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III	  Encontro	  de	  Integração	  Institucional	  visando	  Desenvolvimento	  de	  Projetos	  de	  Ensino,	  Pesquisa	  e	  Extensão Ciências	  Florestais 6.000,00
Encontro	  da	  Rede	  Metropolis:	  Regimes	  urbanos	  e	  governança	  metropolitana Estudos	  Urbanos	  e	  Regionais 6.000,00

I	  Wokshop	  de	  Cartografia	  aplicada	  à	  Geografia GEOPROF
Geografia

5.000,00

II	  Brazilian	  DoE/SPC	  Meeting:	  (Theme:	  Statistical	  Engeneering) Engenharia	  de	  Produção
Matemática	  Aplicada	  e	  Estatística

6.000,00

4a	  Mostra	  de	  Produtos	  Educacionais	  de	  Ciências	  e	  Matemática	  em	  Sala	  de	  Aula Ensino	  de	  Ciências	  Naturais	  e	  
Matemática

2.450,00

Oficina	  Internacional	  do	  PPgQualiSaúde:	  Gestão	  da	  Qualidade	  e	  Segurança	  do	  Paciente	  em	  Serviços	  de	  Saúde QUALISAÚDE 6.000,00
Café	  com	  Darwin	  &#150;	  II	  Fórum	  de	  Sistemática	  e	  Evolução Sistematica	  e	  Evolução 5.380,00
IV	  Ciclo	  de	  Estudos	  e	  Debates	  em	  Etnologia	  Indígena	  da	  UFRN Antropologia 3.000,00
I	  Seminário	  Internacional	  de	  Direito	  Internacional	  e	  Questões	  da	  Atualidade:	  Migração	  Internacional	  e	  Rumos	  
da	  Economia	  Mundial

Direito 6.000,00

Encontro	  internacional	  sobre	  epidemiologia	  do	  curso	  da	  vida:	  intercâmbio	  de	  experiências,	  consolidação	  de	  
cooperações	  e	  fortalecimento	  de	  programas	  de	  pós-‐graduação	  da	  UFRN

Fisioterapia 6.000,00

Seminário	  Patrimônios	  culturais	  das	  diásporas	  nas	  Américas	  e	  Caribe Antropologia 3.000,00
XXI	  Simpósio	  Brasileiro	  de	  Eletroquímica	  e	  Eletroanalítica Quimica 6.000,00
Simpósio	  "Tecnologias,	  Direito	  Digital	  e	  a	  Sociedade	  da	  Informação" Engenharia	  Eletrica 6.000,00
Quartas	  Demográficas Demografia 5.200,00
III	  Colóquio	  sobre	  Gestão	  Pública:	  Novos	  caminhos	  a	  serem	  (re)construídos Gestão	  Pública 6.000,00
VI	  Seminário	  da	  Pós-‐Graduação	  em	  Design	  -‐	  UFRN Design 6.000,00

Ciclo	  de	  seminários	  de	  estudos	  e	  produção	  de	  texto	  em	  ensino	  de	  ciências	  e	  matemática Ensino	  de	  Ciências	  Naturais	  e	  
Matemática

6.000,00

III	  Colóquio	  Nacional	  de	  Ética	  e	  Filosofia	  Política:	  "O	  Eestado	  de	  Direito	  em	  Questão" Filosofia 6.000,00
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Workshop	  Filomena	  (Filosofia,	  Lógica	  e	  Metafísica	  Analítica) Filosofia 3.500,00
III	  Simpósio	  Internacional	  de	  Estudos	  de	  Tradições	  Discursivas	  (STRAD)	  e	  IV	  Seminário	  do	  Projeto	  de	  História	  do	  
Português	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  (PHPB/RN)

Estudos	  da	  Linguagem 5.800,00

II	  Jornada	  Científica	  do	  LaSiD Ciências	  da	  Saúde 5.800,00
5º	  Ciclo	  de	  Palestras	  sobre	  Peneiras	  Moleculares Quimica 5.800,00
IV	  Conferência	  &	  IX	  Simpósio	  de	  Psicobiologia:	  “Do	  estímulo	  a	  decisão” Psicobiologia 5.800,00
Políticas	  Urbanas	  -‐	  Planejamento	  e	  Governança Estudos	  Urbanos	  e	  Regionais 4.000,00

I	  Congresso	  Nacional	  de	  Gestão	  da	  Informação	  e	  do	  Conhecimento	  (CNGIC) Gestão	  da	  Informação	  e	  do	  
Conhecimento

5.800,00

Oficina	  Internacional	  PPGQualiSaúde	  (2017.2):	  Gestão	  da	  Qualidade	  e	  Segurança	  do	  Paciente	  em	  Serviços	  de	  
Saúde

QUALISAÚDE 5.800,00

Seminário	  Culturas	  Populares	  e	  Políticas	  Públicas Antropologia	  Social 3.610,00
VIII	  Congresso	  Internacional	  de	  Design	  da	  Informação	  e	  Congresso	  Brasileira	  e	  	  8o	  Congresso	  Nacional	  de	  
Iniciação	  Científica	  em	  Design	  da	  Informaçã

Design 5.800,00

From	  cellular	  mechanisms	  to	  population	  codes	  in	  neuronal	  health	  and	  disease Neurociências 5.800,00
V	  Colóquio	  Internacional	  de	  Metafísica Filosofia 3.500,00
Ius	  e	  Iustitia:	  o	  direito	  e	  a	  justiça	  como	  pilares	  da	  Coroa	  portuguesa	  no	  período	  moderno	  (XVII-‐XVIII) História 5.500,00
III	  WORKSHOP	  CREATION:	  	  Tecnologias	  e	  Desenvolvimento	  das	  Cadeias	  de	  Valor	  de	  Energia	  Eólica	  e	  Solar	  no	  
Brasil

Engenharia	  de	  Produção 5.800,00

IX	  Reunião	  Científica	  da	  ABRACE	  (Associação	  Brasileira	  de	  Pesquisa	  e	  Pós-‐Graduação	  em	  Artes	  Cênicas) Artes	  Cênicas 5.800,00
IV	  SEMINÁRIO	  DE	  DISSERTAÇÃO	  -‐	  Remoções	  e	  Reassentamentos Estudos	  Urbanos	  e	  Regionais 3.000,00
I	  Simpósio	  Internacional	  de	  Criatividade,	  Comunicação	  e	  Conectividade Inovação	  Tecnológica 5.800,00

Arquitetura,	  Patrimônio	  e	  a	  Cidade	  Existente:	  percepção,	  riscos	  e	  desafios	  projetuais	  	   Arquitetura,	  Projeto	  e	  Meio	  
Ambiente

5.800,00

Colóquio	  Saúde,	  Sexualidade	  e	  Ativismo	  Biossocial	  -‐	  perspectivas	  e	  estudos	  antropológicos Antropologia	  Social 5.500,00
Simpósio	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Saúde	  Coletiva	  no	  interior	  do	  Norte-‐Nordeste:	  horizontes	  e	  desafios Saúde	  Coletiva	  (FACISA) 5.800,00
VII	  Mostra	  de	  Violoncelos	  de	  Natal Música 3.500,00
Escola	  de	  férias	  de	  Ensino	  de	  Geografia GEOPROF 5.500,00
Congresso	  Regional	  de	  Direitos	  Fundamentais Direito 5.500,00
XI	  Conferência	  Regional	  Latino-‐Americana	  de	  Educação	  Musical	  da	  International	  Society	  for	  Music	  Education.	  
Educação	  musical	  latino-‐americana:	  singularidades,	  desafios,	  diálogos	  e	  interações

Música 5.000,00
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