ARQUITETURA E URBANISMO 

HS1118 

Exatidão matemática e subjetividade na cartografia: as 

representações fitogeográficas no contexto das ações “contra 

as secas” (1919-1933) 

ADIELSON 

PEREIRA DA 

SILVA 

 PIBIC 

CNPq (IC)  

ANGELA LUCIA DE ARAUJO 

FERREIRA GEOGRAFIA 

 

 

Ciências da Vida 

Código Título do Trabalho Autor 

Modalidad

e de IC/IT Orientador Curso 

SB0350 

Percepção do uso de mapas conceituais por estudantes de 

medicina 

DANIEL 

FERNANDES 

MELLO DE 

OLIVEIRA 

 PIBIC 

UFRN (IC)  ROSIANE VIANA ZUZA DINIZ MEDICINA 

SB0501 

Desenvolvimento de corantes para caracterização de 

restauração direta em resina composta: resultados 

preliminares 

VIVIANNE 

SALVIANO 

NURMBERGER 

 

VOLUNTÁRI

O (IC)  ISANA ALVARES FERREIRA ODONTOLOGIA 

SB0760 

Sistema para integração caprinocultura e piscicultura intensiva 

- uma oportunidade de minorar riscos na atividade rural 

LARYSSE 

SAVANNA IZIDIO 

DA SILVA 

 PIBITI 

UFRN (IT)  

HENRIQUE ROCHA DE 

MEDEIROS 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 
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SB0930 

Paisagem acústica: ferramenta para análise de processos 

ecológicos em uma área de Caatinga Potiguar 

LARA CUNHA 

LOPES 

 PIBIC 

UFRN (IC)  

RENATA SANTORO DE SOUSA 

LIMA MOBLEY CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

SB0971 

Tratamento das disfunções temporomandibulares com terapia 

manual 

WIGLIANY 

BEZERRA 

CARVALHO 

 

VOLUNTÁRI

O (IC)  

SANDRA CRISTINA DE 

ANDRADE FISIOTERAPIA 

SB1077 

Validação do Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire para 

pacientes com Insuficiência Cardíaca 

VICTOR 

CAVALCANTI 

MEDEIROS 

 PIBIC 

UFRN (IC)  ROSIANE VIANA ZUZA DINIZ MEDICINA 

SB1323 

PET-FLUOR18-DEOXIGLICOSE (18F-FDG) COMO FERRAMENTA 

PARA DIAGNÓSTICO DE FOCOS SÉPTICOS ABDOMINAIS EM 

RATOS 

MONICA RAQUEL 

DE SOUZA 

AQUINO 

 PIBIC 

CNPq (IC)  ALDO DA CUNHA MEDEIROS MEDICINA 

SB0060 

IMPORTÂNCIA DA COLORAÇÃO NA COMUNICAÇÃO 

INTERSEXUAL DO CARANGUEJO CHAMA-MARÉ, Uca 

leptodactyla Rathbun, 1898 (CRUSTACEA: OCYPODIDAE) 

RAIANE DOS 

SANTOS GUIDI 

 

VOLUNTÁRI

O (IC)  

DANIEL MARQUES DE 

ALMEIDA PESSOA  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

SB0380 

Síndrome da fragilidade em idosos com Diabetes Mellitus: 

fatores clínico-funcionais associados. 

ANTONIA 

GILVANETE 

DUARTE GAMA 

 PIBIC 

UFRN (IC)  JULIANA MARIA GAZZOLA FISIOTERAPIA 

SB0956 

Influência da intensidade de luz ambiente e das características 

dos objetos sobre a identificação de alvos naturalísticos por 

seres humanos dicromatas e tricormatas. 

SOFIA CORADINI 

SCHIRMER 

 

VOLUNTÁRI

O (IC)  

DANIEL MARQUES DE 

ALMEIDA PESSOA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes 

Código Título do Trabalho Autor 

Modalidad

e de IC/IT Orientador Curso 

HS0013 

Compreensão dos espaços livres do Campus Central da UFRN 

pela comunidade universitária 

NATALYA 

CRISTINA DE 

LIMA SOUZA 

PIBIC CNPq 

(IC) 

GLEICE VIRGINIA MEDEIROS 

DE AZAMBUJA ELALI ARQUITETURA E URBANISMO 
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HS0038 

UM OLHAR SOBRE AS PESQUISAS EM HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA A PARTIR DA ANÁLISE DOS ANAIS 

DO EBRAPEM (2014 E 2015) 

GUSTAVO LUCAS 

SILVA DA COSTA 

PIBIC UFRN 

(IC) 

LILIANE DOS SANTOS 

GUTIERRE MATEMÁTICA 

HS0055 

Encontrabilidade da informação em ambientes informacionais: 

diálogo teórico entre os conceitos intencionalidade e affordance 

ALESSANDRA 

STEFANE 

CÂNDIDO ELIAS 

DA TRINDADE 

PIBIC UFRN 

(IC) FERNANDO LUIZ VECHIATO BIBLIOTECONOMIA 

HS0402 

UM OLHAR SOBRE O SUICÍDIO: VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS 

DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE UM CAMPUS DA ÁREA DA 

SAÚDE 

MARIA VANÊSSA 

MORAIS DA 

SILVA 

PIBIC UFRN 

(IC) ANA KARINA SILVA AZEVEDO PSICOLOGIA 

HS0414 

Dança e empatia cinestésica: o olhar dos espectadores de 

dança na cidade de Natal 

RAUL TORRES 

AÇUCENA 

PIBIC UFRN 

(IC) 

TEREZINHA PETRUCIA DA 

NOBREGA PSICOLOGIA 

HS0544 

Análise do cortisol associado à intervenção pela técnica de 

Experiência Somática (SE) no tratamento do transtorno de 

estresse pós-traumático (TEPT) em vítimas de assalto na 

cidade de Natal 

GABRIELA DE 

FARIA OLIVEIRA 

PIBIC CNPq 

(IC) 

MARIA BERNARDETE 

CORDEIRO DE SOUSA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

HS0640 

A INVISIBILIDADE DA ENERGIA E SUA RELAÇÃO COM O TEMPO 

E A TECNOLOGIA NA EXPERIÊNCIA HUMANA 

PEDRO RAFAEL 

SILVA DE 

OLIVEIRA 

PIBIC CNPq 

(IC) JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO PSICOLOGIA 

HS0935 

Jogos Africanos e Etnomatemática: possibilidades para a sala 

de aula 

RENATA FREIRE 

DE OLIVEIRA 

PIBIC CNPq 

(IC) 

MERCIA DE OLIVEIRA 

PONTES MATEMÁTICA 

HS1021 

O DESEMPENHO EMPREENDEDOR DOS ARTISTAS 

BRASILEIROS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA 

(SOBRE)VIVER DA ARTE 

ERICKALINE 

BEZERRA DE 

LIMA 

PIBIC CNPq 

(IC) 

PEDRO FERNANDO 

BENDASSOLLI PSICOLOGIA 

HS1391 

Estudo bibliográfico, pesquias e montagem de um banco de 

dados da música de jovens rabequeiros do Nordeste. 

SILAS EMANUEL 

DA SILVA COSTA 

PIBIC UFRN 

(IC) AGOSTINHO JORGE DE LIMA MÚSICA 

 

 


