
# Título	  da	  Proposta Coordenação Setor	  /	  
Departamento

Bolsas	  
Aprovadas

	  Valor	  
Aprovado	  

1 A PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO: construindo histórias e narrativas
com	  crianças	  quilombolas	  

Coordenador(a):	  ANA	  MARIA	  PEREIRA	  
AIRES EDU 3 4.500,00R$	  	  

2 TV	  AZULÃO:	  Televisão	  do	  Centro	  de	  Ciências	  Humanas,	  Letras	  e	  Artes	   Coordenador(a):	  SEBASTIAO	  FAUSTINO	  
PEREIRA	  FILHO DECOM/CCHLA 3 4.500,00R$	  	  

3 A	  Escola	  nas	  Trilhas	  do	  Litoral	  -‐	  Parnamirim	   Coordenador(a):	  RICARDO	  FARIAS	  DO	  
AMARAL GEO/CCET 3 4.500,00R$	  	  

4 CONEXÃO	  CORDEL	   Coordenador(a):	  LOURIVAL	  ANDRADE	  
JUNIOR DHC 2 4.500,00R$	  	  

5
FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NAS ESCOLAS– ESTRATÉGIA DE
EDUCAÇÃO POR PARES NA PREVENÇÃO DE HIV/AIDS ENTRE ADOLESCENTES
(RENOVAÇÃO)	  

Coordenador(a):	  ALEXSANDRA	  RODRIGUES	  
FEIJAO DENFER/CCS 2 3.500,00R$	  	  

6 Estimulação do aleitamento materno exclusivo como fator protetor para a
prevenção	  da	  deficiência	  de	  vitamina	  A	  

Coordenador(a):	  JULIANA	  FERNANDES	  DOS	  
SANTOS	  DAMETTO DENUT/CCS 2 3.500,00R$	  	  

7 Educação Integral e intersetorialidade: construindo ações integradas no
território	  do	  RN.	   Coordenador(a):	  NAZINEIDE	  BRITO EDU 2 3.500,00R$	  	  

8 ENGENHEIROS	  SEM	  FRONTEIRAS	  –	  2018	   Coordenador(a):	  FAGNER	  ALEXANDRE	  
NUNES	  DE	  FRANCA CIV/CT 2 3.500,00R$	  	  

9 PROJETO	  DESIGN	  AMBULANTE	   Coordenador(a):	  RODRIGO	  NAUMANN	  
BOUFLEUR ARTES/CCHLA 2 -‐R$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

10 Projeto Acolher: atenção psicológica a crianças e adolescentes em
acolhimento	  institucional	  

Coordenador(a):	  SYMONE	  FERNANDES	  DE	  
MELO PSIC/CCHLA 2 3.500,00R$	  	  

11 Capítulo	  Estudantil	  da	  Computer	  Society	  IEEE	   Coordenador(a):	  IVANOVITCH	  MEDEIROS	  
DANTAS	  DA	  SILVA IMD 2 3.500,00R$	  	  

12 FORMAÇÃO DOCENTE EM PRÁTICAS INCLUSIVAS DIGITAIS: REDE DE
SABERES	   Coordenador(a):	  FLAVIA	  ROLDAN	  VIANA DPEC 2 3.500,00R$	  	  

13 Acolhendo Memórias: Assistência Multiprofissional em Saúde a indivíduos
com	  Comprometimento	  Cognitivo	  Leve	  e	  Demências	  e	  aos	  cuidadores	  

Coordenador(a):	  NUBIA	  MARIA	  FREIRE	  
VIEIRA	  LIMA FACISA 2 3.500,00R$	  	  

14 CAFÉ	  FILOSÓFICO	   Coordenador(a):	  OSCAR	  FEDERICO	  
BAUCHWITZ DFIL/CCHLA 2 3.500,00R$	  	  

15 Museu	  itinerante	  de	  Morfologia:	  Levando	  ciência	  ao	  RN	   Coordenador(a):	  SIMONE	  ALMEIDA	  
GAVILAN	  LEANDRO	  DA	  COSTA MOR/CB 2 3.500,00R$	  	  

16 CIÊNCIA ITINETRANTE EM ESCOLAS PÚBLICAS POTIGUARES ATRAVÉS DO
USO	  DE	  MATERIAIS	  DE	  BAIXO	  CUSTO	  

Coordenador(a):	  JANAINA	  PAULA	  COSTA	  
DA	  SILVA FACISA 2 3.500,00R$	  	  

17
Direitos Humanos, Participação Social e Práticas de Cuidado em Saúde
Mental: implantação e acompanhamento de experiências em gestão
autônoma	  de	  medicação	  em	  rede	  internacional	  

Coordenador(a):	  ANA	  KARENINA	  DE	  MELO	  
ARRAES	  AMORIM PSIC/CCHLA 2 3.500,00R$	  	  

18 MOTIVAÇÃO:	  Prazer	  e	  bem-‐estar	  na	  vida	  em	  movimento	   Coordenador(a):	  HASSAN	  MOHAMED	  
ELSANGEDY DEDFIS/CCS 2 3.500,00R$	  	  

19 NOVAS PERSPECTIVAS DE INTERAÇÃO ENTRE ESCOLA E UNIVERSIDADE:
CONTRIBUIÇÃO	  PARA	  O	  ENSINO	  DE	  BIOLOGIA	  

Coordenador(a):	  LUCIANA	  DUARTE	  
MARTINS	  DA	  MATTA DBQ/CB 2 3.500,00R$	  	  

20 OFICINAS	  PEDAGÓGICAS	  ESTALEIRO	  DE	  SABERES	  7ª	  edição	   Coordenador(a):	  MARTA	  MARIA	  CASTANHO	  
ALMEIDA	  PERNAMBUCO DPEC 1 3.500,00R$	  	  

21 Meu	  corpo	  fala,	  mas	  será	  que	  eu	  entendo?	   Coordenador(a):	  MARIA	  TERESA	  DA	  SILVA	  
MOTA DFIS/CB 2 3.500,00R$	  	  

22 Projeto	  Acauã	   Coordenador(a):	  RUTHNALDO	  RODRIGUES	  
MELO	  DE	  LIMA MOR/CB 0 1.320,00R$	  	  

23 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DAS
MULHERES	  DO	  ALTO	  OESTE	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE	  

Coordenador(a):	  FERNANDA	  CRISTINA	  
BARBOSA	  PEREIRA	  QUEIROZ DEP/CT 2 3.500,00R$	  	  

24 CONTATO: ESTUDOS EM ANATOMIA PALPATÓRIA A PARTIR DE PRÁTICAS
INTEGRATIVAS	  E	  COMPLEMENTARES	  EM	  SAÚDE	  

Coordenador(a):	  SEBASTIAO	  PACHECO	  
DUQUE	  NETO EMCM/RN 2 2.599,30R$	  	  

25 CONHECENDO A AQUICULTURA COMO ELA É: UMA ESTRATÉGIA DE
OPORTUNIDADES	  

Coordenador(a):	  FABIANA	  RODRIGUES	  DE	  
ARRUDA	  CAMARA EAJ 2 3.500,00R$	  	  

26 ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM SAÚDE DA MULHER: GESTAÇÃO, PARTO E
PÓS-‐PARTO	  

Coordenador(a):	  ELIZABEL	  DE	  SOUZA	  
RAMALHO	  VIANA DFST/CCS 2 3.500,00R$	  	  

27 Divulgação Científica e Tecnológica Com Ênfase em Física e Geografia e
aplicações	  nas	  Redes	  Sociais	  

Coordenador(a):	  ANDRE	  STUWART	  
WAYLAND	  TORRES	  SILVA EAJ 2 3.500,00R$	  	  

LISTAGEM	  EDITAL	  PROJETOS	  2018	  (RESULTADO	  PARCIAL)

UNIVERSIDADE	  FEDERAL	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE
PRÓ-‐REITORIA	  DE	  EXTENSÃO	  UNIVERSITÁRIA

EDITAL	  UFRN	  PROEX	  010/2017	  (PROJETOS	  DE	  EXTENSÃO	  PARA	  2018)
**	  RESULTADO	  PARCIAL	  **

Os	  projetos	  contemplados	  com	  bolsas	  poderão	  realizar	  o	  cadastro	  dos	  bolsistas	  (SIGAA	  >	  PLANOS	  DE	  TRABALHO	  >	  CADASTRO	  DE	  PLANO	  DE	  
TRABALHO	  DE	  BOLSISTA)	  no	  SIGAA	  a	  partir	  de	  hoje,	  27/02/2018,	  tão	  logo	  os	  projetos	  mudem	  de	  status	  para	  APROVADO	  COM	  RECURSOS.	  O	  

coordenador	  do	  projeto	  deverá	  confirmar	  a	  execução	  do	  projeto	  no	  SIGAA	  e	  o	  bolsista	  deverá	  demonstrar	  interesse	  através	  do	  SIGAA	  
(Oportunidades	  de	  bolsa)	  antes	  de	  ser	  cadastrado.	  O	  prazo	  final	  para	  cadastrar	  os	  bolsistas	  para	  MARÇO	  se	  encerra	  dia	  05/03/2018.	  A	  partir	  

dessa	  data	  será	  necessário	  aguardar	  até	  20/03/2018,	  quando	  se	  inicia	  o	  prazo	  para	  cadastramento	  para	  abril,	  encerrando	  dia	  05/04/2018	  e	  assim	  
sucessivamente.

�Pedidos	  de	  reconsideração	  devem	  ser	  enviados	  EXCLUSIVAMENTE	  POR	  EMAIL	  (caex@reitoria.ufrn.br)	  até	  01/03/2018,	  identificando	  no	  título	  do	  
email	  o	  edital.

Todos	  os	  pareceres	  estarão	  disponíveis	  a	  partir	  de	  hoje,	  no	  SIGAA	  dos	  coordenadores	  das	  propostas	  (Ver	  em	  Listar	  Minhas	  Ações),	  assim	  que	  as	  
propostas	  mudarem	  de	  status,	  à	  medida	  em	  que	  o	  resultado	  for	  sendo	  homologado	  no	  sistema.	  Caso	  não	  apareça	  até	  amanhã,	  quarta-‐feira,	  dia	  

28/02/2018,	  por	  gentileza	  solicitar	  através	  do	  email	  caex@reitoria.ufrn.br,	  que	  será	  atendido	  de	  imediato.

***	  INFORMAÇÕES	  IMPORTANTES	  ***



28 Terapia Nutricional no controle do peso corporal em adolescentes com
sobrepeso	  e	  obesidade.	  

Coordenador(a):	  SEVERINA	  CARLA	  VIEIRA	  
CUNHA	  LIMA DENUT/CCS 2 3.500,00R$	  	  

29 PROJETO	  HUMANIZAR:	  a	  infância	  e	  o	  processo	  de	  saúde-‐doença	   Coordenador(a):	  JOAO	  BATISTA	  CABRAL HUAB 2 1.069,42R$	  	  

30
MULHERES FORTES: CONTORNANDO A SÍNDROME DOS OVÁRIOS
POLICÍSTICOS COM AUXILIO DE ATIVIDADE FÍSICA E INTERVENÇÃO
NUTRICIONAL	  

Coordenador(a):	  GUSTAVO	  MAFALDO	  
SOARES DTG/CCS 2 3.500,00R$	  	  

31 Aquaponia	  na	  Escola:	  uma	  lição	  de	  inovação	  e	  sustentabilidade	   Coordenador(a):	  IVANEIDE	  ALVES	  SOARES	  
DA	  COSTA DMP/CB 2 3.500,00R$	  	  

32 Serviço	  de	  Neuropsicologia	  da	  Infância	  e	  da	  Adolescência	   Coordenador(a):	  EDIANA	  ROSSELLY	  DE	  
OLIVEIRA	  GOMES EAJ 2 3.500,00R$	  	  

33
MAPEAMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS DE UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE NATAL: uma ferramenta de gestão do serviço e educação dos
trabalhadores	  

Coordenador(a):	  ELISANGELA	  FRANCO	  DE	  
OLIVEIRA	  CAVALCANTE ES/UFRN 2 2.500,00R$	  	  

34 ENSINAR E APRENDER: AÇÕES EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO EM DOENÇAS
PARASITÁRIAS	  -‐	  4ª	  EDIÇÃO	  

Coordenador(a):	  LILIAN	  GIOTTO	  ZAROS	  DE	  
MEDEIROS DMP/CB 2 2.500,00R$	  	  

35 Inclusão	  Digital	  de	  Idosos	   Coordenador(a):	  SILVIA	  MARIA	  DINIZ	  
MONTEIRO	  MAIA DIMAP/CCET 2 2.500,00R$	  	  

36 Olhar	  Independente	  -‐	  10	  anos	   Coordenador(a):	  ERICA	  CONCEICAO	  SILVA	  
LIMA COMUNICA 2 2.500,00R$	  	  

37 RIBEIRA	  DESENHADA	   Coordenador(a):	  JOSE	  CLEWTON	  DO	  
NASCIMENTO ARQ/CT 2 2.500,00R$	  	  

38 Serestas,	  Serenatas,	  Arte	  e	  Poesia	   Coordenador(a):	  ELKE	  BEATRIZ	  RIEDEL EMUFRN 2 2.500,00R$	  	  

39 Projeto	  Novo	  Horizonte:	  Educação	  pelo	  Esporte	   Coordenador(a):	  JOAO	  BATISTA	  DE	  
AMORIM DEDFIS/CCS 2 2.500,00R$	  	  

40 Materioteca UFRN: proposta de implantação de futuro acervo de materiais
para	  projetos	  de	  inovação	   Coordenador(a):	  ELIZABETH	  ROMANI ARTES/CCHLA 1 2.500,00R$	  	  

41 MAPEAMENTO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAICÓ-‐
RN	  

Coordenador(a):	  SARA	  FERNANDES	  DE	  
SOUZA DGC/CERES 2 2.500,00R$	  	  

42 Projeto de apoio à gestão atuarial de previdência de servidores públicos
municipais	   Coordenador(a):	  CRISTIANE	  SILVA	  CORREA DDCA/CCET 2 2.500,00R$	  	  

43 CUIDAR AVC: INTERVENÇÕES EDUCATIVAS PARA O CUIDADO DE PACIENTES
COM	  ACIDENTE	  VASCULAR	  CEREBRAL	  NO	  MUNICÍPIO	  DE	  SANTA	  CRUZ	  

Coordenador(a):	  ALINE	  BRAGA	  GALVAO	  
SILVEIRA	  FERNANDES FACISA 2 756,54R$	  	  	  	  	  	  

44 Interação entre saberes na construção da Escola do Campo no município de
Lagoa	  Nova	   Coordenador(a):	  VANIA	  APARECIDA	  COSTA DPEC 2 2.500,00R$	  	  

45 Arte	  de	  Cuidar	   Coordenador(a):	  RENATA	  JESUINO	  
BARBOSA EMCM/RN 2 2.500,00R$	  	  

46 AMBULATÓRIO	  INTERPROFISSIONAL	  DE	  INSUFICIÊNCIA	  CARDÍACA	  -‐	  AMIIC	   Coordenador(a):	  ROSIANE	  VIANA	  ZUZA	  
DINIZ DMC/CCS 2 2.500,00R$	  	  

47

Gestão Social, Tecnologias Sociais e Sustentabilidade: Incubação de
Empreendimentos, Fomento à Economia Solidária e ao Desenvolvimento
Territorial – Progressividade de Ações Socioeducativas e Técnico-‐Produtivas
da	  Incubadora	  e	  Grupo	  de	  Pesquisa	  Oasis/UFRN	  

Coordenador(a):	  WASHINGTON	  JOSE	  DE	  
SOUSA DEPAD/CCSA 2 2.500,00R$	  	  

48 Democracia transparente: o diálogo com a comunidade como forma de
melhorar	  a	  qualidade	  dos	  dados	  disponibilizados	  pelo	  município	  de	  Caicó/RN	  

Coordenador(a):	  ELIAS	  JACOB	  DE	  MENEZES	  
NETO DIR 2 2.500,00R$	  	  

49 Dicionário	  colaborativo	  de	  Libras	   Coordenador(a):	  RONNY	  DIOGENES	  DE	  
MENEZES EDU 2 2.500,00R$	  	  

50 “A História através dos artefatos”: potencialidades da cultura material para
o	  ensino	  de	  História	  no	  município	  de	  Caicó-‐RN	  

Coordenador(a):	  AIRAN	  DOS	  SANTOS	  
BORGES DHC 2 2.500,00R$	  	  

51 Ações de Educação e Assistência à saúde de pessoas com a Síndrome de
Berardinelli-‐Seip.	  

Coordenador(a):	  MARIA	  DE	  FATIMA	  PAIVA	  
BARACHO DMC/CCS 2 -‐

52
Estudo e Atendimento em Fisioterapia Desportiva e em Fisioterapia
Reumatologica da FACISA/UFRN: Uma Abordagem Acadêmica,
Interdisciplinar	  e	  Multiprofissional.	  

Coordenador(a):	  CAIO	  ALANO	  DE	  ALMEIDA	  
LINS FACISA 2 -‐

53 QUALIDADE	  DE	  VIDA	  EM	  FOCO	   Coordenador(a):	  FRANCISCO	  CANINDE	  DE	  
SOUSA	  JUNIOR DFARM/CCS 2 -‐

54 CENA	  POTIGUAR,	  ano	  2	   Coordenador(a):	  ROSALIA	  DE	  OLIVEIRA	  
FIGUEIREDO COMUNICA 1 -‐

55 LAS	  -‐	  Liga	  Acadêmica	  de	  Simulações:	  Capacitando	  Saberes	   Coordenador(a):	  FRANCISCO	  EDILSON	  LEITE	  
PINTO	  JUNIOR DCIRUR/CCS 2 -‐

56 Vida com Maturidade: Educação para aposentadoria e para o
envelhecimento	  ativo	  

Coordenador(a):	  DONALIA	  CANDIDA	  
NOBRE DAS 2 -‐

57 Mãe Luíza em Quadrinhos: Gibi como Estratégia de Fomento à Cultura de
Gestão	  Integral	  de	  Riscos	  e	  de	  Desastres	  (ETAPA	  2)	   Coordenador(a):	  PITAGORAS	  JOSE	  BINDE PSIC/CCHLA 2 -‐

58 Desenvolvimento de jogo digital sobre o campus da UFRN para massificação
das	  áreas	  de	  conhecimento	  

Coordenador(a):	  CHARLES	  ANDRYE	  
GALVAO	  MADEIRA IMD 2 -‐

59 Reduzindo o impacto da gravidez na adolescência na saúde em longo prazo
de	  adolescentes	  da	  região	  do	  Trairi	  

Coordenador(a):	  SAIONARA	  MARIA	  AIRES	  
DA	  CAMARA FACISA 2 -‐

60 Transformando relações de poder, produzindo discursos políticos: apoio às
ações	  coletivas	  de	  juventude	  no	  território	  Mato	  Grande/RN	  

Coordenador(a):	  JOANA	  TEREZA	  VAZ	  DE	  
MOURA DPP 2 -‐

61
Coleção didática em morfologia: A plastinação como aliada do museu de
ciências morfológicas no ensino de ciências e biologia em escolas públicas
do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  

Coordenador(a):	  FERNANDO	  VAGNER	  LOBO	  
LADD MOR/CB 2 -‐

62 ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA AO PACIENTE CRÍTICO DA MATERNIDADE
ESCOLA	  JANUÁRIO	  CICCO	  

Coordenador(a):	  PATRICIA	  ANGELICA	  DE	  
MIRANDA	  SILVA	  NOGUEIRA DFST/CCS 2 -‐

63 O Suicídio -‐ informação, prevenção e cuidado: uma proposta de ação
integrada	  na	  Universidade	  

Coordenador(a):	  ANA	  KARINA	  SILVA	  
AZEVEDO PSIC/CCHLA 2 -‐

64 PROJETO	  GOLAÇO	  -‐	  ESPORTE	  PARA	  TRANSFORMAR	   Coordenador(a):	  ARNALDO	  LUIS	  MORTATTI DEDFIS/CCS 2 -‐

65 Trilhando	  os	  caminhos	  do	  desenvolvimento	  embrionário	   Coordenador(a):	  DANIELLE	  BARBOSA	  
MORAIS MOR/CB 0 -‐

66 Diálogo e trocas de saberes: A Enfermagem fortalecendo o cuidado materno
e	  infantil.	  (Renovação)	  

Coordenador(a):	  JUCIMAR	  FRANCA	  VILAR	  
LIMA DENFER/CCS 2 -‐

67 PROMOÇÃO DA SAÚDE E DO ENVELHECIMENTO ATIVO NAS UNIDADES
BÁSICAS	  DE	  SAÚDE	  EM	  PARNAMIRIM-‐RN	  

Coordenador(a):	  RICARDO	  OLIVEIRA	  
GUERRA DFST/CCS 0 -‐

68 Formulação do Plano Estratégico de Combate à Doenças Crônicas Não
Transmissíveis	  em	  Escolares	  Santa	  Cruz-‐RN	  

Coordenador(a):	  FABIO	  RESENDE	  DE	  
ARAUJO FACISA 2 -‐



69
EXTENSÕES DO SABER: Integração entre diversos departamentos da UFRN
através da instrumentalização de cursos oferecidos para graduação e pós-‐
graduação	  

Coordenador(a):	  LORE	  FORTES CISO/CCHLA 2 -‐

70 Práticas Integrativas e Complementares Grupais na atenção à saúde mental
de	  mulheres	  em	  privação	  de	  liberdade	  

Coordenador(a):	  OSWALDO	  GOMES	  
CORREA	  NEGRAO DSC/CCS 2 -‐

71 Ser(tão) Agroecológico: Desenvolvimento Rural Sustentável no Semiárido do
RN.	   Coordenador(a):	  DEUSIMAR	  FREIRE	  BRASIL DOL/CB 2 -‐

72
Mulher Forte é Mulher sem Medo -‐ Promovendo a comunicação sobre a da
Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, na Atenção
Primária	  do	  Município	  de	  Natal-‐RN.	  

Coordenador(a):	  ROBINSON	  DIAS	  DE	  
MEDEIROS DTG/CCS 2 -‐

73 APOIO	  MULTIPROFISSIONAL	  AO	  PACIENTE	  ONCOHEMATOLÓGICO	   Coordenador(a):	  RODOLFO	  DANIEL	  DE	  
ALMEIDA	  SOARES DMI/CCS 2 -‐

74 Assistência farmacêutica no diagnóstico e prevenção da infecção pelo
Trypanosoma	  cruzi	  -‐	  Renovação	  

Coordenador(a):	  ANTONIA	  CLAUDIA	  
JACOME	  DA	  CAMARA DACT/CCS 1 -‐

75 As mãos sentem o que os olhos não veem: acessibilidade e conhecimento da
morfologia	  humana	  

Coordenador(a):	  CHRISTINA	  DA	  SILVA	  
CAMILLO MOR/CB 2 -‐

76 Oficinas de educação na atenção primária à saúde: estratégias para a adesão
terapêutica	  de	  pacientes	  hipertensos	  e	  diabéticos	  

Coordenador(a):	  CAROLINE	  ADDISON	  
CARVALHO	  XAVIER	  DE	  MEDEIROS DBF/CB 2 -‐

77 Telessaúde	  e	  educação	  permanente	  nos	  cursos	  da	  saúde.	   Coordenador(a):	  JOSE	  DINIZ	  JUNIOR DCIRUR/CCS 2 -‐
78 TELA	  RURAL,	  sexta	  edição	   Coordenador(a):	  MARIA	  GORETE	  GURGEL COMUNICA 2 -‐

79 FÓRUM	  DIREITO	  À	  CIDADE	   Coordenador(a):	  RUTH	  MARIA	  DA	  COSTA	  
ATAIDE ARQ/CT 2 -‐

80 LIXO	  ELETRÔNICO.	  Proposta	  para	  a	  UFRN	   Coordenador(a):	  MARCIANO	  FURUKAVA DEPTO-‐EMAT 2 -‐

81 Guia	  cultural	  Indígena	   Coordenador(a):	  JULIE	  ANTOINETTE	  
CAVIGNAC DAN/CCHLA 2 -‐

82
GESTAR E CUIDAR: ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO EM
SAÚDE PARA MULHERES NO CICLO GRAVÍDICO-‐PUERPERAL E FAMILIARES
ATENDIDOS	  EM	  UNIDADE	  BÁSICA	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  SANTA	  CRUZ,	  RN	  

Coordenador(a):	  VANESSA	  PATRICIA	  
SOARES	  DE	  SOUSA FACISA 2 -‐

83 Cuidar	  da	  existência:	  plantão	  psicológico	  e	  psicoterapia	  na	  Facisa/UFRN	   Coordenador(a):	  LUCIANA	  FERNANDES	  DE	  
MEDEIROS FACISA 2 -‐

84 A ARTE DE NASCER -‐ Integrando ensino, pesquisa e extensão no contexto da
saúde	  reprodutiva	   Coordenador(a):	  LILIAN	  LIRA	  LISBOA DFST/CCS 2 -‐

85 ESTUDO E ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA ESPORTIVA NA UFRN: UMA
AÇÃO	  ACADÊMICA	  INTEGRADA,	  INTERDISCIPLINAR	  E	  MULTIPROFISSIONAL	  

Coordenador(a):	  WOUBER	  HÉRICKSON	  DE	  
BRITO	  VIEIRA DFST/CCS 2 -‐

86 SAÚDE	  NA	  PRAIA:	  onde	  o	  SUS	  se	  encontra	  com	  o	  mar	   Coordenador(a):	  ELIANA	  COSTA	  GUERRA DSC/CCS 2 -‐

87 A IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO DA UNIVERSIDADE NA PREVENÇÃO E
DIAGNÓSTICO	  PRECOCE	  DO	  CÂNCER	  DE	  BOCA	  

Coordenador(a):	  ERICKA	  JANINE	  DANTAS	  
DA	  SILVEIRA DOD/CCS 2 -‐

88 Gestão de processos e desenvolvimento de produtos na prática:no caminho
do	  empreendedorismo.	  

Coordenador(a):	  ROGERSON	  RODRIGUES	  
FREIRE	  RAMOS DET/CT 2 -‐

89 Quem	  disse	  que	  não	  podemos?	  (2ª	  edição)	   Coordenador(a):	  ALANA	  CRISTINA	  BEZERRA	  
DE	  MEDEIROS	  SOARES CERES/CN 2 -‐

90 Museu Divertido: jogos e brincadeiras no Museu de Ciências Morfológicas da
UFRN	  

Coordenador(a):	  RENATA	  SWANY	  SOARES	  
DO	  NASCIMENTO MOR/CB 2 -‐

91 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA NO RIO POTENGI: DIÁLOGOS E AÇÕES
JUNTO	  AO	  INSTITUTO	  NAVEGAR	  

Coordenador(a):	  RAIMUNDO	  NONATO	  
JUNIOR DPEC 2 -‐

92 FACISA NO COMBATE AO AVC -‐ 2018: ações multiprofissionais para a
prevenção	  e	  tratamento	  do	  Acidente	  Vascular	  Cerebral	  em	  Santa	  Cruz/RN.	  

Coordenador(a):	  ROBERTA	  DE	  OLIVEIRA	  
CACHO FACISA 2 -‐

93 Ensino de programação com auxílio de jogos digitais para alunos do Núcleo
de	  Educação	  da	  Infância	  (NEI)	  da	  UFRN	  

Coordenador(a):	  SANDRO	  DA	  SILVA	  
CORDEIRO NEI/CE 2 -‐

94 PROJETO PENSAR:DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA FILOSOFIA COM
CRIANÇAS	  

Coordenador(a):	  JACICLEIDE	  FERREIRA	  
TARGINO	  DA	  CRUZ	  MELO EDU 2 -‐

95 Promovendo educação em direitos humanos: direitos de grupos minoritários
e	  meio	  ambiente	  

Coordenador(a):	  PABLO	  VICENTE	  MENDES	  
DE	  OLIVEIRA	  QUEIROZ FACISA 2 -‐

96 REABILITAÇÃO VESTIBULAR EM PACIENTES COM DISFUNÇÕES
OTONEUROLÓGICAS	  

Coordenador(a):	  KARYNA	  MYRELLY	  
OLIVEIRA	  BEZERRA	  DE	  FIGUEIREDO	  RIBEIRO DFST/CCS 2 -‐

97 Prevenção do fotoenvelhecimento e câncer de pele por meio de campanhas
educativas	  de	  fotoproteção	   Coordenador(a):	  MARCIO	  FERRARI DFARM/CCS 2 -‐

98 Manutenção	  do	  paciente	  com	  aparelho	  ortodôntico	   Coordenador(a):	  ARTHUR	  CESAR	  DE	  
MEDEIROS	  ALVES DOD/CCS 2 -‐

99 Educar pelo Mar: Ações e práticas de Educação Ambiental no Litoral Sul
Potiguar	  

Coordenador(a):	  PABLO	  SEBASTIAN	  
MOREIRA	  FERNANDEZ DPEC 2 -‐

100 MOTYRUM PENITENCIÁRIO: EDUCAÇÃO POPULAR EM DIREITOS HUMANOS
NO	  SISTEMA	  PRISIONAL	  DO	  RN	  

Coordenador(a):	  CLAUDIO	  ROBERTO	  DE	  
JESUS DPP 2 -‐

101 Serviço	  de	  Neuropsicologia	  do	  Envelhecimento	  -‐	  SENE	   Coordenador(a):	  KATIE	  MORAES	  DE	  
ALMONDES PSIC/CCHLA 2 -‐

102 Psicoterapia de grupo na abordagem cognitivo-‐comportamental: ansiedade
social	  e	  transtorno	  depressivo.	  

Coordenador(a):	  NEUCIANE	  GOMES	  DA	  
SILVA PSIC/CCHLA 2 -‐

103 Psicologia	  e	  Cinema	   Coordenador(a):	  HENRIQUE	  MESQUITA	  
POMPERMAIER FACISA 2 -‐

104 A	  extensão	  na	  comunidade	  indigena	  da	  lagoa	  do	  Tapará	   Coordenador(a):	  KARINA	  RIBEIRO EAJ 1 -‐

105 Descartáveis urbanos ou cidadãos de direitos? Uma aposta na população de
rua	  da	  Grande	  Natal	  

Coordenador(a):	  MARIA	  TERESA	  LISBOA	  
NOBRE	  PEREIRA PSIC/CCHLA 2 -‐

106
Reciclagem de placas de circuito impresso de computadores desktops
obsoletos da UFRN por eletrohidrometalurgia: uma abordagem educacional,
ambiental	  e	  tecnológica	  

Coordenador(a):	  CARLSON	  PEREIRA	  DE	  
SOUZA DEQ/CT 2 -‐

107 Recuperação de Áreas Degradadas no Bioma Caatinga em Assentamento
Rural:	  ação	  participativa	  

Coordenador(a):	  TATIANE	  KELLY	  BARBOSA	  
DE	  AZEVEDO	  CARNAVAL EAJ 2 -‐

108 Sertões:	  história	  e	  cotidiano	  no	  Seridó	   Coordenador(a):	  HELDER	  ALEXANDRE	  
MEDEIROS	  DE	  MACEDO DHC 2 -‐

109 Relações de gênero, autonomia e empoderamento de mulheres moradoras
de	  comunidade	  quilombola	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte	   Coordenador(a):	  JADER	  FERREIRA	  LEITE PSIC/CCHLA 2 -‐

110 Natureza Seridoense: conhecendo e valorizando os recursos naturais da
Caatinga	  na	  região	  do	  Seridó/RN	  

Coordenador(a):	  DIOGENES	  FELIX	  DA	  SILVA	  
COSTA DGC/CERES 2 -‐

111 Alimentação e saúde do trabalhador da indústria de transformação no RN:
sensibilização	  para	  escolhas	  mais	  saudáveis	  -‐	  2ª	  etapa	  

Coordenador(a):	  INGRID	  WILZA	  LEAL	  
BEZERRA DENUT/CCS 2 -‐

112 LEITURA	  PARA	  LIBERDADE	  -‐	  REMIÇÃO	  DE	  PENA	  ATRAVÉS	  DA	  LEITURA	   Coordenador(a):	  JULIANA	  GONCALVES	  
MELO DAN/CCHLA 2 -‐



113 Mulheres em TI: representatividade como ferramenta para desconstruir o
estereótipo	  de	  gênero	   Coordenador(a):	  ISABEL	  DILLMANN	  NUNES IMD 2 -‐

114 A	  cidade	  de	  Natal	  em	  documentário	  (1900-‐1930)	   Coordenador(a):	  RAIMUNDO	  PEREIRA	  
ALENCAR	  ARRAIS HIST/CCHLA 2 -‐

115
A ressignificação de histórias de vida de crianças e adolescentes em
acolhimento institucional através da elaboração de álbuns de registro de
memórias	  e	  projetos.	  

Coordenador(a):	  CLARA	  MARIA	  MELO	  DOS	  
SANTOS PSIC/CCHLA 2 -‐

116 Inclusão escolar: ateliês de formação e trocas de experiências
multidisciplinares	  

Coordenador(a):	  JANAINA	  SPEGLICH	  DE	  
AMORIM	  CARRICO NEI/CE 2 -‐

117
GEOCIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: INTEGRAÇÃO A PARTIR DA
DIVULGAÇÃO DO GEOPARQUE SERIDÓ EM ESCOLAS MUNICIPAIS E
COMUNIDADES	  NO	  INTERIOR	  DO	  RN	  

Coordenador(a):	  MARCOS	  ANTONIO	  LEITE	  
DO	  NASCIMENTO GEO/CCET 2 -‐

118 Planejamento e implantação de horta escolar: uma ação para melhoria do
ensino	  e	  da	  saúde.	  

Coordenador(a):	  ALINE	  DE	  MOURA	  
MATTOS DPEC 2 -‐

119 Doutores	  mirins:	  promovendo	  a	  saúde	  auditiva	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte	   Coordenador(a):	  ELIENE	  SILVA	  ARAUJO DEPFONO 2 -‐

120 CONTO DE FICÇÃO CIENTÍFICA COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA
O	  ENSINO	  DE	  FÍSICA	  

Coordenador(a):	  ALEXSANDRO	  PEREIRA	  
LIMA ECT 2 -‐

121 RENOVAÇÃO 3 -‐ FACISA EM AÇÃO: DESMISTIFICANDO A SÍNDROME DE
BERARDINELLI	  NO	  INTERIOR	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE	  

Coordenador(a):	  JULLIANE	  TAMARA	  
ARAUJO	  DE	  MELO	  CAMPOS FACISA 2 -‐

122 DançaFibro: promoção de saúde para mulheres com fibromialgia da cidade
de	  Santa	  Cruz	  -‐	  RN.	  Ano	  3.	  

Coordenador(a):	  MARCELO	  CARDOSO	  DE	  
SOUZA FACISA 2 -‐

123 Implementação e desenvolvimento de um cursinho comunitário na Escola
Agrícola	  de	  Jundiaí	  

Coordenador(a):	  RAFAEL	  BORGES	  RIBEIRO	  
DOS	  SANTOS EAJ 2 -‐

124 “Terapia	  Larval:	  Desconstruindo	  o	  preconceito	  para	  salvar	  vidas”	   Coordenador(a):	  RENATA	  ANTONACI	  GAMA DMP/CB 2 -‐

125 UFRNATIVA:	  EXERCÍCIO	  FÍSICO	  PARA	  UMA	  VIDA	  SAUDÁVEL	   Coordenador(a):	  EDUARDO	  BODNARIUC	  
FONTES DEDFIS/CCS 2 -‐

126 Dengue, Zika e Chinkungunya: construindo parcerias e implementado ações
de	  promoção	  e	  prevenção	  à	  saúde	  

Coordenador(a):	  RICHARDSON	  AUGUSTO	  
ROSENDO	  DA	  SILVA DENFER/CCS 2 -‐

127 Práticas	  pedagógicas	  em	  agricultura	  urbana	  para	  uma	  sociedade	  sustentável.	   Coordenador(a):	  PHIÉTICA	  RAÍSSA	  
RODRIGUES	  DA	  SILVA MCC 2 -‐

128 ECOPONTO:	  resíduos	  de	  difícil	  reciclagem	   Coordenador(a):	  PRISCILA	  FABIANA	  
MACEDO	  LOPES DECO/CB 2 -‐

129 VOCÊ	  JÁ	  FOI	  À	  POESIA?	   Coordenador(a):	  CARLOS	  EDUARDO	  
GALVAO	  BRAGA DLLEM 2 -‐

130 A comunicação alternativa como parte do atendimento fonoaudiológico a
pacientes	  com	  Esclerose	  Lateral	  Amiotrófica	  

Coordenador(a):	  MARIA	  DE	  JESUS	  
GONCALVES DEPFONO 2 -‐

131 PERI:	  expressões	  da	  cultura	  alternativa	   Coordenador(a):	  ISABELLE	  FERRET	  BADIALI COMUNICA 2 -‐

132 DESENVOLVER:	  ENFOQUE	  TRANSDISCIPLINAR	  NA	  PREMATURIDADE	   Coordenador(a):	  JOAO	  DANYELL	  DANTAS	  
DA	  SILVA FACISA 2 -‐

133 Intervenção fonoaudiológica para crianças com transtorno de
desenvolvimento	  da	  linguagem	  

Coordenador(a):	  ANA	  MANHANI	  CACERES	  
ASSENCO DEPFONO 2 -‐

134 Assistência	  fisioterapêutica	  em	  UTI	  adulto	  2018	   Coordenador(a):	  ALINE	  MEDEIROS	  
CAVALCANTI	  DA	  FONSECA DFST/CCS 2 -‐

135 Acolhendo quem acolhe: Um projeto de intervenção com os residentes da
Maternidade	  Escola	  Januário	  Cicco	  (renovação)	  

Coordenador(a):	  ANA	  KARLA	  MONTEIRO	  
SANTANA	  DE	  OLIVEIRA	  FREITAS MEJC 1 -‐

136 MEDIARTE	  COM	  AMOR	  E	  HUMOR	   Coordenador(a):	  KARLA	  PATRICIA	  
CARDOSO	  AMORIM DMC/CCS 1 -‐

137
OFICINA DE AUTOCUIDADO: AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO HUMANIZADA PARA A PROMOÇÃO DA
SAÚDE	  DO	  ADULTO	  E	  DO	  IDOSO	  

Coordenador(a):	  BIANCA	  NUNES	  GUEDES	  
DO	  AMARAL	  ROCHA ES/UFRN 1 -‐

138 E-‐UFRN:	  aplicativo	  para	  eventos	  promovidos	  pela	  UFRN	   Coordenador(a):	  SARA	  RAQUEL	  FERNANDES	  
QUEIROZ	  DE	  MEDEIROS DPP 1 -‐

139 Avaliação	  e	  apoio	  psicossocial	  no	  trabalho	   Coordenador(a):	  ANUSKA	  IRENE	  DE	  
ALENCAR SEPA 1 -‐

140
O desenvolvimento do RN e a inserção no mercado da engenharia de
produção da UFRN através do alinhamento das disciplinas de
empreendedorismo	  e	  estratégia	  de	  produção.	  

Coordenador(a):	  JAMERSON	  VIEGAS	  
QUEIROZ DEP/CT 1 -‐

141 Clínica	  Infantil	  na	  Mídia	   Coordenador(a):	  SERGEI	  GODEIRO	  
FERNANDES	  RABELO	  CALDAS DOD/CCS 1 -‐

142 Educação	  musical	  inclusiva	   Coordenador(a):	  CATARINA	  SHIN	  LIMA	  DE	  
SOUZA EMUFRN 1 -‐

143 Intervenção	  nas	  alterações	  fonológicas	  da	  fala	   Coordenador(a):	  VANESSA	  GIACCHINI DEPFONO 1 -‐

144 Educação	  em	  saúde	  no	  pré-‐natal	   Coordenador(a):	  CHRISTIANE	  MEDEIROS	  
BEZERRA DMP/CB 1 -‐

145 Laboratório	  de	  ensino	  da	  matemática	  na	  escola	   Coordenador(a):	  FABIAN	  ARLEY	  POSADA	  
BALVIN MAT/CCET -‐ -‐

146 Assistência nutricional na Esclerose Lateral Amiotrófica e Distrofia Muscular
de	  Duchenne	  

Coordenador(a):	  SANCHA	  HELENA	  DE	  LIMA	  
VALE DENUT/CCS -‐ -‐

147 PROMOÇÃO DE SAÚDE NA PEDIATRIA: O USO DO LÚDICO E DAS
FERRAMENTAS	  DIGITAIS	  NO	  CUIDADO	  INTEGRAL	  

Coordenador(a):	  LEONARDO	  MOURA	  
FERREIRA	  DE	  SOUZA DPEDI/CCS -‐ -‐

148
A INTEGRAÇÃO ENSINO-‐SERVIÇO NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO
MATERNO: UMA ESTRATÉGIA MULTIPROFISSIONAL ENTRE A GRADUAÇÃO E
A	  PÓS-‐GRADUAÇÃO	  

Coordenador(a):	  ELAINE	  CRISTINA	  ALVES MEJC -‐ -‐

149 Produção	  de	  kit’s	  didáticos	  sobre	  a	  Academia	  Norte-‐Rio-‐Grandense	  de	  Letras	   Coordenador(a):	  RAIMUNDO	  NONATO	  
ARAUJO	  DA	  ROCHA HIST/CCHLA -‐ -‐

150 Educação permanente: ferramenta para a qualidade da assistência de
enfermagem	  nos	  serviços	  de	  urgência	  e	  emergência	  –	  Etapa	  2018	   Coordenador(a):	  LUIZ	  ALVES	  MORAIS	  FILHO FACISA -‐ -‐

151 REABILITAÇÃO	  UNITÁRIA	  IMPLANTOSSUPORTADA	   Coordenador(a):	  PATRICIA	  DOS	  SANTOS	  
CALDERON DOD/CCS -‐ -‐

152 Sangue	  Universitário:	  Estímulo	  à	  doação	  de	  sangue	  e	  medula	  óssea	   Coordenador(a):	  MANUELA	  PINTO	  
TIBURCIO HUOL -‐ -‐

153 Desenvolvimento	  de	  Vestuário	  Inclusivo	  para	  Crianças	  com	  Deficiência	   Coordenador(a):	  LUCIANI	  PAOLA	  ROCHA	  
CRUZ DET/CT -‐ -‐

154 Sementinhas da Ciência: Promovendo a igualdade de gênero na ciência
desde	  a	  infância	  

Coordenador(a):	  LAURA	  TERESA	  CORREDOR	  
BOHORQUEZ DFTE/CCET -‐ -‐



155 Saúde e Equilíbrio: grupos de vivências em Práticas Integrativas e
Complementares	  

Coordenador(a):	  ILISDAYNE	  THALLITA	  
SOARES	  DA	  SILVA FACISA -‐ -‐

156 Tardes	  do	  Vazio:	  práticas	  e	  poéticas	  (2018)	   Coordenador(a):	  KARENINE	  DE	  OLIVEIRA	  
PORPINO ARTES/CCHLA -‐ -‐

157 Ambulatório	  de	  Neuroaudiologia	   Coordenador(a):	  SHEILA	  ANDREOLI	  BALEN DEPFONO -‐ -‐

158 Escola	  Piloto	  de	  Engenharia	  Quimica	  Professor	  Clovis	  Gonçalves	   Coordenador(a):	  ANDRE	  LUIS	  LOPES	  
MORIYAMA DEQ/CT -‐ -‐

159 PROJETO LEIA: perspectiva clínico-‐educacional e artística no atendimento a
crianças	  e	  adolescentes	  com	  risco	  para	  transtornos	  de	  aprendizagem	  

Coordenador(a):	  CINTIA	  ALVES	  SALGADO	  
AZONI DEPFONO -‐ -‐

160 PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA O CONTROLE DE VIROSES DE IMPORTÂNCIA
MÉDICA.	  

Coordenador(a):	  JOSELIO	  MARIA	  GALVAO	  
DE	  ARAUJO DMP/CB -‐ -‐

161 Título: Programa de assistência vocal e comunicativa em indivíduos
transexuais	  

Coordenador(a):	  JULIANA	  FERNANDES	  
GODOY DEPFONO -‐ -‐

162 Seguimento ambulatorial multiprofissional do RNMBP: da alta hospitalar aos
5	  anos	  de	  idade	  

Coordenador(a):	  CLAUDIA	  RODRIGUES	  
SOUZA	  MAIA DPEDI/CCS -‐ -‐

163 Laboratório	  de	  Desenvolvimento	  de	  Pessoas	   Coordenador(a):	  RAQUEL	  ALVES	  SANTOS PROGESP -‐ -‐

164 Conexão	  Ciência	   Coordenador(a):	  IANO	  FLAVIO	  DE	  SOUZA	  
MAIA COMUNICA -‐ -‐

165 Conhecendo	  a	  ETE	   Coordenador(a):	  HERBETE	  HALAMO	  
RODRIGUES	  CAETANO	  DAVI INFRA -‐ -‐

166 Encontros de Arte e Tecnologia: Uma colaboração entre a UFRN e a
UNICAMP	  na	  produção	  de	  eventos	  multimodais	   Coordenador(a):	  CESAR	  RENNO	  COSTA IMD -‐ -‐

167
GERAÇÃO E USO DA INFORMAÇÃO DE CUSTOS NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO RN: MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO E MODERNIZAÇÃO
DA	  GESTÃO	  NO	  SETOR	  PÚBLICO	  

Coordenador(a):	  VICTOR	  BRANCO	  DE	  
HOLANDA DCC/CCSA -‐ -‐

168 Zona	  Esportiva	   Coordenador(a):	  MATHEUS	  CAMPOS	  CIRNE COMUNICA -‐ -‐

169 MOVIMENTANDO O CORPO E A MENTE NA TERCEIRA IDADE: intervenções
multiprofissionais	  no	  cuidado	  a	  pessoa	  idosa	  

Coordenador(a):	  THAIZA	  TEIXEIRA	  XAVIER	  
NOBRE FACISA -‐ -‐

170 Acolhimento	  multiprofissional	  à	  puérpera	  e	  ao	  recém-‐nascido.	   Coordenador(a):	  SILVANA	  HELENA	  NEVES	  
DE	  MEDEIROS	  JERONIMO HUAB -‐ -‐

171 CONSULTORIA	  JURÍDICA	  A	  EMPRESAS	  JUNIORES	   Coordenador(a):	  MARCO	  BRUNO	  MIRANDA	  
CLEMENTINO DPR/CCSA -‐ -‐

172 CANTINA	  SAUDÁVEL	  NA	  UFRN:	  em	  defesa	  do	  direito	  humano	  à	  alimentação	   Coordenador(a):	  SONIA	  SOARES DENUT/CCS -‐ -‐

173
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENLACE DE RÁDIO E INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROVEDORES DE INTERNET
SEM	  FIO	  GRATUÍTOS	  EM	  COMUNIDADES	  CARENTES	  NO	  RN	  

Coordenador(a):	  GUTEMBERGUE	  SOARES	  
DA	  SILVA DCO -‐ -‐

174 Práticas pedagógicas inclusivas em escolas do estado do Rio Grande do
Norte:	  experiências	  formativas	  

Coordenador(a):	  GESSICA	  FABIELY	  
FONSECA DFPE/CE -‐ -‐

175 Realização de diagnóstico micológico acurado para a população oriunda do
Rio	  Grande	  do	  Norte	  

Coordenador(a):	  GUILHERME	  MARANHAO	  
CHAVES DACT/CCS -‐ -‐

176 Otimização no atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência -‐
SAMU	  Natal	  a	  baixo	  custo	   Coordenador(a):	  RICARDO	  PIRES	  DE	  SOUZA DEP/CT -‐ -‐

177 A ESCOLA, A FAMÍLIA E AS PRATICAS INTEGRATIVAS/COMPLEMENTARES EM
SAÚDE	  

Coordenador(a):	  HYLARINA	  MARIA	  
MONTENEGRO	  DINIZ	  SILVA DENFER/CCS -‐ -‐

178 AUTOCUIDADO COM AS VIAS DE ACESSOS VASCULARES: a sala de
hemodiálise	  como	  espaço	  para	  promoção	  da	  educação	  em	  saúde	  

Coordenador(a):	  ANA	  ELZA	  OLIVEIRA	  DE	  
MENDONCA DENFER/CCS -‐ -‐

179
FORMAÇÃO SISTEMÁTICA DE AGENTES POPULARES PARA INCIDÊNCIA NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS E FORTALECIMENTO DE INICIATIVAS DE ECONOMIA
POPULAR	  SOLIDÁRIA	  

Coordenador(a):	  ROBERTO	  MARINHO	  
ALVES	  DA	  SILVA DESSO/CCSA -‐ -‐

180 Ressignificar	  a	  pausa:	  um	  olhar	  sobre	  a	  mulher	  e	  seu	  desenvolvimento	   Coordenador(a):	  KATIA	  CRISTINA	  ARAUJO	  
NASCIMENTO	  DE	  OLIVEIRA DTG/CCS -‐ -‐

181 Banco	  de	  Textos	  Teatrais	  2018	   Coordenador(a):	  ANDRE	  CARRICO ARTES/CCHLA -‐ -‐

182 Robótica Educacional para o Ensino de Física e Computação com Foco em
Alunos	  de	  Escolas	  Públicas	  do	  RN	  

Coordenador(a):	  ORIVALDO	  VIEIRA	  DE	  
SANTANA	  JUNIOR ECT -‐ -‐

183
Determinantes Culturais e Saúde na Comunidade Negros do Riacho: os
desafios da atuação de profissionais de saúde em contexto de diversidade
cultural.	  

Coordenador(a):	  MERCES	  DE	  FATIMA	  DOS	  
SANTOS	  SILVA FACISA -‐ -‐

184 Viver com uma estomia: promovendo educação em saúde na comunidade
entre	  profissionais,	  usuários	  e	  discentes	  

Coordenador(a):	  ISABELLE	  KATHERINNE	  
FERNANDES	  COSTA	  ASSUNCAO DENFER/CCS -‐ -‐

185 Série	  Orfeu	  de	  Música	   Coordenador(a):	  AMANDY	  BANDEIRA	  DE	  
ARAUJO EMUFRN -‐ -‐

186 Assistência e acompanhamento fisioterapêutico à crianças com deficiência
física	  

Coordenador(a):	  ANA	  RAQUEL	  RODRIGUES	  
LINDQUIST DFST/CCS -‐ -‐

187 “Quando os alunos falam”: Encontros de acolhimento com escuta
qualificada	  dos	  alunos	  de	  graduação	  de	  enfermagem	  

Coordenador(a):	  SORAYA	  MARIA	  DE	  
MEDEIROS DENFER/CCS -‐ -‐

188 Arte,	  ética,	  política	  -‐	  Ciclo	  de	  debates	   Coordenador(a):	  EDUARDO	  ANIBAL	  
PELLEJERO DFIL/CCHLA -‐ -‐

189 Ópera Interativa “Terracota”: uma colaboração entre a UFRN e a UNICAMP
na	  produção	  de	  um	  espetáculo	  musical	  multimodal.	  

Coordenador(a):	  CLEBER	  DA	  SILVEIRA	  
CAMPOS EMUFRN -‐ -‐

190 PLANETÁRIO BARCA DOS CÉUS: POPULARIZAÇÃO E APOIO AO ENSINO
FORMAL	  DE	  CONHECIMENTOS	  SOBRE	  "O	  CÉU	  EM	  NÓS".	  

Coordenador(a):	  AUTA	  STELLA	  DE	  
MEDEIROS	  GERMANO DFTE/CCET -‐ -‐

191 Aprendendo e fazendo agroecologia: a experiência com quintais produtivos
na	  região	  do	  Mato	  Grande	  -‐Rio	  Grande	  do	  Norte	  

Coordenador(a):	  CIMONE	  ROZENDO	  DE	  
SOUZA CISO/CCHLA -‐ -‐

192

Acompanhamento Nutricional de adolescentes e jovens adultos com fatores
de risco no desenvolvimento de doenças cardiovasculares e promoção da
saúde com ações de Educação Alimentar e Nutricional como prática de
intervenção	  

Coordenador(a):	  DALINE	  FERNANDES	  DE	  
SOUZA	  ARAUJO FACISA -‐ -‐

193 Grupo	  de	  Eufônios	  e	  Tubas	  da	  UFRN	   Coordenador(a):	  FERNANDO	  DIEGO	  
RODRIGUES	  DOS	  SANTOS EMUFRN -‐ -‐

194 A mulher como protagonista do parto: atuação multiprofissional no alívio da
dor	  do	  e	  no	  incentivo	  ao	  parto	  normal	  

Coordenador(a):	  ADRIANA	  GOMES	  
MAGALHAES FACISA -‐ -‐

195 RECICLANDO	  EMBALAGENS	  DE	  LEITE	  PARA	  OBTENÇÃO	  DE	  CERA	  EM	  PASTA	   Coordenador(a):	  AMANDA	  MELISSA	  
DAMIAO	  LEITE ECT -‐ -‐

196 Laboratório	  de	  Práticas	  do	  Curso	  de	  Turismo:	  Consolidando	  a	  Universitur	   Coordenador(a):	  LEILIANNE	  MICHELLE	  
TRINDADE	  DA	  SILVA	  BARRETO DETUR -‐ -‐



197 Articulando saberes e práticas para a visibilização da doença falciforme na
área	  da	  saúde	  

Coordenador(a):	  MAURICIO	  WIERING	  
PINTO	  TELLES DEPFONO -‐ -‐

198 Reabilitação	  Cardíaca	  Supervisionada	  a	  Distância	   Coordenador(a):	  GERSON	  FONSECA	  DE	  
SOUZA DFST/CCS -‐ -‐

199 ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM GRUPO PARA INDIVÍDUOS COM
DOENÇA	  DE	  PARKINSON	   Coordenador(a):	  TATIANA	  SOUZA	  RIBEIRO DFST/CCS -‐ -‐

200 Rodas	  de	  saúde:	  saúde	  mental	  dos	  trabalhadores	  da	  saúde	  em	  pauta	   Coordenador(a):	  FELLIPE	  COELHO	  LIMA FACISA -‐ -‐

201 La.Na.	  Mata	  dos	  Saguis	   Coordenador(a):	  ADRIANA	  ROSA	  
CARVALHO DECO/CB -‐ -‐

202 Práticas de nutrição em doenças crônicas não-‐transmissíveis: Ações
integradoras	  de	  extensão,	  ensino	  e	  pesquisa.	  

Coordenador(a):	  SANDRA	  MARIA	  NUNES	  
MONTEIRO DENUT/CCS -‐ -‐

203
PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS SOBRE A
BIOLOGIA DO GASTO ENERGÉTICO NA PERSPECTIVA EVOLUTIVA,
UTILIZANDO	  O	  CONTEXTO	  DO	  CONSUMO	  DE	  ALIMENTOS	  PARA	  ATLETAS	  

Coordenador(a):	  JACIRA	  MARIA	  ANDRADE	  
DE	  SOUSA DBQ/CB -‐ -‐

204 Extremos	  do	  RN:	  aprendendo	  a	  conviver	  com	  eventos	  de	  risco	   Coordenador(a):	  SANDRA	  MARA	  DE	  
OLIVEIRA	  SOUZA COMUNICA -‐ -‐

205 Atenção à saúde bucal de pessoas idosas residentes no município de Natal-‐
RN:	  os	  desafios	  da	  integralidade	  do	  cuidado	   Coordenador(a):	  KENIO	  COSTA	  DE	  LIMA DOD/CCS -‐ -‐

206 Produção de alevinos de tilápia para comunidades carentes agrárias, como
forma	  de	  melhoria	  da	  renda	  familiar	   Coordenador(a):	  DAVID	  ARAUJO	  BORGES EAJ -‐ -‐

207 MELHORIA DA SEGURANÇA DO PACIENTE EM HOSPITAIS DO RIO GRANDE
DO	  NORTE:	  UMA	  AÇÃO	  DA	  VIGILÂNCIA	  SANITÁRIA	  COM	  APOIO	  DA	  UFRN	  

Coordenador(a):	  ZENEWTON	  ANDRÉ	  DA	  
SILVA	  GAMA DSC/CCS -‐ -‐

208 GERIAVIDA	   Coordenador(a):	  FRANCISCO	  BELISIO	  DE	  
MEDEIROS	  NETO EMCM/RN -‐ -‐

209 Projeto SIGUAN: Subsídio para gestão de restaurantes institucionais e ações
de	  educação	  nutricional	  

Coordenador(a):	  TAIANA	  BRITO	  MENEZES	  
FLOR EAJ -‐ -‐

210 CRESCENDO E APRENDENDO: Ações de prevenção, promoção e educação
em	  saúde	  na	  infância	  

Coordenador(a):	  MARCELA	  ABBOTT	  
GALVAO	  URURAHY DACT/CCS -‐ -‐

211 A qualidade de vida do idoso: desafios na integralidade da fonoaudiologia,
otorrinolaringologia,	  geriatria	  e	  educação	  física	  

Coordenador(a):	  MARIA	  RAQUEL	  BASILIO	  
SPERI DEPFONO -‐ -‐

212 A Robótica como Ferramenta Pedagógica e de Motivação no Curso Técnico
em	  Informática	  da	  Escola	  Agrícola	  de	  Jundiaí/UFRN	  

Coordenador(a):	  LEONARDO	  RODRIGUES	  
DE	  LIMA	  TEIXEIRA EAJ -‐ -‐

213
Oficinas Culinárias para o dia a dia: promovendo a saúde e a
sustentabilidade no contexto das doenças crônicas não transmissíveis e
intolerâncias	  alimentares	  (RENOVAÇÃO)	  

Coordenador(a):	  THAIS	  SOUZA	  PASSOS DENUT/CCS -‐ -‐

214 EJA	  em	  Movimento	   Coordenador(a):	  ALESSANDRO	  AUGUSTO	  
DE	  AZEVEDO DPEC -‐ -‐

215 Assistência Fisioterapêutica e Multiprofissional a Pacientes com Doença de
Parkinson	  

Coordenador(a):	  ENIO	  WALKER	  AZEVEDO	  
CACHO FACISA -‐ -‐

216 Educação em saúde na clínica cirúrgica: intervenções para obtenção da
saúde	  e	  empoderamento	  dos	  pacientes	  cirúrgicos	  

Coordenador(a):	  GABRIELA	  DE	  SOUSA	  
MARTINS	  MELO	  DE	  ARAUJO DENFER/CCS -‐ -‐

217 “CORAÇÃO EM DIA”: MONITORIZAÇÃO PERIÓDICA DA PRESSÃO ARTERIAL E
EDUCAÇÃO	  EM	  SAÚDE”	  

Coordenador(a):	  ILLIA	  NADINNE	  DANTAS	  
FLORENTINO	  LIMA FACISA -‐ -‐

218 Investigação	  e	  Orientação	  em	  Doenças	  Endocrinológicas	  Genéticas	   Coordenador(a):	  JOSE	  BRANDAO	  NETO DMC/CCS -‐ -‐

219 VIC	  -‐	  VISITA	  INTERPROFISSIONAL	  EM	  CARDIOLOGIA	   Coordenador(a):	  CARLA	  SUELY	  SOUZA	  DE	  
PAULA HUOL -‐ -‐

220 CUIDADORES	  E	  PACIENTES	  SEGUROS	  NO	  USO	  DE	  MEDICAMENTOS	   Coordenador(a):	  RODRIGO	  DOS	  SANTOS	  
DINIZ DFARM/CCS -‐ -‐

221 TV	  experimental	  Tela	  Livre	   Coordenador(a):	  RUY	  ALKMIM	  ROCHA	  
FILHO DECOM/CCHLA -‐ -‐

222 Controle do Aedes aegypti através de ações educativas em saúde
(Renovação)	  

Coordenador(a):	  DANY	  GERALDO	  KRAMER	  
CAVALCANTI	  E	  SILVA FACISA -‐ -‐

223 PROJETO	  EQUOTERAPIA	   Coordenador(a):	  MARIO	  CARDOSO	  DE	  
ALBUQUERQUE	  NETO EAJ -‐ -‐

224 COMUNICAÇÃO RURAL E FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA NA COMUNIDADE
INDÍGENA	  TAPUIA	  DA	  LAGOA	  DO	  TAPARÁ	  

Coordenador(a):	  MALCON	  DO	  PRADO	  
COSTA EAJ -‐ -‐

225 Atelier	  de	  Projeto	  de	  Arquitetura	  e	  Urbanismo	  -‐	  APAU	   Coordenador(a):	  MARIZE	  BRITO	  SILVA	  
CAMARA	  DE	  QUEIROZ ARQ/CT -‐ -‐

226
“O CIENTISTA ESPECIAL”: Uma atividade diferencial para jovens e adultos
portadores de necessidades especiais do "Incluir e Crescer/APABB" com
alunos	  e	  professores	  da	  UFRN	  

Coordenador(a):	  CICERO	  FLAVIO	  SOARES	  
ARAGAO DFARM/CCS -‐ -‐

227 Jovens	  Profissionais	  do	  Saneamento	   Coordenador(a):	  PAGANDAI	  
VAITHIANATHAN	  PANNIR	  SELVAM DEQ/CT -‐ -‐

228 Melhor	  ativIDADE	   Coordenador(a):	  LEONIDAS	  DE	  OLIVEIRA	  
NETO ARTES/CCHLA -‐ -‐

229 Vivências na Clínica Escola de Nutrição: aplicando na prática conceitos da
teoria	   Coordenador(a):	  THAIZ	  MATTOS	  SUREIRA FACISA -‐ -‐

230 Nutrição para praticantes de ballet: promovendo a saúde e a disseminação
do	  conhecimento	  de	  ações	  educativas	  em	  alimentação	  (renovação)	   Coordenador(a):	  BRUNA	  LEAL	  LIMA	  MACIEL DENUT/CCS -‐ -‐

231 Liga	  Acadêmica	  de	  Atenção	  aos	  Portadores	  de	  Diabetes	  Mellitus	  2018	   Coordenador(a):	  ANDRE	  GUSTAVO	  PIRES	  
DE	  SOUSA DMC/CCS -‐ -‐

232 Minha	  Melhor	  Idade	   Coordenador(a):	  JONATAS	  DE	  FRANÇA	  
BARROS DEDFIS/CCS -‐ -‐

233 (En)Cine	  Direito	   Coordenador(a):	  OSWALDO	  PEREIRA	  DE	  
LIMA	  JUNIOR DIR -‐ -‐

234 PRODUÇÃO DE JOGO DIDÁTICO PARA A INTERPRETAÇÃO CRÍTICA DE
REPRESENTAÇÕES	  CARTOGRÁFICAS	  DO	  ESPAÇO	  GEOGRÁFICO	  

Coordenador(a):	  DIEGO	  SALOMAO	  
CANDIDO	  DE	  OLIVEIRA	  SALVADOR DGC/CERES -‐ -‐

235 Mídias	  e	  Educação:	  A	  escola	  vem	  à	  universidade	   Coordenador(a):	  MARIA	  DE	  FATIMA	  
GARCIA EDU -‐ -‐

236 HUMANIZA ILPI: Ação multiprofissional para promoção da saúde de
residentes	  da	  Instituição	  de	  Longa	  Permanência	  para	  Idosos	  Juvino	  Barreto	  

Coordenador(a):	  ROSEMARY	  ARAUJO	  
MONTEIRO DFST/CCS -‐ -‐

237 Concertos	  Didáticos	  -‐	  GRUPPERC	  -‐	  Temporada	  2018	  (Área	  Temática	  2)	   Coordenador(a):	  GERMANNA	  FRANCA	  DA	  
CUNHA EMUFRN -‐ -‐

238 AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM	  ASMA	  

Coordenador(a):	  KARLA	  MORGANNA	  
PEREIRA	  PINTO	  DE	  MENDONCA DFST/CCS -‐ -‐

239 Divulgação científica pelo Instituto do Cérebro: Eventos extra-‐muros e
produção	  de	  material	  para	  web	  

Coordenador(a):	  EDUARDO	  BOUTH	  
SEQUERRA INST.	  CÉREBRO -‐ -‐



240 Mulheres na Engenharia – Despertando a Vocação Científica e Tecnológica
de	  Jovens	  e	  Meninas	   Coordenador(a):	  PABLO	  JAVIER	  ALSINA DCA/CT -‐ -‐

241 Programa Motyrum de Educação Popular em Direitos Humanos -‐ Projeto
Núcleo	  Urbano	  na	  Comunidade	  do	  Jacó-‐	  Natal/RN	  

Coordenador(a):	  MARIA	  DULCE	  PICANCO	  
BENTES	  SOBRINHA ARQ/CT -‐ -‐

242 Calculizi	  -‐	  Simplificando	  o	  Cálculo	  Através	  do	  Youtube	   Coordenador(a):	  JOSINALDO	  MENEZES	  DA	  
SILVA ECT -‐ -‐

243 Como	  entender	  e	  melhorar	  o	  meu	  sono?	   Coordenador(a):	  MARIO	  ANDRE	  LEOCADIO	  
MIGUEL DFIS/CB -‐ -‐

244 Prática do Esporte para os Estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	   Coordenador(a):	  MARIA	  APARECIDA	  DIAS DEDFIS/CCS -‐ -‐

245 LUDICIDADE SUSTENTÁVEL: APRENDER BRINCADO A CUIDAR DO MEIO
AMBIENTE.	  

Coordenador(a):	  IRACEMA	  MIRANDA	  DA	  
SILVEIRA MCC -‐ -‐

246

EDUCAR PELA EXTENSÃO ATRAVÉS DAS AGÊNCIAS FOTEC E MAIS
GUARAPES: COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE E NA ESCOLA
MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS VARELA CAVALCANTI (UFRN E BAIRRO DO
GUARAPES	  –NATAL/RN)	  

Coordenador(a):	  ITAMAR	  DE	  MORAIS	  
NOBRE DECOM/CCHLA -‐ -‐

247 Reabilitação	  Oral	  Implantossuportada	   Coordenador(a):	  ADRIANA	  DA	  FONTE	  
PORTO	  CARREIRO DOD/CCS -‐ -‐

248 Boletim	  Especial	  Audiovisual	   Coordenador(a):	  JULIANA	  SAMPAIO	  
PEDROSO	  DE	  HOLANDA COMUNICA -‐ -‐

249 DEBATENDO O TURISMO NA ESCOLA: mediação educativa para valorização
de	  comunidades	  receptoras	  

Coordenador(a):	  MICHEL	  JAIRO	  VIEIRA	  DA	  
SILVA DETUR -‐ -‐

250
ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER DIANTE DA PERDA GESTACIONAL E
NEONATAL: UMA ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-‐SERVIÇO-‐
COMUNIDADE	  NA	  MATERNIDADE	  ESCOLA	  JANUÁRIO	  CICCO	  

Coordenador(a):	  MARIA	  DE	  LOURDES	  
COSTA	  DA	  SILVA DENFER/CCS -‐ -‐

251 Telemetria	  e	  redução	  de	  consumo	  de	  água	  na	  ECT/UFRN	   Coordenador(a):	  MARCONI	  CAMARA	  
RODRIGUES ECT -‐ -‐

252 Ações	  de	  Esportes	  Eletrônicos	  da	  UFRN	  em	  2018	   Coordenador(a):	  ALYSON	  MATHEUS	  DE	  
CARVALHO	  SOUZA IMD -‐ -‐

253
Desenvolvimento Sustentável em Comunidades Vulneráveis Próximas aos
Parques Eólicos e Usinas Solares: Impactos Positivos e Negativos dos
Empreendimentos	  

Coordenador(a):	  MARIO	  ORESTES	  AGUIRRE	  
GONZALEZ DEP/CT -‐ -‐

254 PREVENÇÃO	  DE	  DOENÇAS	  PARASITÁRIAS	  E	  O	  ENSINO	  DE	  CIÊNCIAS	   Coordenador(a):	  HENRIQUE	  ROCHA	  DE	  
MEDEIROS EAJ -‐ -‐

255
NÍVEL DE ESTRESSE, FATORES ESTRESSORES E ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE OCUPACIONAL DOS GESTORES DAS
UNIDADES	  BÁSICAS	  DE	  SAÚDE	  DE	  NATAL/RN	  

Coordenador(a):	  CLAUDIA	  CRISTIANE	  
FILGUEIRA	  MARTINS	  RODRIGUES ES/UFRN -‐ -‐

256 MÚSICA	  E	  INCLUSÃO	  SOCIAL	   Coordenador(a):	  ZILMAR	  RODRIGUES	  DE	  
SOUZA EMUFRN -‐ -‐

257 Clareamento Dental: Atendimento Clínico Integrado ao Planejamento
Multidisciplinar	  (Renovação)	   Coordenador(a):	  ISANA	  ALVARES	  FERREIRA DOD/CCS -‐ -‐

258 Efetivando	  o	  direito	  à	  Educação:	  projeto	  piloto	  Escola	  Isabel	  Gondim	   Coordenador(a):	  ANA	  BEATRIZ	  FERREIRA	  
REBELLO DPR/CCSA -‐ -‐

259 Qualidade de Vida no Trabalho: contribuições para promoção à saúde e bem-‐
estar	  

Coordenador(a):	  ADRIANA	  SOUZA	  DA	  SILVA	  
ROCHA HUAB -‐ -‐

260 SERVIÇO	  DE	  IMAGENOLOGIA	  ODONTOLÓGICA	   Coordenador(a):	  PATRICIA	  TEIXEIRA	  DE	  
OLIVEIRA DOD/CCS -‐ -‐

261 Itinerário terapêutico e uso de plantas medicinais nos índios Tapuias da
Lagoa	  de	  Tapará,	  em	  Macaíba/RN	  

Coordenador(a):	  RITA	  DE	  CASSIA	  MARIA	  
NEVES DAN/CCHLA -‐ -‐

262 Práticas	  Cineclubistas	  na	  Escola	  da	  Infância	   Coordenador(a):	  MILENE	  DOS	  SANTOS	  
FIGUEIREDO NEI/CE -‐ -‐

263 Projeto	  Viva	  Esperança:	  esperançando	  educação	  e	  cidadania	  para	  infancia.	   Coordenador(a):	  ELDA	  SILVA	  DO	  
NASCIMENTO	  MELO DPEC -‐ -‐

264 ATUAÇÃO	  FONOAUDIOLÓGICA	  NA	  REABILITAÇÃO	  VESTIBULAR	   Coordenador(a):	  ERIKA	  BARIONI	  MANTELLO DEPFONO -‐ -‐

265 Implantação de coleta seletiva em condomínios: continuidade da Educação
Ambiental	  para	  redução	  da	  geração	  e	  descarte	  incorreto	  de	  resíduos	  sólidos	  

Coordenador(a):	  REGINA	  DE	  FATIMA	  DOS	  
SANTOS	  BRAZ DMP/CB -‐ -‐

266 Assistência	  Farmacêutica	  em	  Unidades	  Básicas	  de	  Saúde	  de	  Caicó-‐RN	   Coordenador(a):	  ALMARIA	  MARIZ	  BATISTA DFARM/CCS -‐ -‐

267 CUIDADO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES INTERNADOS PARA RECEBER
TRANSPLANTE	  DE	  MEDULA	  ÓSSEA:	  INTERAÇÃO	  UNIVERSIDADE	  X	  SERVIÇO	   Coordenador(a):	  ANDRE	  LUIS	  DORINI DOD/CCS -‐ -‐

268 ATENDIMENTO	  À	  MULHER	  PORTADORA	  DE	  DOENÇAS	  RENAIS	   Coordenador(a):	  FELIPE	  LEITE	  GUEDES HUOL -‐ -‐

269 OS	  DIAS	  FELIZES	  –	  A	  IMBATÍVEL	  DOMINÂNCIA	  DA	  VISÃO	  ANDROCÊNTRICA	   Coordenador(a):	  MIRIAN	  MOEMA	  
FILGUEIRA	  PINHEIRO DECOM/CCHLA -‐ -‐

270 PROAQUA -‐ PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E UTILIZAÇÃO RACIONAL DE
ALIMENTOS	  AQUÁTICOS	  

Coordenador(a):	  RODRIGO	  ANTONIO	  
PONCE	  DE	  LEON	  FERREIRA	  DE	  CARVALHO EAJ -‐ -‐

271 Assessoria técnica e educativa em comunidades produtoras de pequenos
ruminantes	  

Coordenador(a):	  MARIA	  DE	  FATIMA	  DE	  
SOUZA DMP/CB -‐ -‐

272 Tecnologia de plasma aplicada ao reflorestamento: Ensino da Tecnologia em
escolas	  públicas	  visando	  o	  desenvolvimento	  ambiental.	  

Coordenador(a):	  THERCIO	  HENRIQUE	  DE	  
CARVALHO	  COSTA MEC/CT -‐ -‐

273 Culturas	  e	  Línguas	  nas	  Escolas	  (CLE)	   Coordenador(a):	  JEAN	  FRANCOIS	  MATHIEU	  
BRUNELIERE DPEC -‐ -‐

274 Projeto	  Poli	  de	  Teatro	  Musical	  -‐	  Grupo	  PRO	   Coordenador(a):	  AMELIA	  MARTINS	  DIAS	  
SANTA	  ROSA EMUFRN -‐ -‐

275
WAVE3D -‐ Uso da Tecnologia de Prototipagem Rápida no auxilio a
construção de embarcação utilizada pelo comunidade de jangadeiros de
Ponta	  Negra	  

Coordenador(a):	  CARLOS	  MAGNO	  DE	  LIMA MEC/CT -‐ -‐

276 LEITURA	  LITERÁRIA	  NA	  ESCOLA:	  DA	  PALAVRA	  AO	  CORPO.	   Coordenador(a):	  FRANCISCO	  FABIO	  VIEIRA	  
MARCOLINO LET/CCHLA -‐ -‐

277 Projeto	  Maternar:	  estimulando	  o	  diálogo	  para	  uma	  maternagem	  cidadã.	   Coordenador(a):	  MARIA	  CLAUDIA	  
MEDEIROS	  DANTAS	  DE	  RUBIM	  COSTA ES/UFRN -‐ -‐

278 Ações de divulgação e treinamento de alunos para a Olimpíada Brasileira de
Informática	  (OBI)	  

Coordenador(a):	  ANDRE	  LUIZ	  DE	  SOUZA	  
BRITO IMD -‐ -‐

279 Expansão	  do	  Setor	  de	  Produção	  Audiovisual	  da	  Agecom	   Coordenador(a):	  FRANCISCO	  DE	  ASSIS	  
DUARTE	  GUIMARAES DECOM/CCHLA -‐ -‐

280 Libras	  na	  Web	   Coordenador(a):	  PAULO	  ROBERTO	  DE	  
ANDRADE	  SANTOS DFPE/CE -‐ -‐

281 AMAME-‐	  Aleitamento	  Materno	  com	  Amor	  e	  Excelência	   Coordenador(a):	  SIMONE	  PEDROSA	  LIMA ES/UFRN -‐ -‐

282 LIGA	  ACADÊMICA	  DE	  CIRURGIA	  BUCO-‐MAXILO-‐FACIAL	  DA	  UFRN	   Coordenador(a):	  ADRIANO	  ROCHA	  
GERMANO DOD/CCS -‐ -‐



283 LETHS (Laboratório de Estudos em Tanatologia e Humanização das práticas
em	  Saúde)	  

Coordenador(a):	  GEORGIA	  SIBELE	  
NOGUEIRA	  DA	  SILVA PSIC/CCHLA -‐ -‐

284 Escola	  para	  Cuidadores	  Informais	  de	  Idosos	  na	  Atenção	  Primária	  à	  Saúde	   Coordenador(a):	  ALINE	  DO	  NASCIMENTO	  
FALCAO	  FREIRE	  MONTE DFST/CCS -‐ -‐

285 PROJETO DE TUTORIA PARA A EMPRESA JÚNIOR DE PSICOLOGIA DA UFRN -‐
APTA	  CONSULTORIA	  Jr.	  

Coordenador(a):	  CYNARA	  CARVALHO	  DE	  
ABREU PSIC/CCHLA -‐ -‐

286 TRANSA:	  INTERESSE	  PÚBLICO	  E	  COMUNICAÇÃO.	   Coordenador(a):	  GLYNNER	  FREIRE	  
BRANDAO	  COSTA COMUNICA -‐ -‐

287 Avaliação e acompanhamento da audição de adultos e crianças expostos a
arboviroses.	  

Coordenador(a):	  FABIANA	  CRISTINA	  
MENDONCA	  DE	  ARAUJO DEPFONO -‐ -‐

288 SEGURANÇA HÍDRICA PARA AS FAMÍLIAS DO SEMIÁRIDO POTIGUAR:
COMUNIDADE	  RURAL	  DE	  MALHADA	  LIMPA	  /	  CURRAIS	  NOVOS	  -‐	  RN	  

Coordenador(a):	  EDU	  SILVESTRE	  DE	  
ALBUQUERQUE GEO/CCHLA -‐ -‐

289 PRIMEIROS	  PASSOS	   Coordenador(a):	  SILVANA	  ALVES	  PEREIRA FACISA -‐ -‐
290 Som	  do	  coração:	  a	  música	  e	  a	  promoção	  da	  saúde	  no	  ambiente	  hospitalar	   Coordenador(a):	  ALLYNE	  FORTES	  VITOR DENFER/CCS -‐ -‐

291 ATELIÊ	  DO	  SORRISO	   Coordenador(a):	  IRIS	  DO	  CEU	  CLARA	  COSTA DOD/CCS -‐ -‐

292 Cuidado	  Farmacêutico	  a	  Gestantes	  em	  insulinoterapia	   Coordenador(a):	  EDUARDO	  LUIZ	  DO	  
NASCIMENTO MEJC -‐ -‐

293 Laboratório	  de	  Ensino	  de	  Matemática	   Coordenador(a):	  FERNANDO	  GUEDES	  CURY MAT/CCET -‐ -‐

294 Odontohebiatria:	  Assistência	  Odontológica	  a	  Adolescentes	   Coordenador(a):	  ISABELITA	  DUARTE	  
AZEVEDO DOD/CCS -‐ -‐

295 Vamos	  falar	  de	  saúde?	  Oficina	  da	  saúde	  itinerante	   Coordenador(a):	  LUCIEN	  PERONI	  GUALDI FACISA -‐ -‐

296 Cuidado	  à	  família	  e	  ao	  paciente	  com	  déficit	  neurológico	  e	  locomotor	   Coordenador(a):	  RAFAELA	  CAROLINI	  DE	  
OLIVEIRA	  TAVORA FACISA -‐ -‐

297 Conhecimentos	  Tradicionais	  Sobre	  o	  Cultivo	  de	  Mangabeiras	   Coordenador(a):	  MAGDI	  AHMED	  IBRAHIM	  
ALOUFA DBEZ/CB -‐ -‐

298
Atenção nutricional da mulher que amamenta: práticas de promoção ao
aleitamento materno e combate a deficiência de vitamina E no binômio mãe-‐
filho	  

Coordenador(a):	  KARLA	  DANIELLY	  DA	  SILVA	  
RIBEIRO	  RODRIGUES DENUT/CCS -‐ -‐

299 Projeto Multidisciplinar de Educação em Saúde: O Empoderamento da
família	  como	  Instrumento	  de	  Promoção	  a	  Saúde	  

Coordenador(a):	  SONAIRA	  LARISSA	  VARELA	  
DE	  MEDEIROS HUAB -‐ -‐

300
Nutrir Hortas Comunitárias como instrumento de construção da Democracia
Alimentar: a Educação Alimentar e Nutricional como ferramenta de
promoção	  do	  Direito	  Humano	  à	  Alimentação	  Adequada	  

Coordenador(a):	  MICHELLE	  CRISTINE	  
MEDEIROS	  JACOB DENUT/CCS -‐ -‐

301
ECOSIN Soluções Ambientais -‐ Empresa Júnior de Ecologia em ação de
empreendedorismo social: produção de biofertilizante para uma
comunidade	  rural	  da	  Região	  Metropolitana	  do	  Natal.	  

Coordenador(a):	  RENATA	  DE	  FÁTIMA	  
PANOSSO DMP/CB -‐ -‐

302 Programa	  de	  TV	  “LUGAR	  DE	  FALA”	   Coordenador(a):	  ARTHUR	  DE	  OLIVEIRA	  
ROCHA COMUNICA -‐ -‐

303

A contribuição do esporte para Jovens e Adultos com deficiência e seus
respectivos familiares: dialogando com a Associação de Pais, Amigos e
Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil (APABB) do Rio
Grande	  do	  Norte	  

Coordenador(a):	  PAULO	  MOREIRA	  SILVA	  
DANTAS DEDFIS/CCS -‐ -‐

304 CORAL	  DE	  TROMBONES	  DA	  UFRN	   Coordenador(a):	  LAERTE	  ADLER	  RIBEIRO	  DE	  
LIMA DECIN/CCSA -‐ -‐

305
QUALIFICANDO A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: uma proposta de
capacitação para Conselheiros dos Conselhos Municipais de Assistência
Social	  em	  municípios	  do	  Seridó	  Potiguar	  

Coordenador(a):	  ANDREA	  CRISTINA	  
SANTOS	  DE	  JESUS DCSH/CERES -‐ -‐

306 Atenção à saúde do sistema estomatognático de pessoas idosas residentes
no	  município	  de	  Natal-‐RN	  

Coordenador(a):	  RENATA	  VEIGA	  ANDERSEN	  
CAVALCANTI DEPFONO -‐ -‐

307 AQUAPONIA: UMA ALTERNATIVA DE PRODUÇÃO PARA O SEMIÁRIDO
POTIGUAR	  

Coordenador(a):	  VIRGINIA	  MARIA	  
CAVALARI	  HENRIQUES DOL/CB -‐ -‐

308 XERIMBABO -‐ PRESENÇA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM COMUNIDADES
RURAIS	  -‐	  BEM	  ESTAR,	  NUTRIÇÃO	  E	  ZOONOSES	  

Coordenador(a):	  VIVIANE	  DA	  SILVA	  
MEDEIROS EAJ -‐ -‐

309 CAFÉ	  COM	  O	  ACOMPANHANTE	   Coordenador(a):	  ELZA	  MARIA	  FERNANDES	  
SEABRA	  DE	  MELO DPEDI/CCS -‐ -‐

310 A	  UFRN	  E	  A	  CRIAÇÃO	  DE	  UM	  MERCADO	  DE	  ANIMAÇÃO	  NO	  RN	   Coordenador(a):	  ROGERIO	  JUNIOR	  
CORREIA	  TAVARES ARTES/CCHLA -‐ -‐

311 Exposição	  da	  Geologia	  e	  Pedologia	  do	  Seridó	  potiguar	   Coordenador(a):	  JOSE	  JOAO	  LELIS	  LEAL	  DE	  
SOUZA DGC/CERES -‐ -‐

312 Provocações	  cinematográficas	   Coordenador(a):	  MAIARA	  JULIANA	  
GONCALVES	  DA	  SILVA EAJ -‐ -‐

313 Aplicando	  tutoria	  virtual	  na	  educação	   Coordenador(a):	  EDUARDO	  HENRIQUE	  DA	  
SILVA	  ARANHA DIMAP/CCET -‐ -‐

314 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO	  NORTE	  PARA	  REALIZAÇÃO	  DO	  TESTE	  DO	  CORAÇÃOZINHO	  EM	  NEONATOS	  

Coordenador(a):	  GISELE	  CORREIA	  PACHECO	  
LEITE DPEDI/CCS -‐ -‐

315 Quer	  saber?	  programa	  de	  entrevista	  ao	  vivo	  via	  internet	   Coordenador(a):	  VALQUIRIA	  APARECIDA	  
PASSOS	  KNEIPP DECOM/CCHLA -‐ -‐

316 Expansão	  do	  Acervo	  Anatômico	  no	  Museu	  de	  Ciências	  Morfológicas	   Coordenador(a):	  BENTO	  JOAO	  DA	  GRACA	  
AZEVEDO	  ABREU MOR/CB -‐ -‐

317 Caminágua	   Coordenador(a):	  RAIMUNDO	  NONATO	  
NUNES DEDFIS/CCS -‐ -‐

318 Educação	  Financeira	  nas	  Escolas	   Coordenador(a):	  VALDEMIR	  GALVAO	  DE	  
CARVALHO DCSH/CERES -‐ -‐

319 História	  Antiga	  lúdica:	  jogos	  educativos	  e	  mídias	  digitais	   Coordenador(a):	  MARCIA	  SEVERINA	  
VASQUES HIST/CCHLA -‐ -‐

320 Suporte	  à	  melhoria	  no	  ensino	  médio	  da	  rede	  estadual	   Coordenador(a):	  PAULO	  DANTAS	  SESION	  
JUNIOR ECT -‐ -‐

321 Empresa	  Júnior	  de	  Farmácia	  -‐	  Cápsula	  Júnior	   Coordenador(a):	  JAIRO	  SOTERO	  NOGUEIRA	  
DE	  SOUZA DFARM/CCS -‐ -‐

322 Observatório	  Social	  do	  Brasil	  em	  Natal	   Coordenador(a):	  HALCIMA	  MELO	  BATISTA DCC/CCSA -‐ -‐

323 O	  corpo	  humano	  vai	  à	  escola	   Coordenador(a):	  RENATA	  FIGUEIREDO	  
ANOMAL MOR/CB -‐ -‐

324
ESTUDO SOBRE A POTENCIALIDADE DE REUSO DOS EFLUENTES ORIUNDO
DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CURRAIS
NOVOS-‐RN	  

Coordenador(a):	  DEBORA	  MACHADO	  DE	  
OLIVEIRA	  MEDINA ECT -‐ -‐



325 A atividade física utilizada no tratamento da hiperglicemia na gestação:
vivenciando	  a	  atuação	  do	  profissional	  de	  educação	  física	  no	  hospital	  

Coordenador(a):	  NAD	  CAVALCANTI	  BATISTA	  
DE	  SOUSA DLIHMEJCEBSERH -‐ -‐

326 Os riscos da ingestão de leite cru: Conscientização de produtores e
consumidores	  no	  município	  de	  Santa	  Cruz-‐RN	   Coordenador(a):	  KATYA	  ANAYA	  JACINTO FACISA -‐ -‐

327 CUIDADO À PESSOA IDOSA: INTERVENÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO
DA	  SAÚDE	  

Coordenador(a):	  ANA	  LUISA	  BRANDAO	  DE	  
CARVALHO	  LIRA DENFER/CCS -‐ -‐

328 Jovem	  Imunologista:	  levando	  a	  Imunologia	  para	  as	  escolas	   Coordenador(a):	  JANEUSA	  TRINDADE	  DE	  
SOUTO DMP/CB -‐ -‐

329 Acompanhamento ambulatorial multiprofissional de pos operatório de
cirurgia	  cardíaca	  

Coordenador(a):	  NEYSE	  PATRICIA	  DO	  
NASCIMENTO	  MENDES HUOL -‐ -‐

330 Velhos e Novos Mercados: alternativas de comercialização dos produtos da
agricultura	  familiar	  -‐	  Ano	  2018.	   Coordenador(a):	  MARCELO	  MAIA DOL/CB -‐ -‐

331 Digitalização das Revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande
do	  Norte:	  ampliação	  do	  acervo	  digital	  1960-‐1990	   Coordenador(a):	  IRIS	  ALVARES	  DANTAS HIST/CCHLA -‐ -‐

332 ABP	  para	  todos:	  por	  uma	  aprendizagem	  colaborativa	  e	  inclusiva	   Coordenador(a):	  NATANY	  DE	  SOUZA	  
BATISTA	  MEDEIROS EMCM/RN -‐ -‐

333 APRENDENDO A SALVAR VIDAS: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PROFESSORES
EM	  CONTATO	  COM	  OS	  PRIMEIROS	  SOCORROS	  

Coordenador(a):	  RODRIGO	  ASSIS	  NEVES	  
DANTAS DENFER/CCS -‐ -‐

334 O	  CUIDAR	  SEGURO	  –	  SEMEANDO	  A	  CULTURA	  DE	  SEGURANÇA	   Coordenador(a):	  WILTON	  RODRIGUES	  
MEDEIROS HUAB -‐ -‐

335 SAÚDE: PRÁTICAS CORPORAIS E QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE DE SANTA
CRUZ	  -‐	  RN	  (Ano	  3)	   Coordenador(a):	  DIMITRI	  TAURINO	  GUEDES FACISA -‐ -‐

336 Semana	  do	  Canto	  Lírico	  2018	  (com	  Curso	  Preparatório)	   Coordenador(a):	  DURVAL	  DA	  NOBREGA	  
CESETTI EMUFRN -‐ -‐

337
ATENÇÃO FARMACÊUTICA: Promovendo a segurança das pacientes
internadas na Unidade de Terapia Intensiva Materna e na enfermaria de alto
risco	  da	  MEJC	  (renovação)	  

Coordenador(a):	  TATIANA	  XAVIER	  DA	  
COSTA MEJC -‐ -‐

338 Práticas em Oftalmologia para aprendizado médico e triagem ocular em
comunidades	  vulneráveis	  do	  município	  de	  Natal	  e	  Nízia	  Floresta	  

Coordenador(a):	  ALEXANDRE	  HENRIQUE	  
BEZERRA	  GOMES DCIRUR/CCS -‐ -‐

339 PRÁTICAS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA	  

Coordenador(a):	  KARINE	  CAVALCANTI	  
MAURICIO	  DE	  SENA	  EVANGELISTA DENUT/CCS -‐ -‐

340 Projeto	  MUSEUS:	  fortalecendo	  a	  gestão,	  promovendo	  cidadania.	   Coordenador(a):	  CLAUDIO	  BEZERRA	  
DANTAS DEPAD/CCSA -‐ -‐

341 UNIVERSIDADE NA EMPRESA: INTEGRAÇÃO DA CIÊNCIA E PRODUTIVIDADE
DAS	  EMPRESAS	  TÊXTEIS	  DE	  NATAL	  E	  REGIÃO	  METROPOLITANA	   Coordenador(a):	  IRIS	  OLIVEIRA	  DA	  SILVA DET/CT -‐ -‐

342 Formação continuada de professores(as) de Educação Física: dialogando os
saberes	  disciplinares,	  escola	  e	  cultura	  midiática	  

Coordenador(a):	  ALLYSON	  CARVALHO	  DE	  
ARAUJO DEDFIS/CCS -‐ -‐

343 SLACKLINE:	  EQUILÍBRIO	  ENTRE	  A	  AVENTURA	  E	  A	  EMOÇÃO	   Coordenador(a):	  PRISCILLA	  PINTO	  COSTA	  
DA	  SILVA DEDFIS/CCS -‐ -‐

344 Grupos de convivência de idosos como espaço para promoção à saúde
(edição	  2018)	  

Coordenador(a):	  LUCIANE	  PAULA	  BATISTA	  
ARAUJO	  DE	  OLIVEIRA FACISA -‐ -‐

345 PROJETOS INTEGRADOS EM VIGILÂNCIA À SAÚDE: responsabilidades
compartilhadas	  

Coordenador(a):	  MARIA	  FRANCINETE	  DE	  
OLIVEIRA DENFER/CCS -‐ -‐

346 Escola	  do	  Futuro:	  Juventude	   Coordenador(a):	  OSVALDO	  CHIAVONE	  
FILHO DEQ/CT -‐ -‐

347 PRECEITOS	  ÉTICOS	  E	  LEGAIS	  DA	  ENFERMAGEM:	  UM	  DEBATE	  EXTRA	  MUROS	   Coordenador(a):	  EDILMA	  DE	  OLIVEIRA	  
COSTA DENFER/CCS -‐ -‐

348 Oficina	  de	  educação	  em	  saúde	  oral	  e	  fonoaudiológica	   Coordenador(a):	  GISELLE	  FIRMINO	  TORRES	  
DE	  SOUSA DOD/CCS -‐ -‐

349 Projeto	  de	  Ensino	  de	  Matemática	  para	  o	  ENEM	  2018	   Coordenador(a):	  SAMYR	  SILVA	  BEZERRA	  
JACOME IMD -‐ -‐

350 Música	  na	  periferia	   Coordenador(a):	  RAQUEL	  CARMONA	  
TORRES	  FELIX EMUFRN -‐ -‐

351 DESCARTE DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR – DESCARTE
CONSCIENTE	  

Coordenador(a):	  LOURENA	  MAFRA	  
VERISSIMO NUPLAM -‐ -‐

352
A Terapia comunitária como instrumento de humanização na promoção da
saúde e construção de vínculos solidários Um olhar da Extensão
Universitária	  

Coordenador(a):	  VERBENA	  SANTOS	  
ARAUJO ES/UFRN -‐ -‐

353 Importância da integração Universidade X Serviço na atenção odontológica à
pacientes	  internados	  em	  unidades	  de	  terapias	  intensivas	  

Coordenador(a):	  ANA	  RAFAELA	  LUZ	  DE	  
AQUINO	  MARTINS DOD/CCS -‐ -‐

354 CICLOS FORMATIVOS EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A REDE
DE	  ATENÇÃO	  PSICOSSOCIAL	  EM	  INTERSETORIALIDADE	  NO	  RN	  

Coordenador(a):	  ANA	  KALLINY	  DE	  SOUSA	  
SEVERO FACISA -‐ -‐

355 Atenção à saúde das mulheres no puerpério imediato e tardio na
Maternidade	  Januário	  Cicco	  

Coordenador(a):	  MARIA	  THEREZA	  
ALBUQUERQUE	  BARBOSA	  CABRAL	  MICUSSI DFST/CCS -‐ -‐

356 OFICINAS DE ARQUITETURA E CRIATIVIDADE exercícios práticos de
concepção	  e	  projeto	  

Coordenador(a):	  MARCIO	  MORAES	  
VALENCA DPP -‐ -‐

357 Projeto	  de	  iniciação	  ao	  violoncelo	   Coordenador(a):	  FREDERICO	  ARANTES	  
NABLE EMUFRN -‐ -‐

358 Assistência odontológico simplificado com uso de ART em crianças de
creches	  municipais	  de	  Natal	  

Coordenador(a):	  KATHIA	  MARIA	  FONSECA	  
DE	  BRITO DOD/CCS -‐ -‐

359 Iniciação	  ao	  Aikido	   Coordenador(a):	  MARIA	  ISABEL	  BRANDAO	  
DE	  SOUZA	  MENDES DEDFIS/CCS -‐ -‐

360 UFRN	  na	  Escola	  -‐	  Escolinha	  de	  Futebol	   Coordenador(a):	  EDMILSON	  PINTO	  
ALBUQUERQUE DEDFIS/CCS -‐ -‐

361 Implantação de PGRS em escola publica de Natal e investigação sobre a
questão	  dos	  resíduos	  escolares	  

Coordenador(a):	  MAGNA	  ANGELICA	  DOS	  
SANTOS	  BEZERRA	  SOUSA DEQ/CT -‐ -‐

362 Fórum:	  Políticas	  Públicas	  e	  Movimentos	  Sociais	   Coordenador(a):	  LINDIJANE	  DE	  SOUZA	  
BENTO	  ALMEIDA DPP -‐ -‐

363 CAPÍTULO	  ESTUDANTIL	  DA	  SOCIETY	  OF	  PETROLEUM	  ENGINEERS	  UFRN	   Coordenador(a):	  EDNEY	  RAFAEL	  VIANA	  
PINHEIRO	  GALVAO DPET -‐ -‐

364 Casa dos Milagres: fontes para a história dos santuários no Nordeste
brasileiro	  (Sergipe	  e	  Rio	  Grande	  do	  Norte)	  -‐	  primeira	  fase	  

Coordenador(a):	  MAGNO	  FRANCISCO	  DE	  
JESUS	  SANTOS HIST/CCHLA -‐ -‐

365 TURMAT	  2018–	  Interação	  Engenharia	  de	  Materiais-‐Indústria-‐Escola	   Coordenador(a):	  BISMARCK	  LUIZ	  SILVA DEPTO-‐EMAT -‐ -‐

366 Empresa	  Júnior	  de	  Economia	  -‐	  ECONSUL	   Coordenador(a):	  THALES	  AUGUSTO	  
MEDEIROS	  PENHA DECO/CCSA -‐ -‐

367 PROGRAMA	  DE	  ACONSELHAMENTO	  EM	  SAÚDE	   Coordenador(a):	  MARIA	  ANGELICA	  AIRES	  
GIL DAS -‐ -‐



368 Mobilize-‐se!	  A	  saúde	  através	  do	  movimento.	   Coordenador(a):	  KARLA	  VANESSA	  
RODRIGUES	  SOARES	  MENEZES HUOL -‐ -‐

369 Da	  Infecção	  a	  Inflamação:	  Entendendo	  as	  doenças	  intestinais	   Coordenador(a):	  RENATO	  MOTTA	  NETO DMP/CB -‐ -‐

370 SENSIBILIZAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO DO SERIDÓ À
IMPLANTAÇÃO	  DE	  SISTEMAS	  AGROFLORESTAIS	  

Coordenador(a):	  GUALTER	  GUENTHER	  
COSTA	  DA	  SILVA EAJ -‐ -‐

371 Cardume potiguar -‐ Organizando a cadeia produtiva de produção de peixes
ornamentais	  do	  RN	  

Coordenador(a):	  PAULO	  MARIO	  CARVALHO	  
DE	  FARIA EAJ -‐ -‐

372 Atenção	  aos	  pacientes	  portadores	  de	  Imunodeficiências	  Primárias	   Coordenador(a):	  VALERIA	  SORAYA	  DE	  
FARIAS	  SALES DACT/CCS -‐ -‐

373 ESCRITÓRIO	  PILOTO	  DE	  ENGENHARIA	  CIVIL	  -‐	  EPEC	   Coordenador(a):	  LUIZ	  ALESSANDRO	  
PINHEIRO	  DA	  CAMARA	  DE	  QUEIROZ CIV/CT -‐ -‐

374 O	  suicídio	  e	  sua	  prevenção	   Coordenador(a):	  FRANCISCO	  ARNOLDO	  
NUNES	  DE	  MIRANDA DENFER/CCS -‐ -‐

375
ESTUDOS DO USO E DA VIABILIDADE ECONÔMICO-‐FINANCEIRA DAS
MADEIRAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS DA CAATINGA COMO FONTE DE
ENERGIA	  

Coordenador(a):	  ROSIMEIRE	  CAVALCANTE	  
DOS	  SANTOS EAJ -‐ -‐

376 CRIAÇÃO DE FERRAMENTA VIRTUAL DE MICROSCOPIA (HISTOGRAM) E SUA
RELAÇÃO	  COM	  O	  MUSEU	  DE	  CIÊNCIAS	  MORFOLÓGICAS	  

Coordenador(a):	  PEDRO	  PAULO	  DE	  
ANDRADE	  SANTOS MOR/CB -‐ -‐

377 REABILITANDO	  SORRISOS,	  EMBORA	  PROVISORIAMENTE	   Coordenador(a):	  ANTONIO	  RICARDO	  
CALAZANS	  DUARTE DOD/CCS -‐ -‐

378 Câmara de Conciliação e Mediação como instrumentos de efetivação da
democracia	   Coordenador(a):	  LIDIANNE	  ARAUJO	  ALEIXO DIR -‐ -‐

379
PRODUÇÃO DE LIVRO PARADIDÁTICO PARA O ENSINO DA IMPORTÂNCIA DA
RELIGIÃO CATÓLICA PARA A FORMAÇÃO E A ATUAL CONFIGURAÇÃO DO
ESPAÇO	  URBANO	  DE	  CAICÓ	  (RN)	  

Coordenador(a):	  JOAO	  MANOEL	  DE	  
VASCONCELOS	  FILHO DGC/CERES -‐ -‐

380 Gêneros	  acadêmicos:	  leitura,	  análise	  e	  produção	   Coordenador(a):	  JULIANNE	  PEREIRA	  DOS	  
SANTOS EAJ -‐ -‐

381 Educando Com(ns)Ciências: formação de habilidades para alfabetização
científica	  na	  perspectiva	  histórico-‐cultural	  

Coordenador(a):	  ALESSANDRO	  AUGUSTO	  
DE	  BARROS	  FACANHA EDU -‐ -‐

382 Avaliação e Acompanhamento dos Sistemas de Produção Familiar em
Avicultura	  Caipira	  no	  Município	  de	  Macaiba	  (Renovação	  de	  Projeto)	  

Coordenador(a):	  JANETE	  GOUVEIA	  DE	  
SOUZA EAJ -‐ -‐

383 Abordagem	  Multidisciplinar	  na	  atenção	  ao	  paciente	  com	  lesão	  medular	   Coordenador(a):	  ANGELO	  RAIMUNDO	  DA	  
SILVA	  NETO DMI/CCS -‐ -‐

384 Karatê:	  um	  meio	  para	  formação	  do	  cidadão	   Coordenador(a):	  KLEIBER	  LIMA	  DE	  BESSA MEC/CT -‐ -‐

385 Violão	  Lúdico	   Coordenador(a):	  JOAO	  RAONE	  TAVARES	  DA	  
SILVA EMUFRN -‐ -‐

386 Aromaterapia na prevenção do estresse e depressão em estudantes da
graduação	  em	  Enfermagem	  

Coordenador(a):	  PAULA	  FERNANDA	  
BRANDAO	  BATISTA	  DOS	  SANTOS DENFER/CCS -‐ -‐

387 DANÇA	  MOVIMENTO	  TERAPIA	   Coordenador(a):	  JEFFERSON	  ARRUDA	  
DAMASCENO DIR/CCSA -‐ -‐

388 Cidade Empreendedora: Empreendedorismo e Educação como fatores de
desenvolvimento	  

Coordenador(a):	  SIBELE	  BERENICE	  
CASTELLA	  PERGHER IQ-‐UFRN -‐ -‐

389 Condições	  de	  trabalho	  no	  Serviço	  Público	   Coordenador(a):	  MARIA	  TERESA	  PIRES	  
COSTA DEPAD/CCSA -‐ -‐

390 Corridas	  e	  caminhadas	  e	  a	  qualidade	  de	  vida	  do	  servidor	  da	  UFRN	   Coordenador(a):	  ANTONIO	  DE	  PADUA	  DOS	  
SANTOS DEDFIS/CCS -‐ -‐

391 Ampliação do Serviço de Neuropsicologia em Unidade Oncológica Pediátrica
na	  cidade	  de	  Natal-‐RN	  

Coordenador(a):	  IZABEL	  AUGUSTA	  HAZIN	  
PIRES PSIC/CCHLA -‐ -‐

392 OFICINA IDEIAS PEDAGÓGICAS 3: A METODOLOGIA DE PROJETOS EM SALA
DE	  AULA	  

Coordenador(a):	  CHRISTIANNE	  MEDEIROS	  
CAVALCANTE EDU -‐ -‐

393 TECENDO	  BOAS	  PRÁTICAS	  DE	  SUSTENTABILIDADE	  NA	  UFRN	   Coordenador(a):	  MARJORIE	  DA	  FONSECA	  E	  
SILVA	  MEDEIROS INFRA -‐ -‐

394 Hemovigilância no Complexo Hospitalar da UFRN-‐ Ampliação da Estratégia
do	  Reconhecimento	  dos	  Incidentes	  Transfusionais	  

Coordenador(a):	  LEILANNE	  KELLY	  BORGES	  
DE	  ALBUQUERQUE	  SANTOS HUOL -‐ -‐

395 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar na
Comunidade	  da	  Lagoa	  do	  Tapará/RN	   Coordenador(a):	  SERGIO	  MARQUES	  JUNIOR EAJ -‐ -‐

396 Motyrum	  -‐	  Infanto	  Juvenil	   Coordenador(a):	  RODRIGO	  FIGUEIREDO	  
SUASSUNA CISO/CCHLA -‐ -‐

397 Design	  e	  Tecnologia	   Coordenador(a):	  DINO	  LINCOLN	  FIGUEIROA	  
SANTOS ARTES/CCHLA -‐ -‐

398 Conhecendo	  o	  IMD	   Coordenador(a):	  DANIEL	  SABINO	  AMORIM	  
DE	  ARAUJO IMD -‐ -‐

399 Aperfeiçoamento	  Matemático	   Coordenador(a):	  MARCIO	  VIEIRA	  DA	  SILVA DCSH/CERES -‐ -‐

400 Projeto	  de	  saúde	  em	  comunidades	  não	  alcançadas	   Coordenador(a):	  SIMONE	  DA	  NOBREGA	  
TOMAZ	  MOREIRA DMC/CCS -‐ -‐

401 Programa	  de	  atividade	  física	  para	  idosos	  hipertensos	   Coordenador(a):	  EDUARDO	  CALDAS	  COSTA DEDFIS/CCS -‐ -‐

402 CINEMA,	  VIDA	  E	  SAÚDE:	  CINEDEBATE	  DA	  ÁREA	  INFANTO-‐JUVENIL	   Coordenador(a):	  JONAS	  SAMI	  
ALBUQUERQUE	  DE	  OLIVEIRA DENFER/CCS -‐ -‐

403 Educando para o Patrimônio: socialização do conhecimento histórico e
arqueológico	  em	  escolas	  da	  rede	  pública	  no	  município	  de	  Caicó/RN	  

Coordenador(a):	  ABRAHAO	  SANDERSON	  
NUNES	  FERNANDES	  DA	  SILVA DHC -‐ -‐

404 Tratamento	  de	  lesões	  brancas	  de	  esmalte	   Coordenador(a):	  EDNA	  MARIA	  DA	  SILVA DOD/CCS -‐ -‐

405 ACIDENTES NA INFÂNCIA: O TEATRO COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA NA
PRÁTICA	  DE	  PRIMEIROS	  SOCORROS	   Coordenador(a):	  DANIELE	  VIEIRA	  DANTAS DENFER/CCS -‐ -‐

406 Laboratório escolar: espaço de ensino e de formação de mediadores para o
ensino	  de	  ciências	  na	  infância	   Coordenador(a):	  GILKA	  SILVA	  PIMENTEL NEI/CE -‐ -‐

407 CIÊNCIA ANDANTE: PALEONTOLOGIA ITINERANTE DO MUSEU CÂMARA
CASCUDO	  

Coordenador(a):	  WAGNER	  DE	  FRANCA	  
ALVES MCC -‐ -‐

408 Ciranda	  de	  Sons	  e	  Tons:	  por	  uma	  educação	  estética	   Coordenador(a):	  RUTILENE	  SANTOS	  DE	  
SOUSA NEI/CE -‐ -‐

409 Café	  Quarteto	   Coordenador(a):	  DANILO	  CESAR	  GUANAIS	  
DE	  OLIVEIRA EMUFRN -‐ -‐

410 Prática	  de	  Kung	  Fu	  Garra	  de	  Águia	  e	  Sanda(Boxe	  Chinês).	   Coordenador(a):	  ERIKSON	  GIRLEY	  
ANDRADE	  DE	  LUCENA COESPE -‐ -‐

411 Teatro	  na	  Periferia	   Coordenador(a):	  MELISSA	  DOS	  SANTOS	  
LOPES ARTES/CCHLA -‐ -‐

412 SOCIEDADE	  DE	  DEBATES	  DA	  UFRN	  
Coordenador(a):	  ANNA	  EMANUELLA	  
NELSON	  DOS	  SANTOS	  CAVALCANTI	  DA	  

ROCHA
DPR/CCSA -‐ -‐



413 Empresa	  Júnior	  da	  Engenharia	  de	  Petróleo	  da	  UFRN	  -‐	  Brent	  Engenharia	   Coordenador(a):	  LINDEMBERG	  DE	  JESUS	  
NOGUEIRA	  DUARTE DPET -‐ -‐

414 AVALIAR VULNERABILIDADE FAMILIAR PARA A REALIDADE TRANSFORMAR:
AÇÃO	  PILOTO	  EM	  MÃE	  LUÍZA.	  

Coordenador(a):	  NEUMA	  MARINHO	  DE	  
QUEIROZ	  SANTOS DMC/CCS -‐ -‐

415 Povoamento da Coleção do Instituto do Cérebro no Repositório Institucional
da	  UFRN	  

Coordenador(a):	  DEBORA	  COSTA	  ARAUJO	  
DI	  GIACOMO	  KOSHIYAMA INST.	  CÉREBRO -‐ -‐

416 PROJETO	  DE	  INVENTARIAÇÃO	  TURÍSTICA	  DO	  SERIDÓ	  -‐	  II	  FASE	   Coordenador(a):	  MARCELO	  DA	  SILVA	  
TAVEIRA DCSH/CERES -‐ -‐

417
AS MAQUETES DE PAPEL COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO EDIFICADO: Oficina de montagem da Capela do Campus da
UFRN	  

Coordenador(a):	  EUNADIA	  SILVA	  
CAVALCANTE ARQ/CT -‐ -‐

418 O reflexo do arco-‐íris: aprendendo diversidade de gênero e determinação
sexual	  com	  os	  peixes	  

Coordenador(a):	  SERGIO	  MAIA	  QUEIROZ	  
LIMA DBEZ/CB -‐ -‐

419 Grupo	  de	  Estudos	  e	  Pesquisa	  em	  Educação	  Ativa	  -‐	  Gepea	   Coordenador(a):	  FLAVIO	  BOLEIZ	  JUNIOR DFPE/CE -‐ -‐

420 A LITERATURA AFRO-‐BRASILEIRA NOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DO	  NORDESTE	  

Coordenador(a):	  GABRIELLE	  FRANCINNE	  DE	  
SOUZA	  CARVALHO	  TANUS DECIN/CCSA -‐ -‐

421 Linguagem	  teatral:	  teatro	  de	  animação	  na	  Educação	  da	  Infância	   Coordenador(a):	  UILIETE	  MARCIA	  SILVA	  DE	  
MENDONCA	  PEREIRA NEI/CE -‐ -‐

422 IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA POTIGUARA
SAGI/TRABANDA	   Coordenador(a):	  JOSE	  GLEBSON	  VIEIRA DAN/CCHLA -‐ -‐

423 EXIBECOM Startup's 2018 -‐ Exibição de Empreendedores em Comunicação e
Entretenimento	   Coordenador(a):	  RONALDO	  MENDES	  NEVES DECOM/CCHLA -‐ -‐

424 ESCOLA NOVA DESCOBERTA: articulando saberes e fazeres na construção da
proposta	  pedagógica	   Coordenador(a):	  EDNA	  MARIA	  DA	  SILVA NEI/CE -‐ -‐

425 Exercícios	  Físicos	  para	  Gestantes	  -‐	  "Gestante	  Ativa	  Bebê	  Saudável"	   Coordenador(a):	  MATHEUS	  DE	  SENA	  
ANCHIETA	  RODRIGUES PROGESP -‐ -‐

426 MELHORIA DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À PESSOA
IDOSA	  RESIDENTE	  EM	  INSTITUIÇÕES	  DE	  LONGA	  PERMANÊNCIA	  

Coordenador(a):	  VILANI	  MEDEIROS	  DE	  
ARAUJO	  NUNES DSC/CCS -‐ -‐

427 Ambulatório	  multiprofissional	  de	  pacientes	  neurológicos	  -‐	  Ano	  II	   Coordenador(a):	  FERNANDA	  DA	  FONSECA	  
FREITAS FACISA -‐ -‐

428 BUSCA DO CONFORTO TÉRMICO EM MUNICÍPIO DE CLIMA SEMIÁRIDO
QUENTE	  DO	  ESTADO	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE	   Coordenador(a):	  REBECCA	  LUNA	  LUCENA DGC/CERES -‐ -‐

429 Curso	  Pré-‐Acadêmico	  para	  Ingresso	  na	  Pós-‐Graduação	  Stricto	  Sensu	   Coordenador(a):	  LARALIS	  NUNES	  DE	  SOUSA	  
OLIVEIRA LET/CCHLA -‐ -‐

430

O LAPESPE-‐LAMPEAR e a Educação em Direitos humanos como Teoria e
como Prática Educativa: investigando os problemas relacionados à fobia
social apresentados por adolescentes e jovens quando da passagem pelo
ensino	  médio	  e	  Universidade	  

Coordenador(a):	  GRINAURA	  MEDEIROS	  DE	  
MORAIS EDU -‐ -‐

431 DO SENTIDO...PELOS SENTIDOS... PARA O SENTIDO: A educação de pessoas
cegas,	  surdocegas	  e	  com	  baixa	  visão.	  

Coordenador(a):	  LUZIA	  GUACIRA	  DOS	  
SANTOS	  SILVA DFPE/CE -‐ -‐

432 Fornecedor	  informado	  consumidor	  respeitado	   Coordenador(a):	  FABRÍCIO	  GERMANO	  
ALVES DIR -‐ -‐

433 Genética	  Potiguar	   Coordenador(a):	  TIRZAH	  BRAZ	  PETTA	  LAJUS DBG/CB -‐ -‐

434 Trajetória	  do	  curso	  de	  Jornalismo	  da	  UFRN	   Coordenador(a):	  KENIA	  BEATRIZ	  FERREIRA	  
MAIA DECOM/CCHLA -‐ -‐

435
AVALIAÇÃO DO PERFIL BIOQUÍMICO E NUTRICIONAL PARA O
MONITORAMENTO DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS EM
MULHERES	  DO	  INTERIOR	  DO	  ESTADO	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE	  

Coordenador(a):	  TELMA	  MARIA	  ARAUJO	  
MOURA	  LEMOS DACT/CCS -‐ -‐

436 Grupo	  de	  Estudos	  em	  Perio-‐Implantodontia	   Coordenador(a):	  BRUNO	  CESAR	  DE	  
VASCONCELOS	  GURGEL DOD/CCS -‐ -‐

437 Mapeamento de focos de reprodução de Aedes aegypti na cidade de
Caicó/RN	  com	  o	  auxílio	  Aeronaves	  Remotamente	  Pilotadas	  

Coordenador(a):	  SAULO	  ROBERTO	  DE	  
OLIVEIRA	  VITAL DGC/CERES -‐ -‐

438 MatemáTICa: formação docente a distância para o uso pedagógico de TDIC
no	  ensino	  e	  aprendizagem	  de	  Matemática	   Coordenador(a):	  DENNYS	  LEITE	  MAIA IMD -‐ -‐

439 Laboratório de Estatística Aplicada: Estimulando a Colaboração
Interdisciplinar	  Através	  da	  Ciência	  

Coordenador(a):	  MARCUS	  ALEXANDRE	  
NUNES EST/CCET -‐ -‐

440 Educação Física e a Literatura, pensando possibilidades pedagógicas nas
aulas	  de	  Educação	  Física	  escolar	  

Coordenador(a):	  MARCIO	  ROMEU	  RIBAS	  DE	  
OLIVEIRA DEDFIS/CCS -‐ -‐

441 QUEBRANDO O CICLO DO SILÊNCIO: SENSIBILIZAÇAO SOBRE ASSÉDIO
SEXUAL	  CONTRA	  MULHERES	  NO	  CCSA/UFRN	   Coordenador(a):	  MARIA	  ILIDIANA	  DINIZ DESSO/CCSA -‐ -‐

442 Reflexão educativa para conscientização e transformação de
comportamentos	  em	  situações	  de	  risco	  ao	  HIV.	   Coordenador(a):	  FABIANA	  LIMA	  BEZERRA DMP/CB -‐ -‐

443 Artes Visuais na escola da infância: processos de formação de mediadores
para	  o	  ensino/aprendizagem	  de	  Artes.	  

Coordenador(a):	  GILVANIA	  MAURICIO	  DIAS	  
DE	  PONTES NEI/CE -‐ -‐

444 Medhacker -‐ Descobrindo Talentos. Transformando Ideias em Protótipos e
Produtos.	  

Coordenador(a):	  ANNA	  GISELLE	  CAMARA	  
DANTAS	  RIBEIRO	  RODRIGUES IMD -‐ -‐

445 Restauração e acondicionamento dos Registros de Cartas e Provisões do
Senado	  da	  Câmara	  de	  Natal	  (1672	  a	  1752)	  pertencentes	  ao	  IHGRN.	  

Coordenador(a):	  EVANUCIA	  GOMES	  DE	  
OLIVEIRA HIST/CCHLA -‐ -‐

446 Rede	  Educativa	  Chão	  da	  Escola	   Coordenador(a):	  CIBELLE	  AMORIM	  
MARTINS DPEC -‐ -‐

447 LETRAMENTOS	  MÚLTIPLOS:	  LEITURA	  E	  ESCRITA	  PARA	  ALÉM	  ESCOLA	   Coordenador(a):	  GLICIA	  MARILI	  AZEVEDO	  
DE	  MEDEIROS	  TINOCO ECT -‐ -‐

448 COLETA	  SELETIVA:	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  SUSTENTABILIDADE.	   Coordenador(a):	  EDILSON	  COSME	  TAVARES INFRA -‐ -‐

449 Ação no combate a dengue e o diagnóstico da doença em pacientes
pediátricos.	  

Coordenador(a):	  PAULA	  RENATA	  LIMA	  
MACHADO DACT/CCS -‐ -‐

450 Aplicabilidade da eletrocoagulação para remoção de compostos orgânicos
nas	  águas	  residuárias	  no	  município	  de	  Santa	  Cruz:	  Reuso	  da	  água	  tratada	  

Coordenador(a):	  ELISAMA	  VIEIRA	  DOS	  
SANTOS ECT -‐ -‐

451 Restauração de dois volumes "Diários de Classe -‐ 1919" do acervo da
Instrução	  Pública	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  

Coordenador(a):	  MARIA	  DA	  CONCEICAO	  
GUILHERME	  COELHO HIST/CCHLA -‐ -‐

452 DIVERSIDADE DE CRUSTÁCEOS DECAPODA DO LITORAL POTIGUAR
BRASILEIRO	  

Coordenador(a):	  FULVIO	  AURELIO	  DE	  
MORAIS	  FREIRE DBEZ/CB -‐ -‐

453 Do design editorial ao leitor: o livro como transformador da relação entre
formação	  acadêmica,	  práticas	  profissionais	  e	  sociedade	  

Coordenador(a):	  RAFAEL	  AUGUSTO	  SORDI	  
CAMPOS EDUFRN -‐ -‐

454
Estudo da Anatomia Macroscópica Comparativa de Animais Vertebrados nas
Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio do Município de São
Miguel	  do	  Gostoso	  -‐	  RN	  -‐	  Ciclo	  de	  Palestras	  e	  Cursos	  Práticos	  

Coordenador(a):	  DANILO	  JOSE	  AYRES	  DE	  
MENEZES MOR/CB -‐ -‐



455
Cooperação UFRN, CLBI, INPE, IEAv e AEB para desenvolvimento de veículo
aeroespacial com tecnologia scramjet acoplado a foguete de treinamento
destinado	  a	  voo	  hipersônico.	  

Coordenador(a):	  GEORGE	  SANTOS	  
MARINHO MEC/CT -‐ -‐

456 Materiais	  Didáticos	  para	  o	  Ensino	  de	  Português	  Língua	  Estrangeira	   Coordenador(a):	  FLEIDE	  DANIEL	  SANTOS	  DE	  
ALBUQUERQUE DLLEM -‐ -‐

457 Divulgação do Curso de Engenharia Têxtil e UFRN nas Escolas Públicas e
Particulares	  de	  Natal,	  Através	  de	  Palestras	  e	  Workshop	  

Coordenador(a):	  MARCOS	  SILVA	  DE	  
AQUINO DET/CT -‐ -‐

458 DESIGN&MODA:	  novas	  metodologias	  aplicadas	   Coordenador(a):	  HELENA	  RUGAI	  BASTOS ARTES/CCHLA -‐ -‐

459 Desenvolvimento e implantação de um blog temático em engenharia de
computação	  e	  mecatrônica	  

Coordenador(a):	  AGOSTINHO	  DE	  
MEDEIROS	  BRITO	  JUNIOR DCA/CT -‐ -‐

460 Documenta:	  arquivos	  e	  sociedade	  no	  Seridó	   Coordenador(a):	  JOEL	  CARLOS	  DE	  SOUZA	  
ANDRADE DHC -‐ -‐

461 Inclusão	  Digital	  para	  Deficientes	  Visuais	   Coordenador(a):	  EMERSON	  MOURA	  DE	  
ALENCAR IMD -‐ -‐

462

O Urbano e as Representações do Espaço no debate sobre o Direito à
Cidade: ferramentas de incentivo e apoio à Participação Social no
Planejamento Urbano da Região Metropolitana de Natal. Etapa I – Natal
(RN)	  

Coordenador(a):	  ALEXSANDRO	  FERREIRA	  
CARDOSO	  DA	  SILVA DPP -‐ -‐

463 Captura	  de	  Empresas	  para	  o	  Parque	  Tecnológico	  Metrópole	  Digital	   Coordenador(a):	  GUSTAVO	  BEZERRA	  PAZ	  
LEITAO IMD -‐ -‐

464 ELABORAÇÃO DE MANUAL DE NORMAS E ROTINAS EM ALEITAMENTO
MATERNO	   Coordenador(a):	  DEVANI	  FERREIRA	  PIRES HUOL -‐ -‐

465 Projeto de automação e eficiência energética do prédio da FACISA -‐ unidade
Santa	  Cruz	  

Coordenador(a):	  ALEXANDRE	  MAGNUS	  
FERNANDES	  GUIMARAES ECT -‐ -‐

466 Capacitação	  em	  Indicadores	  Sociodemográficos	  (CIS)	   Coordenador(a):	  LUCIANA	  CONCEICAO	  DE	  
LIMA DDCA/CCET -‐ -‐

Natal,	  27	  de	  Fevereiro	  de	  2018.


