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TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 
 
Local:  Auditório da Reitoria da UFRN 
 
Observações Importantes: 1. Cada apresentador terá 10 minutos para realizar a apresentação, seguidos por 5 minutos para debates, com acréscimo de 2                      
minutos, quando necessário. 2. O apresentador deverá entregar à organização do evento a apresentação em formato PowerPoint armazenada em pendrive,                    
até 15 minutos antes do início workshop. 
 

Workshop 1 - Ciências Exatas, da Terra e Engenharias (SEGUNDA-FEIRA - DIA 06/11 - TARDE) 

AVALIADORES INTERNOS:  
Samuel Xavier de Souza - Comissão de Pesquisa 
José Dias do Nascimento Junior - Comissão de Pesquisa 
Zorano Sérgio de Souza - Comissão de Pesquisa 
 
 
 

AVALIADORES EXTERNOS:  
Susie Macedo - FIERN 
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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 

SB0019 CCS 

PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 
FUNCIONALIZADAS PARA INCORPORAÇÃO DE FÁRMACOS E 
BIOMOLÉCULAS 

RENATA DE 
CARVALHO 
FEITOSA 

 PIBIC CNPq 
(IC) 

ARNOBIO 
ANTONIO DA 
SILVA JUNIOR FARMÁCIA 13h45 

SB1338 FACISA 
Características Estruturais e Atividade Anticoagulante e Anti-IIa de um 
Heparinoide Isolado do Camarão Litopenaeus vannamei 

MIRELLA 
CUNHA LIRA 

PIBIC UFRN 
(IC) 

ADRIANA DA 
SILVA BRITO

 BIOMEDICINA 14h05 

ET0797 ECT 
Síntese pelo método de combustão e caracterização do catalisador com 
estrutura perovskita tipo Gd1-xCaxCoO3 (x=0,3) 

CASSIA CARLA 
DE CARVALHO  ECT (IC) 

FILIPE MARTEL 
DE MAGALHAES 
BORGES 

CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA 14h25 

ET0996 ECT 

ANALISE DA EFICIÊNCIA FOTOLÍTICA DE REATOR FOTOQUÍMICO 
APLICADO NO TRATAMENTO DE EFLUENTE COM ALTA CARGA 
ORGÂNICA 

KAANDA 
REBECA 
MARQUES 

 PIBIC UFRN 
(IC) 

DOUGLAS DO 
NASCIMENTO 
SILVA 

CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA 14h45 
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CUNHA 

ET0220 CCET 
Processo INAR(1) Com Estrutura Sazonal Para Séries Temporais Com 
Distribuição Marginal Geométrica 

RODRIGO 
MATHEUS 
ROCHA DE 
MEDEIROS 

 VOLUNTÁRIO 
(IC) 

MARCELO 
BOURGUIGNON 
PEREIRA  ESTATÍSTICA 15h05 

ET1324 CCET Catálogo sísmico para a região Nordeste do Brasil - Ano 2015 

JOSÉ 
AUGUSTO 
SILVA DA 
FONSÊCA 

 VOLUNTÁRIO 
(IC) 

JORDI JULIA 
CASAS  GEOFÍSICA 15h25 

ET1138 CCET 

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E TECTÔNICA DE CARBONATITOS 
E ROCHAS ULTRAMÁFICAS ASSOCIADAS A NE DE SÃO JOSÉ DO 
CAMPESTRE, RN 

ARIANA LAÍS 
OLIVEIRA DE 
SOUZA 

 PIBIC CNPq 
(IC) 

ZORANO 
SERGIO DE 
SOUZA  GEOLOGIA 15h45 

ET0964 CCET 

Sensor de baixo custo visando detecção colorimétrica da demanda 
química de oxigênio: uma investigação usando planejamento fatorial de 
experimentos 

ERYKA 
THAMYRIS 
DAMASCENA 
NÓBREGA 

 PIBIC UFRN 
(IC) 

EDGAR PERIN 
MORAES  

QUÍMICA DO 
PETRÓLEO 16h05 

SB0275 CCET 
MICROENCAPSULAÇÃO DE BACTÉRIAS LÁCTICAS DESTINADAS À 
FABRICAÇÃO DE LEITE FERMENTADO PROBIÓTICO 

LUCILAINE 
LOURENÇATO 

 VOLUNTÁRIO 
(IC) 

BEATRIZ DE 
CASSIA 
MARTINS 
SALOMAO 

ENGENHARIA 
DE 
ALIMENTOS 16h25 

HS0055 CCSA 
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

 
BIBLIOTECON
OMIA 16h45 

 

Workshop 2 - Ciências Exatas, da Terra e Engenharias (TERÇA-FEIRA - DIA 07/11 - MANHÃ) 
AVALIADORES INTERNOS:  
Sibele Berenice Castellã Pergher - Pró-Reitoria de Pesquisa 
Emanuele Orazi - Comissão de Pesquisa 
José Dias do Nascimento Junior - Comissão de Pesquisa 

AVALIADORES EXTERNOS:  
Susie Macedo - FIERN 
Raimundo Nonato Calazans Duarte - Comitê Externo CNPq 
Marta Maria da Conceição - Comitê Externo CNPq 
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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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 

HS0013 CT 
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 8h15 

ET0377 ECT 
Aplicação da Remediação Eletrocinética integrada com adição de 
persulfato para remoção de petróleo em solo e água 

JULIANA 
BELKO 
BARROS 

 PIBITI CNPq 
(IT) 

ELISAMA VIEIRA 
DOS SANTO 

CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA 8h35 

ET1004 CCET 
DUSTER: O novo sistema LIDAR do DCAC/CCET/UFRN para a 
avaliação do transporte transcontinental de aerossóis atmosféricos 

RENATA 
SAMMARA DA 
SILVA SANTOS 

 PIBIC UFRN 
(IC) 

JUDITH 
JOHANNA 
HOELZEMANN

 
ENGENHARIA 
AMBIENTAL 8h55 

ET1315 CT Avaliação do emprego de geossintéticos em solos expansivos 

BRENO 
OTÁVIO 
FERREIRA DA 
SILVA 

 VOLUNTÁRIO 
(IC) 

CARINA MAIA 
LINS COSTA 

ENGENHARIA 
CIVIL 9h15 

ET0584 CT Modelo de avaliação das startups brasileiras 

ANA JAMILE 
DAMASCENO 
BARBOSA 

 PIBIC CNPq 
(IC) 

FERNANDA 
CRISTINA 
BARBOSA 
PEREIRA 
QUEIROZ 

ENGENHARIA 
DE 
PRODUÇÃO 9h35 

ET1308 CCET 
GRÁFICO CUSUM PARA MONITORAMENTO DE TEMPOS DE 
SOBREVIVÊNCIA 

ERIKA 
RAYANNE 
FERNANDES 
DA SILVA 

 VOLUNTÁRIO 
(IC) 

DIONE MARIA 
VALENCA

 ESTATÍSTICA 9h55 
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ET0601 CCET 

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 10h15 

HS0269 IMD 
Avaliação de Classificação de Recursos Educativos Digitais para o 
Ensino e Aprendizagem de Matemática para Dispositivos Móveis 

ELVIS 
MEDEIROS DE 
MELO 

 VOLUNTÁRIO 
(IC) 

DENNYS LEITE 
MAIA  

TECNOLOGIA 
DA 
INFORMAÇÃO 10h35 

SB1019 CCS 
ESTUDO DA VIDA ÚTIL DO PEIXE VOADOR ARMAZENADO EM 
GELO: AVALIAÇÃO DE ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS 

AMANDA 
GRACIELLE 
CARLOS 
DANTAS 

 VOLUNTÁRIO 
(IC) 

KARLA 
SUZANNE 
FLORENTINO 
DA SILVA 
CHAVES 
DAMASCENO

 NUTRIÇÃO 10h55 

HS0200 ECT 
Poiésis e Poética: Aproximações entre a Filosofia da Técnica de Martin 
Heidegger e a Poesia do Inútil de Manoel de Barros 

MARIA 
RENATA DE 
CASTRO 
SULINO 

 PIBIC UFRN 
(IC) 

ANGELA LUZIA 
MIRANDA 

QUÍMICA DO 
PETRÓLEO 11h15 

 

Workshop 3 - Ciências Exatas, da Terra e Engenharias (TERÇA-FEIRA - DIA 07/11 - TARDE) 

AVALIADORES INTERNOS:  
Maurício Roberto Bomio Delmonte - Comissão de Pesquisa 
Emerson Moreira Aguiar - Comissão de Pesquisa 
Marciano Furukava - Coordenação de Empreendedorismo 
 
 
 

AVALIADORES EXTERNOS:  
Susie Macedo - FIERN 
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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 

ET0697 ECT 
Avaliação das variáveis de síntese na obtenção de HAp nanoestruturada 
por reação de combustão 

THAÍLA 
GOMES  ECT (IC) 

KALINE MELO 
DE SOUTO 

CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA 13h45 
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MOREIRA VIANA 

OU0465 CCS 
Análise da contaminação no manuseio do microscópio operatório em 
Odontologia 

LETICIA 
KARINA DE 
MEDEIROS 
RODRIGUES 
BEZERRA 

PPG/PROPES
Q (IC) 

LETICIA MARIA 
MENEZES 
NOBREGA

 
ODONTOLOGI
A 14h05 

ET1030 CT GPSIM: Simulador de sinais de GPS em frequência intermediária 
JOÃO LEITE 
DE CARVALHO 

 PIBITI UFRN 
(IT) 

SAMUEL XAVIER 
DE SOUZA

 

ENGENHARIA 
DE 
COMPUTAÇÃO 14h25 

ET0027 CT Síntese de filmes finos multicamadas de TiO2-MnO2 

EDUARDA 
MEDEIROS DE 
ARAÚJO 

 PIBIC CNPq 
(IC) 

FABIANA 
VILLELA DA 
MOTTA 

ENGENHARIA 
DE MATERIAIS 14h45 

OU1297 IMD 
Desenvolvimento de tecnologias abertas de processamento de dados de 
EEG e EMG 

JOÃO 
BEZERRA DA 
ROCHA NETO 

 
PPG/PROPES
Q (IC) 

JULIO CESAR 
PAULINO DE 
MELO  

ENGENHARIA 
MECATRÔNIC
A 15h05 

ET0139 ECT 
Formas Diferenciais - Formalismo Avançado em Matemática para estudo 
Físicos 

YAGO BRASIL 
DE LIMA  ECT (IC) 

CARLOS 
EDUARDO 
PELLICER DE 
OLIVEIRA FÍSICA 15h25 

HS0038 CCET 
UM OLHAR SOBRE AS PESQUISAS EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA A PARTIR DA ANÁLISE DOS ANAIS DO EBRAPEM 

GUSTAVO 
LUCAS SILVA 
DA COSTA 

 PIBIC UFRN 
(IC) 

LILIANE DOS 
SANTOS 
GUTIERRE

 MATEMÁTICA 15h45 

ET0100 CT 
SÍNTESE DO AL-MCM-41 USANDO COMO FONTE DE SÍLICA O 
CASCALHO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

SIMONE 
OLIVEIRA 
RIBEIRO 

 PIBIC CNPq 
(IC) 

MARCUS 
ANTONIO DE 
FREITAS MELO QUÍMICA 16h05 

HS1066 CT 
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 16h25 
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HS0832 CCSA 
É POSSÍVEL IMPLANTAR O TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED 
COSTING NO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL? 

LUCAS ALLAN 
DINIZ 
SCHWARZ 

 PIBIC UFRN 
(IC)  

ALEXANDRO 
BARBOSA

 
CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 16h45 

 
Workshop 1 - Ciências da Vida (QUARTA-FEIRA - DIA 08/11 - MANHÃ) 

AVALIADORES INTERNOS:  
Renata Gonçalves Ferreira - Comissão de Pesquisa 
Susana Margarida Gomes Moreira - Comissão de Pesquisa 
Silvana Alves Pereira - Comissão de Pesquisa 
 
 

AVALIADORES EXTERNOS:  
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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 

SB0318 EAJ 
Avaliação das características morfológicas do sorgo cv. BRS Ponta Negra 
irrigado com água salina 

MARISLAYNE 
DE GUSMAO 
PEREIRA PIBIC UFRN (IC) 

ROBSON 
ALEXSANDRO 
DE SOUSA AGRONOMIA 8h15 

SB1252 IC 
Caracterização eletrofisiológica do hipocampo de ratos durante locomoção em 
esteira 

ALAN MICHEL 
BEZERRA 
FURTUNATO PIBIC CNPq (IC) 

ADRIANO 
BRETANHA 
LOPES TORT

 BIOMEDICINA 8h35 

SB1055 CB 
TAXONOMIA DOS GÊNEROS Lycoperdon PERS. E Vascellum F. SMARDA 
(BASIDIOMYCOTA, LYCOPERDACEAE) 

RAFAELA 
ARAUJO 
FERREIRA 
GURGEL 

PIBIC AF CNPq 
(IC) 

IURI GOULART 
BASEIA  

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 8h55 

SB0034 ES O Significado de Viver com HIV/AIDS para Adultos Jovens. 

ALEXANDY 
MICHEL 
DANTAS 
SANTOS PIBIC-EM (IC) 

LANNUZYA 
VERISSIMO E 
OLIVEIRA 

CURSO 
TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 9h15 

SB0375 CCS 
PERFIL IMUNOMOLECULAR DAS LEUCEMIAS AGUDAS: UMA 
ABORDAGEM BASEADA NAS ANÁLISES POR CITOMETRIA DE FLUXO 

GILIANE 
DANTAS DE 
BRITO PIBIC UFRN (IC) 

GERALDO 
BARROSO 
CAVALCANTI ECOLOGIA 9h35 
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JUNIOR 

SB0320 CB 
Avaliação do potencial da macroalga Gracilaria birdiae como biofiltro em um 
sistema de cultivo integrado multitrófico VITOR KLEIN PIBIC CNPq (IC) 

ELIANE 
MARINHO 
SORIANO 

ENGENHARIA 
DE 
AQUICULTURA 9h55 

SB0371 CCS 
Relação entre hospitalização e a força de preensão palmar em idosos 
hospitalizados no Hospital Universitário Onofre Lopes 

FERNANDA 
FARIAS DE 
OLIVEIRA PIBIC CNPq (IC) 

RICARDO 
OLIVEIRA 
GUERRA  FISIOTERAPIA 10h15 

SB0642 MULTI Haplótipos da globina BS na anemia falciforme: uma abordagem negligenciada 

LIANA FRANCO 
DE SOUSA 
BARROS PIBITI UFRN (IT) 

RAFAEL 
BARROS GOMES 
DA CAMARA

 MEDICINA 10h35 

HS1014 CCHLA 
Pessoas com doenças genéticas raras nos sertões do Rio Grande do Norte: 
pesquisa bibliográfica e mapeamento societário 

IOANNA 
AUGUSTA 
COSTA DA 
SILVA PIBIC UFRN (IC) 

CARLOS 
GUILHERME 
OCTAVIANO DO 
VALLE  

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 10h55 

ET0025 CT 
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE SECAGEM NAS PROPRIEDADES 
MECÂNICAS DE FILMES À BASE DE FÉCULA DE MANDIOCA 

LARA 
SALDANHA 
NEVES HORTA 
LIMA 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

KATIA NICOLAU 
MATSUI 

ENGENHARIA 
DE ALIMENTOS 11h15 

 

Workshop 2 - Ciências da Vida (QUARTA-FEIRA - DIA 08/11 - TARDE) 

AVALIADORES INTERNOS:  
Henrique Rocha de Medeiros - Comissão de Pesquisa 
Márcia Cristina da Costa Miguel - Comissão de Pesquisa 
Hindiael Aeraf Belchior - Comissão de Pesquisa 
 
 

AVALIADORES EXTERNOS:  
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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 

SB0175 EAJ Qualidade fisiológica de sementes de milho determinada por processamento ANDRÉ DANTAS PIBIC CNPq (IC) MARCIO DIAS AGRONOMIA 13h45 
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digital de imagens DE MEDEIROS PEREIRA 

ET0135 CCET 
Algoritmo de roteamento e mapeamento para aumentar paralelismo de 
MPSoCs baseados em NoCs Tolerantes a Falhas 

HIAGO MAYK 
GOMES DE 
ARAÚJO ROCHA 

 VOLUNTÁRIO 
(IC)  

MONICA 
MAGALHAES 
PEREIRA  

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 14h05 

SB0660 CCS 
Distúrbios Neuropsicológicos Desenvolvidos em Transplantados com 
Células-Tronco Hematopoéticas 

ROSA DE 
SOUZA 
QUEIROZ DA 
SILVA PIBIC-EM (IC) 

MARCOS 
ANTONIO 
FERREIRA 
JUNIOR 

CURSO 
TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 14h25 

SB1192 CCS 
CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE ENTREVISTA PARA AVALIAÇÃO DE 
BASE DE CONHECIMENTO MOTOR EM CAPOEIRA 

HELOISA 
FERNANDA 
LOPES DA 
SILVA PIBIC UFRN (IC) 

PATRICK 
RAMON STAFIN 
COQUEREL

 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 14h45 

SB1226 FACISA Qualidade de vida dos profissionais do SAMU de uma cidade do interior do RN 

ANA KLARA 
OLIVEIRA 
LAURENTINO PIBIC UFRN (IC) 

CRISTIANE DA 
SILVA RAMOS 
MARINHO 

ENFERMAGEM-
SANTA CRUZ 15h05 

SB0739 FACISA 
REPRODUTIBILIDADE DO MODELO MATLAB 2D PARA A AVALIAÇÃO DA 
ÁREA TORACOABDOMINAL EM RECÉM-NASCIDOS 

CYNTHIA 
CIBELLE DOS 
SANTOS 
XAVIER PIBITI UFRN (IT) 

SILVANA ALVES 
PEREIRA  FISIOTERAPIA 15h25 

ET0856 CT 
Dimensionamento de cisternas de aproveitamento de água de chuva para 
diferentes municípios do Rio Grande do Norte: através de métodos empíricos 

ANDREZA 
FERNANDES 
BEZERRA 

 VOLUNTÁRIO 
(IC) 

ADELENA 
GONCALVES 
MAIA  

ENGENHARIA 
AMBIENTAL 15h45 

HS0861 FACISA 
Mapeamento da produção científica latino-americana de Psicologia sobre 
política social 

DIANE 
CAROLINE DOS 
SANTOS SOUZA PIBIC UFRN (IC) 

PABLO DE 
SOUSA SEIXAS

 
PSICOLOGIA-S
ANTA CRUZ 16h05 

HS0825 CCSA A Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN 

DEBORA ELITA 
DE SOUSA 
SILVA 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

EDLA 
HOFFMANN

 
SERVIÇO 
SOCIAL 16h25 

ET0654 CT 

RECUPERAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO ANTÍGENO 503 DE ESCHERICHIA 
COLI, AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES METAIS NA IMAC E 
SIMULTÂNEA REMOÇÃO DE LPS USANDO ADSORÇÃO EM LEITO 

ESTEFANI 
ALVES 
ASEVEDO PIBIC CNPq (IC) 

EVERALDO 
SILVINO DOS 
SANTOS  

ENGENHARIA 
QUÍMICA 16h45 
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EXPANDIDO 

Workshop 3 - Ciências da Vida (QUINTA-FEIRA - DIA 09/11 - MANHÃ) 

AVALIADORES INTERNOS:  
Gilson de Vasconcelos Torres - Comissão de Pesquisa 
Raquel Cordeiro Theodoro - Comissão de Pesquisa 
Emelie Katarina Svahn - Comissão de Pesquisa 
 
 

AVALIADORES EXTERNOS:  
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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 

SB1015 CB 
Influência da inibição de APE1 durante a inflamação na expressão de genes 
relacionados a neurodegeneração. 

THAIS TEIXEIRA 
OLIVEIRA PIBIC CNPq (IC) 

LUCYMARA 
FASSARELLA 
AGNEZ  BIOMEDICINA 8h15 

SB0940 CB 
Estrutura social e respostas comportamentais a migração interpopulacional em 
uma espécie de lagarto neotropical. 

FELIPE 
EDUARDO 
ALVES COELHO PIBIC CNPq (IC) 

GABRIEL 
CORREA COSTA

 
CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 8h35 

SB0735 CCS 
Análise da prevalência da ocorrência do olho seco em pacientes com 
anestésico no transoperatório 

LEANDRO MELO 
DE CARVALHO PIBIC CNPq (IC) 

ALLYNE FORTES 
VITOR  ENFERMAGEM 8h55 

SB0265 CCS 

INFECÇÃO NATURAL POR Trypanosoma cruzi EM TRIATOMÍNEOS 
CAPTURADOS NO SEMIÁRIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
BRASIL 

NATHAN RAVI 
MEDEIROS 
HONORATO PIBIC UFRN (IC) 

ANTONIA 
CLAUDIA 
JACOME DA 
CAMARA  FARMÁCIA 9h15 

SB1323 CCS 
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 9h35 

SB0614 CCS 
Obtenção e avaliação da estabilidade do extrato rico em antocianinas oriundas 
de jambolão (Syzygium cumini) 

SARA 
SAYONARA DA 
CRUZ 
NASCIMENTO 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

THAIS SOUZA 
PASSOS  NUTRIÇÃO 9h55 
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SB0299 CB 

Avaliação histopatólogica e imunohistoquimica da NANOPARTÍCULAS DE 
ÁCIDO POLI LÁTICO-CO-GLICÓLICOFLUORESCENTES PARA 
VETORIZAÇÃO DA METFORMINA: Terapia alvo na doença periodontal em 
ratos diabéticos 

MARIA LAURA 
DE SOUZA LIMA PIBIC CNPq (IC) 

AURIGENA 
ANTUNES DE 
ARAUJO  ODONTOLOGIA 10h15 

SB1300 EAJ 
Prospecção do potencial madeireiro e conservação genética de espécies 
florestais da caatinga 

LUCIANO 
ANAWIN 
MATIAS FREIRE  PIBIC-EM (IC)  

ROSIMEIRE 
CAVALCANTE 
DOS SANTOS 

TECNICO EM 
AGROPECUARI
A 
SUBSEQUENTE 10h35 

SB1088 CCHLA 
Camisinha e AIDS: um estudo com estudantes universitários da UFRN- 2ª 
Etapa 

LUCAS 
MENEZES DE 
OLIVEIRA  PIBIC UFRN (IC) 

GEORGIA 
SIBELE 
NOGUEIRA DA 
SILVA  PSICOLOGIA 10h55 

ET1193 EAJ 
Protocolos de roteamento em Redes de Sensores Sem Fio e seus parâmetros 
relevantes ao domínio das ciências agrárias 

WASHINGTON 
DA SILVA 
RIBEIRO 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

TANIRO 
CHACON 
RODRIGUES 

ANÁLISE E 
DESENVOLVIM
ENTO DE 
SISTEMAS 11h15 

 
 
 
 

Workshop 1 - Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes (QUINTA-FEIRA - DIA 09/11 - TARDE) 

AVALIADORES INTERNOS:  
Cleber da Silveira Campos - Comissão de Pesquisa 
Mahayana Cristina Godoy - Comissão de Pesquisa 
Thiago Isaias Nóbrega de Lucena - Comissão de Pesquisa 
 
 

AVALIADORES EXTERNOS:  
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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 
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HS1260 CCSA 

Empregabilidade do curso de Biblioteconomia: aprendizagem 
teórico-metodológica a partir da construção e da discussão sobre os 
instrumentos de coleta de dados 

VAGNER IVAN 
DE ALENCAR 
GOMES PIBIC UFRN (IC) 

LUCIANA 
MOREIRA 
CARVALHO

 
BIBLIOTECONO
MIA 13h45 

HS0702 CCHLA Imortalidade e Aprimoramento Moral Ano 3 
EVERTON LIMA 
DA CRUZ PIBIC CNPq (IC) 

CINARA MARIA 
LEITE NAHRA

 FILOSOFIA 14h05 

HS0353 CCHLA A tumba-capela de Nebamun e a concepção egípcia do Além 
PEDRO HUGO 
CANTO NUNEZ PIBIC UFRN (IC)  

MARCIA 
SEVERINA 
VASQUES

 HISTÓRIA 14h25 

HS1383 CCHLA 
EDIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO MS. FR. 3958/4 DE 
FERDINAND DE SAUSSURE SOBRE A CANÇÃO DOS NIBELUNGOS 

MAYARA 
GURGEL 
GUERRA PIBIC UFRN (IC) 

CLEMILTON 
LOPES 
PINHEIRO

 
LETRAS - 
FRANCÊS 14h45 

HS0021 CCHLA 
ESTUDOS SOBRE NARRAÇÃO, NARRATIVA E NARRATIVIDADE: 
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

EWERTON 
WILLIAM 
ESTEVAM DE 
SOUZA 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

PAULO 
HENRIQUE 
DUQUE  

LETRAS - 
LÍNGUA 
PORTUGUESA 15h05 

HS1391 EM 
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 15h25 

HS1285 CE 
Remuneração e valorização dos Professores da Rede Municipal de Natal/RN: 
Fundeb e PSPN - 2006 a 2014 

MARIA CLARA 
AVELINO DOS 
SANTOS PIBIC CNPq (IC) 

MAGNA FRANCA
 PEDAGOGIA 15h45 

OU0990 CCHLA O Cinema: Territórios e Fronteiras 

LEONARDO 
MEDEIROS DA 
SILVA PIBIC UFRN (IC) 

ALEX BEIGUI DE 
PAIVA 
CAVALCANTE TEATRO 16h05 

SB1217 CB 
Estratégias de conservação para a pesca artesanal: avaliando a percepção e 
resiliência dos pescadores 

MARIA IOHARA 
QUIRINO 
AMADOR PIBIC UFRN (IC) 

PRISCILA 
FABIANA 
MACEDO LOPES

 ECOLOGIA 16h25 
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ET0763 CT 

Análise do sistema municipal de alerta e alarme a desastre visando o 
desenvolvimento de um aplicativo colaborativo para prevenção, preparação e 
resposta a desastres 

LIANA DE 
HOLANDA 
VIANA BARROS PIBIC UFRN (IC) 

RICARDO JOSE 
MATOS DE 
CARVALHO

 
CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA 16h45 

Workshop 2 - Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes (SEXTA-FEIRA - DIA 10/11 - MANHÃ) 

AVALIADORES INTERNOS:  
Rosanne Bezerra de Araújo - Comissão de Pesquisa 
Andrea Cristina Santos de Jesus - Comissão de Pesquisa 
Valdenia Apolinário - Comissão de Pesquisa 
 
 

AVALIADORES EXTERNOS:  
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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 

HS0412 CCSA 
Segmento do comércio na Região Metropolitana de Natal: estrutura “produtiva” 
e mercado de trabalho no início do novo milênio 

RODRIGO LIMA 
DE OLIVEIRA PIBIC UFRN (IC) 

MARCONI 
GOMES DA 
SILVA  

CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS 8h15 

HS1237 CCHLA 
Aspectos éticos, jurídicos e políticos da questão da inexistência de um direito de 
mentir por amor à humanidade na filosofia prática kantiana 

CLARISSA 
MARIA 
BESERRA 
GUERRA PIBIC CNPq (IC) 

JOEL THIAGO 
KLEIN  FILOSOFIA 8h35 

HS0130 CCHLA 
Análise da composição do secretariado no segundo governo de Wilma de Faria 
(2007-2010): um estudo acerca da política das ideias e da política da presença 

FRANCYMONNI 
YASMIM 
MARQUES DE 
MELO PIBIC UFRN (IC) 

SANDRA 
CRISTINA 
GOMES  

GESTÃO DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 8h55 

HS0495 CERES A ética historiográfica na Revista do IHGB 

LEDSON 
MARCOS 
SOUSA DA 
SILVA PIBIC UFRN (IC) 

EVANDRO DOS 
SANTOS  HISTÓRIA 9h15 

HS0077 CCHLA Semântica de termos coletivos e processamento linguístico 

RODRIGO 
ANDRADE DE 
SOUZA 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

MAHAYANA 
CRISTINA 
GODOY 

LETRAS - 
LÍNGUA 
ESPANHOLA 9h35 
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HS0108 CCHLA 
Conectores sequenciadores em relatos de opinião na fala natalense: uma 
questão de mudança? 

ANA KAROLINE 
ABRANTES 
OLIVEIRA PIBIC CNPq (IC) 

MARIA ALICE 
TAVARES

 

LETRAS - 
LÍNGUA 
PORTUGUESA 9h55 

HS1245 CE As Escolas Noturnas no Rio Grande do Norte-período republicano 
JEFFERSON 
MELO DA SILVA PIBIC UFRN (IC) 

MARLUCIA 
MENEZES DE 
PAIVA  PEDAGOGIA 10h15 

HS1046 CE O ensino agrícola no Rio Grande do Norte (1908-1930) 

MARCELLY 
KATHLEEN 
PEREIRA 
LUCAS PIBIC UFRN (IC) 

OLIVIA MORAIS 
DE MEDEIROS 
NETA PEDAGOGIA 10h35 

SB1122 CCS 

DAS ORIGENS AFRODESCENDENTES DO SAMBA: LUNDU, BATUQUE DE 
UMBIGADA E SAMBA DE RODA COMO CONSTITUTIVOS DA CULTURA 
NACIONAL E A CENTRALIDADE SIMBÓLICA DE SUAS EXPRESSÕES. 

DANRLEY 
ALVES JACINTO PIBIC UFRN (IC) 

ROSIE MARIE 
NASCIMENTO 
DE MEDEIROS

 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 10h55 

ET0919 CERES 
Desenvolvimento de um jogo digital sério para auxílio na pré identificação de 
dificuldades de aprendizagem na educação infantil e no ensino fundamental 

YURI KELVIN 
NASCIMENTO 
DA SILVA PIBIC UFRN (IC) 

FLAVIUS DA LUZ 
E GORGONIO

 
SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 11h15 

 

Workshop 3 - Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes (SEXTA-FEIRA - DIA 10/11 - TARDE) 

AVALIADORES INTERNOS:  
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva - Comissão de Pesquisa 
Alessandra Cardozo de Freitas - Comissão de Pesquisa 
Luiz Augusto Machado Mendes Filho - Comissão de Pesquisa 
 
 

AVALIADORES EXTERNOS:  
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 

Código Unidade Título do Trabalho Autor 
Modalidade de 

IC/IT Orientador Curso Horário 

HS0895 CERES 
Mensurando a eficiência do gasto público em educação no Rio Grande do 
Norte: utilizando indicadores e bases de dados orçamentários 

ALINNE LOUISE 
FELICIANO 
DANTAS PIBIC UFRN (IC) 

ANDREA 
CRISTINA 
SANTOS DE 
JESUS  

ADMINISTRAÇÃ
O 13h45 
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HS1000 CCHLA 
Quem está engajado? Mulheres e jovens no acesso a políticas públicas em 
assentamentos rurais 

JOÃO PEDRO 
ARAÚJO DE 
SOUSA PIBIC UFRN (IC) 

IRENE ALVES 
DE PAIVA

 
CIÊNCIAS 
SOCIAIS 14h05 

HS0476 CERES 

ENTRE AS SINGULARIDADES E RESISTÊNCIAS DO HOMEM SERTANEJO: 
UM ESTUDO SOBRE AS REAPROPRIAÇÕES DE OS SERTÕES DE 
EUCLIDES DA CUNHA 

BÁRBARA 
SAYONARA DE 
SOUZA PIBIC UFRN (IC) 

JOEL CARLOS 
DE SOUZA 
ANDRADE

 HISTÓRIA 14h25 

HS0754 CCHLA 
ORALIDADE E ARGUMENTAÇÃO EM FOCO: APRESENTAÇÃO DE 
SEMINÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

JOAO PEDRO 
LOBO ANTUNES 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

ANA VIRGINIA 
LIMA DA SILVA 
ROCHA  

LETRAS - 
INGLÊS 14h45 

HS0740 CERES 
Análise de verbetes em dicionários escolares do Programa Nacional do Livro 
Didático 

MARIA LAURA 
DA SILVA PIBIC CNPq (IC) 

MARCIO SALES 
SANTIAGO 

LETRAS - 
LÍNGUA 
PORTUGUESA 15h05 

HS0473 CE 
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CURSOS DE LICENCIATURA E O 
PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS NA UFRN 

FABIANA 
ARAÚJO 
NOGUEIRA PIBIC CNPq (IC) 

ALDA MARIA 
DUARTE 
ARAUJO 
CASTRO  PEDAGOGIA 15h25 

HS0747 CCHLA 
EFEITOS TARDIOS DO TRATAMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
DIAGNOSTICADOS COM LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA) 

LEILANI DE 
SOUSA E SILVA 
FOSSA PIBIC CNPq (IC) 

IZABEL 
AUGUSTA HAZIN 
PIRES  PSICOLOGIA 15h45 

HS0181 CCSA Gestão de pessoas no turismo: passado, presente e futuro 
JOMARA DA 
SILVA REGIS PIBIC UFRN (IC) 

LEILIANNE 
MICHELLE 
TRINDADE DA 
SILVA BARRETO TURISMO 16h05 

SB1024 CCS 
Fatores associados à ocorrência dos incidentes e dos eventos adversos em 
recém-nascidos. 

EMYLLE 
MAYARA 
MEDEIROS 
CABRAL ALVES 
LOPES 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

NILBA LIMA DE 
SOUZA ENFERMAGEM 16h25 

ET1212 CCET 
Secagem de banana em camada de espuma - Impacto do Processo sobre a 
qualidade do produto 

RAISSA 
HENRIQUE 
SILVA 

VOLUNTÁRIO 
(IC) 

MARIA DE 
FATIMA DANTAS 
DE MEDEIROS

ENGENHARIA 
QUÍMICA 16h45 
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