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HS0165 - Hilze Benigno De Oliveira Moura

HS0168 - Maria Da Conceição Silva

HS0172 - Normanda Araujo De Morais

HS0174 - Jailsa Da Silva Medeiros

HS0178 - Balbina G. A. C. Lima Dos Santos

HS0180 - Annie Larissa Garcia Neves
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HS0451 - Rafaela Meneses Ramos

HS0453 - Eduardo Brandão De Santana

HS0455 - Mairane Pinheiro Medeiros De Araújo
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HS0688 - Katiana Karla Da NÓbrega De Medeiros
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HS0974 - JosÉ Carlos Do Nascimento
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HS0003

Remanescentes Ind́ıgenas no Sertão do Seridó (Projeto de Pesquisa)

Autor(es): Helder Alexandre Medeiros De Macedo1

Orientador(a): Muirakytan Kennedy De Macedo

Os estudos sobre a História Ind́ıgena no Brasil têm se encaminhado para uma reva-

lorização do ı́ndio como agente histórico participante na construção do Brasil Colonial,

influenciados pelas abordagens provenientes, principalmente, da Escola dos Annales, nas

quais se apóiam as recentes tendências historiográficas chamadas genericamente de “His-

tória Nova”. Um exemplo notório desses estudos é a obra “História dos Índios no Brasil”,

publicada nos ińıcios dos anos 90 do século XX e organizada pela antropóloga Manue-

la Carneiro da Cunha, onde a história é vista sob a ótica do vencido, do colonizado, do

aculturado. Na historiografia inerente à região Seridó, interior do Rio Grande do Norte,

aparecem poucas alusões ao ı́ndio no peŕıodo posterior ao fim oficial das “Guerras” dos

Bárbaros, que coincide com a instalação de estratégicas fazendas de gado em alguns pontos

da região. Partindo do pressuposto de revalorização do ı́ndio enquanto sujeito da História

e considerando a carência de dados sobre os povos nativos que habitaram o espaço seri-

doense (especialmente após o contato com os portugueses e luso-brasileiros), objetivamos

identificar a presença de remanescentes ind́ıgenas na região através de documentação es-

crita e oral. Num primeiro momento, nossa atenção será voltada para a documentação

eclesiástica da região. Será executada pesquisa de campo nos livros de assentamentos de

batismo, casamento e óbito da antiga Freguesia da Gloriosa Senhora Sant”Ana do Seridó

(hoje, Paróquia de Sant”Ana, de Caicó-RN), referentes à segunda metade do século XVIII

(desse peŕıodo data o livro mais antigo da antiga freguesia, ainda existente) e ińıcio do

século XIX. O intuito da pesquisa de campo é comparar o número de ind́ıgenas que apa-

recem nos assentamentos com o número de indiv́ıduos de outras etnias (brancos, negros)

e a estat́ısticas de época. Até o presente momento foi efetuado levantamento bibliográfico

sobre a História Ind́ıgena em ńıvel nacional e regional e identificação do manancial do-

cumental a ser pesquisado. Dado o estágio inicial da pesquisa, não podemos estabelecer

conclusões. No entanto, pesquisas anteriores de Dom José Adelino Dantas, Sinval Costa

e Olavo de Medeiros Filho denotaram a presença de ind́ıgenas nos registros paroquiais da

antiga freguesia que intentamos visitar. Resta-nos, com esta pesquisa, efetuar o mapea-

1Aluno(a) PIBIC Local
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mento completo das fontes primárias eclesiásticas referidas e nelas buscar informações ,que,

por mı́nimas que sejam, possam oferecer à historiografia elementos para a reconstrução da

história dos remanescentes ind́ıgenas no Seridó.

Palavras-chave: Seridó, História Ind́ıgena, Peŕıodo Colonial
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Linguagem e produção de estratégias de refacção de textos escritos por

crianças

Autor(es): Allany Amadine Amelie Freire Soares1

Orientador(a): Rosangela Francischini

A relevância de se proporcionar ao aluno condições de releitura e refacção de seu texto

vem sendo apontada na literatura mais recente sobre produção de textos na escola.

O termo refacção é entendido como uma atividade de retomada do texto produzido

em 1a. versão, uma análise dos recursos empregados nesse texto e uma possibilidade de

reescrita do mesmo. Essas atividades revelam a dinâmica dos processos de escrita, as

dificuldades desse processo e as estratégias emergentes durante as intervenções. Essas

estratégias são as que mais de perto nos interessam uma vez que se constituem enquanto

operações mentais que se materializam em recursos cognitivo-discursivos e que alteram a

estrutura/dinâmica interna do texto.

O corpus é constitúıdo por textos produzidos por crianças do 2◦ ano do ciclo básico.

A análise engloba textos dos gêneros explicativo e descritivo produzidos por 2 alunos, em

duas versões: a 1a, como parte das atividades de sala de aulas, e, a 2a, em produção

individual com a pesquisadora, a partir de uma análise das adequações/inadequações da

1a versão. A metodologia permitiu à criança reler/reelaborar seu texto tendo em vista

uma adequação na utilização de recursos lingǘısticos e a conseqüente possibilidade de uma

melhor compreensão por parte do interlocutor. Portanto, foi proporcionada uma atividade

reflexiva - metalingǘıstica - que possibilitou a identificação dos problemas de estruturação

do texto e, conseqüentemente, a emergência de soluções para sua resolução.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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Dicionário Básico de Lingǘıstica Funcional: listagem preliminar

Autor(es): Marta Mara Munguba Vieira1, Maria Angelica Furtado Da Cunha

Orientador(a): Maria Angelica Furtado Da Cunha

Sendo a Lingǘıstica Funcional uma área de investigação nova, existem problemas de

terminologia e de conceituação de termos os quais poderão, pelo menos em parte, ser solu-

cionados pelo Dicionário Básico de Lingǘıstica Funcional. Os dicionários de lingǘıstica já

publicados no Brasil estão todos defasados (década de 70) e nenhum deles reflete a tradi-

ção dos estudos lingǘısticos no Brasil. Publicação mais recente foi realizada em Portugal

mas, mesmo assim, não constitui um trabalho semelhante ao proposto aqui pois não tem

a preocupação de apresentar definições objetivas de uma quantidade representativa de ter-

mos. O Dicionário Básico de Lingǘıstica Funcional será o primeiro dicionário brasileiro de

lingǘıstica com ênfase funcionalista, constituindo-se em material de referência para alunos

de graduação e pós-graduação. Nessa primeira fase da pesquisa fizemos o levantamento de

uma listagem preliminar de itens, que se referem aos conceitos operacionais da Lingǘıstica

Funcional, em textos e glossários de livros teóricos, transcrevemos definições de dicionários

de lingǘıstica e elaboramos uma amostra preliminar em ordem alfabética

Palavras-chave: Dicionário, Lingǘıstica Funcional, Termos técnicos

1Aluno(a) PPPg/Padrão
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Levantamento Documental para a História das Idéias Poĺıticas no Rio

Grande do Norte (1871-1930).

Autor(es): Wellington Marcio Bezerra De Lima1

Orientador(a): Almir De Carvalho Bueno

Esta comunicação tem por objetivo apresentar os resultados do levantamento docu-

mental dos textos mais significativos do ideário republicano entre 1871-1930. Ao final

realizou-se o levantamneto de um número considerável de textos dessa fase. E, entre ou-

tros resultados, possibilitou o desenvolvimento de um projeto de monografia de final de

curso, tendo por finalidade analisar as relações entre Igreja-Estado nos primeiros anos da

República no Rio Grande do Norte.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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“Apelos e censuras: a marginalidade social no telejornalismo policial”.

Autor(es): Danilo Pinheiro1

Orientador(a): Ubiracy De Souza Braga

As reportagens em torno do trágico e da morte, antes de informar, suscitam pré-

julgamentos por parte do telespectador. Portanto, em detrimento às tantas restrições e

infortúnios ligados ao tema da morte, podemos conferir um formato midiático preocupado

em explorar tal assunto, culminando na procriação de todo um processo seletivo de valo-

res. Pesquisando-se a comunidade do Bom Jardim e com referência ao programa televisivo

policial Cidade 190, justificar-se-á o capricho emotivo em detrimento ao dever informativo

nessas linhas de programações. Antes das indignações perante crimes noticiados, o teles-

pectador é vitimado por uma predisposição a julgar e ser levado a uma cômoda distinção

piedade/punição. Enfim, partindo do trágico e da morte pode-se supor a construção de

discursos marginalizadores num mesmo segmento sócio-econômico, sendo induzidos externa

- o sensacionalismo - e reforçados internamente - as coerções entre os próprios moradores

de um bairro pobre.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
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O Prinćıpio da Proporcionalidade das Penas e o Movimento da Lei e da

Ordem

Autor(es): Gilvânklim Marques De Lima1

Orientador(a): Ivan Lira De Carvalho

A disseminação da criminalidade em nosso Páıs tem gerado na sociedade um esṕırito

de perplexidade e insegurança, que tem sido conduzido por correntes de pensamento que

enxergam na sanção penal a solução para todos os dissabores provenientes da violência, sem

que se efetive uma perquirição cuidadosa a respeito dos verdadeiros elementos geradores

do crime. Assim, diante de cada conduta criminosa ensejadora de maior repulsa social,

erguem-se vozes atreladas ao Movimento da Lei e da Ordem - que prega uma espécie de

“tolerância zero”em relação às práticas antisociais definidas como crime - reclamando maior

rigidez no tratamento a ser dispensado aos delinqüentes, passando-se por alto, muitas vezes,

o papel norteador de alguns prinćıpios penais básicos, entre os quais coloca-se o Prinćıpio da

Proporcionalidade das Penas, que tem sido objeto de reiteradas violações em nome de uma

almejada “paz social”. Logo, fazendo-se uma análise criteriosa de alguns pontos a serem

considerados dentro de uma visão cient́ıfica do crime, procura-se demonstrar a importância

do aludido Prinćıpio, bem como se apresentará alguns exemplos de golpes nele deferidos

pelo nosso legislador, não se esquecendo de tecer algumas considerações relacionadas aos

reais objetivos do Movimento Penal considerado.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
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A Arte no Contexto da Educação Ambiental

Autor(es): Rosane Felix Ferreira1

Orientador(a): Vera Lourdes Pestana Da Rocha

O tema central do trabalho é a importância do ensino de arte como potencializador do

desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades, valores e atitudes em rela;cão ao

meio ambiente, devido ao grande potencial da arte em trabalhar com a sensibilização, com

o fazer art́ıstico e com a leitura de obra de arte e sua contextualização, na perspectiva da

ampliação de um senso cŕıtico e de habilidades para estabelecer relações e interpretações

tanto das obras de arte, quanto das diversas culturas que compõe o meio ambiente.

Sendo assim, este trabalho pretende mostrar que aprender arte contextualizada sobre

o meio ambiente torna a experiência da Alfabetização Visual mais significativa.

Palavras-chave: Proposta Triangular, Educação Ambiental, Desenvolvilmento sustentável
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Autor(es): Aline De MendonÇa Guimaraes Nobre1

Orientador(a): Ana Lucia Assuncao Aragao Gomes

Este estudo tem como objetivo a realização de levantamento e caracterização dos cur-

sos de atualização em educação inclusiva organizados pela Subcoordenadoria de Educação

Especial/SUESP no peŕıodo de 1995 a 1999. Foram realizadas visitas a SUESP para coleta

dos dados que organizamos em quadros comparativos. Identificamos a Escola Estadual

Lourdes Guilherme e a clientela a ser observada como amostra da pesquisa. Selecionamos

três professores que haviam participado de pelo menos um dos cursos já caracterizados.

Os resultados obtidos indicam que a SUESP realizou cerca de 158 cursos de atualização

para professores no peŕıodo de 1995 a 1999, permitindo a participação de 8.175 professo-

res. Os professores selecionados possuem formação em magistério e/ou tem graduação em

Pedagogia e atualmente têm alunos com necessidades especiais em sua sala de aula. Consi-

deramos que o trabalho da SUESP tem sido efetivado, no que diz respeito à quantidade de

cursos oferecidos no peŕıodo estudado. Trata-se de um número significativo de cursos e de

professores participantes, mas ainda não é suficiente. A importância da participação dos

professores nos cursos propicia esclarecimento diante da realidade educacional de inclusão

de todos os alunos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Formação de Professores, Educação Especial
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CRIANÇAS COMO ELEMENTOS FACILITADORES DA INCLUSÃO ESCO-

LAR

Autor(es): Katiene Symone De Brito Pessoa1

Orientador(a): Lucia De Araujo Ramos Martins

Atualmente, busca-se incentivar uma pedagogia que valorize as potencialidades de todas

as pessoas, vendo cada uma como ser único, digno de respeito, apesar das suas diferenças.

Reconhece-se que a construção de v́ınculos afetivos e sociais, no aluno, favorece a segurança

emocional e estimulações sócio - culturais. Partindo desses pressupostos, foi desenvolvido

um projeto, numa escola municipal de Natal/ RN, objetivando conhecer com mais profun-

didade e favorecer a inclusão escolar de alunos que apresentam necessidades especiais na

classe regular. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa-participante, visando despertar

nos alunos em geral a livre expressão de idéias e sentimentos, assim como observar as rela-

ções de ajuda entre eles, com vistas a favorecer a formação de conceitos e a reflexão sobre

questões pertinentes às diferenças individuais. A partir do trabalho desenvolvido, buscou-

se contribuir para que os alunos se tornem elementos mais participativos no processo de

educação e inclusão social dos colegas com necessidades especiais.

Palavras-chave: InclusãO, Deficientes, Escola
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EDUCAÇÃO ESPECIAL: UMA CONQUISTA ÁRDUA E CONTÍNUA

Autor(es): Vanessa Gosson Gadelha De Freitas1, Lucia De Araujo Ramos Martins

Orientador(a): Lucia De Araujo Ramos Martins

No Rio Grande do Norte, a Educação Especial teve ińıcio na década de 50, com a

criação de instituições especializadas para deficientes. Só a partir de 1972, inicia-se uma

ação educacional, no sistema estadual de ensino e, na década de 90, começa-se a buscar

a sua inclusão nas classes regulares. Porém, essa história nunca foi registrada, e, pouco a

pouco, a memória dos fatos vai se perdendo. Este projeto tem como objetivos conhecer

as diferentes alternativas pedagógicas utilizadas e analisar as dificuldades e os avanços

obtidos, envolvendo: pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.

Neste trabalho, detalharemos um pouco da história do Instituto de Educação e Reabilitação

de Cegos do RN. Salientamos, a partir da análise feita, que esta instituição desenvolve um

trabalho sério e que evoluiu em seu atendimento, passando de uma postura assistencialista

para outra, que visa a educação e inclusão social dos alunos portadores de deficiência.

Palavras-chave: Resgate histórico, Educação Especial, Rio Grande do Norte
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Casa própria, controle social e ordem pública

Autor(es): Sara Raquel Fernandes De Queiroz1, MÁrcio Moraes ValenÇa

Orientador(a): MÁrcio Moraes ValenÇa

Este trabalho visa explicitar a relação moradia-ordem social, que tem balizado as ações

de poĺıticas públicas nesta área. A carência em moradia digna, que configura o parque habi-

tacional brasileiro, vem amparar a necessidade de estudos que possam esclarecer a situação

atual através, principalmente, de uma acareação entre as poĺıticas públicas- voltadas para

aquisição da moradia- que foram traçadas até o momento, com a “verdadeira” necessidade

da população de baixa renda, que não tem sido atendida. Para elaboração desse trabalho

foi realizado uma minuciosa e prolongada revisão bibliográfica; participação em grupo de

discussão nas disciplinas Poĺıticas Públicas Urbanas no Brasil e Poĺıticas Habitacionais e

Produção do Espaço, ambas ministradas pelo Prof. Dr. Márcio Moraes Valença no Progra-

ma de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia. Com base nas atividades já mencionadas,

constatou-se que as ações públicas implementadas no contexto da moradia tem se confi-

gurado como ferramenta de ordem econômica, social e poĺıtica, onde a população carente

de condições habitacionais dignas, não só tem permanecido no problema como em alguns

casos é usada como instrumento da realização da elite dominante, seja no âmbito poĺıtico

como no econômico.
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HS0035

PROJETO-POLÍTICO PEDAGÓGICO: ELEMENTOS DE UMA REFLEXÃO

Autor(es): Adriana Da Silva Rocha1

Orientador(a): Antonio Cabral Neto

A pesquisa estuda a experiência de gestão em desenvolvimento no RN, buscando com-

preender até que ponto as idéias de descentralizadas sistematizadas nos documentos oficiais

estão sendo implementadas nas escolas públicas. Analisa o Projeto Poĺıtico-Pedagógico,

destacando a sua elaboração, execução e acompanhamento. O estudo envolveu 12 escolas

situadas em três munićıpios: Natal, Mossoró, Caicó). Em cada escola foram escolhidos

para compor a mostra 10% dos professores e 20% dos técnicos. Os dados foram coleta-

dos através de questionários e diário de campo. O estudo constatou que os atores mais

envolvidos na elaboração do PPP, no aspecto fundamentação teórica, foram os técnicos

(80,0%) e os professores (65,3%). Na elaboração do diagnóstico a participação dos técnicos

foi de 68,6% e dos professores 33,6%. Na definição da concepção de educação e sistemati-

zação do PPP a participação dos técnicos foi respectivamente de 44,8% e 41,0% e dos foi

de professores foi de 20,6% e 16,6%. Em relação às formas de acompanhamento, as reu-

niões técnico-pedagógicas foram as que apresentaram maiores percentuais, sendo indicadas

por 36,2% dos técnicos e 16,6% dos professores. As informações indicam uma fragilidade

na implantação do PPP, considerando que os professores, principais responsáveis por sua

implantação, foram os menos envolvidos no processo.

CNPq - PIBIC.
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O PAPEL DO TUTOR EM SITUAÇÕES DIALÓGICAS DE ESCRITA

Autor(es): Maria Nı́via Dantas1, Maria Do Socorro Oliveira

Orientador(a): Maria Do Socorro Oliveira

(INTRODUÇÃO)O processo de produção textual, considerado numa perspectiva mo-

nológica e de produto têm se mostrado improdutivo como uma prática de ensino e deses-

timulante para o aluno que, sozinho ou sem monitoração, se acha desanimado e incapaz

de expressar o que tem a dizer, dentro dos padrões da norma escrita (Bruner, 1988).(OB-

JETIVO) Dentro dessa perspectiva, o objetivo deste estudo é analisar as produções feitas

em duas situações de monitoração distintas: com tutela e sem tutela. Orienta o estudo a

seguinte questão: a)quais os prinćıpios orientadores que regem a interação adulto/criança

ou o par criança/criança, em situação de tutela ou não no processo de escrita. (METODO-

LOGIA)Este estudo realizou-se numa situação de experimento de escrita, em que 7 (sete)

crianças, com idade entre 6 a 9 anos, provenientes de escolas da rede privada do ensino

fundamental, da cidade de Natal/ RN, constrúıram textos narrativos nas situações descri-

tas acima. (RESULTADOS)Os resultados mostram que algumas das estratégias utilizadas

pelo tutor no sistema de trocas interativas segue certos prinćıpios da teoria neovygotskya-

na, que mostra o engajamento daquele que aprende, mantendo sua orientação em direção à

resolução dos problemas.(CONCLUSÃO) Com relação à temática selecionada para estudo,

julgamo-la relevante em razão de entendermos que a escrita colaborativa e os processos

de tutela na produção textual são de elevada importância para o ensino/aprendizagem,

devendo, por isso, serem explorados.
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CONSELHO DIRETOR E A INTEGRAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE

Autor(es): Kelly Cristina Batista Dos Santos1

Orientador(a): Antonio Cabral Neto

O governo do RN, em conformidade com as diretrizes nacionais cria através do Decre-

to no 12.508, os Conselhos Diretores nas escolas, objetivando assegurar a participação da

comunidade no processo educacional. Compõem os Conselhos Diretores representantes de

pais de alunos, docentes, funcionários, discentes e da comunidade. A pesquisa estuda os

mecanismos que a escola pública do RN vem utilizando para promover a sua integração

com a comunidade. A amostra do estudo compreendeu 24 escolas. Os dados foram coleta-

dos através de roteiro de entrevista e questionário. Os resultados indicam que 95,8% dos

pais, 90,0% dos docentes e dos presidentes de Conselho, 87,5% representantes da comuni-

dade e 70,0% dos alunos dizem existir integração da escola com a comunidade. Dentre os

mecanismos utilizados pelos Conselhos para promover essa integração aparecem palestras,

reuniões e debates indicados por 50,0% dos pais e 70,0% dos alunos. Os eventos culturais

foram indicados por 41,7% dos pais e 43,7% dos representantes comunitários. Os atores que

informam não existir integração atribuem esse fato a ausência da participação da própria

comunidade escolar. A participação da comunidade através do Conselho Diretor é limita-

da, todavia, representa ind́ıcios que demonstram um avanço na gestão da escola pública

quando comparada com a realidade anterior.

CNPq-Balcão
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CAIXA ESCOLAR: UM MECANISMO DA GESTÃO FINANCEIRA DESCEN-

TRALIZADA NA ESCOLA PÚBLICA DO RN

Autor(es): Valcinete Pepino De Macêdo1

Orientador(a): Antonio Cabral Neto

A gestão descentralizada financeira foi institúıda no RN através do Decreto no 1de

13/01/95 e vem se materializando nas escolas através da Caixa Escolar. Este trabalho

analisa as formas de conhecimento e o fortalecimento da gestão financeira. A amostra

compreendeu seis Centros e 24 unidades escolares. Os dados foram coletados através de

roteiros de entrevistas e questionários. Em relação às formas de conhecimento da Caixa os

pais afirmam que a escola foi a principal fonte de conhecimento da experiência (76,2%). Em

relação aos técnicos, verificou-se que 50,0% conheceram a experiência por intermédio da

SECD. Quanto ao fortalecimento da gestão, 84,6% dos técnicos acreditam que a experiência

possibilitou a melhoria da gestão, atribuindo a esse aspecto conceitos entre bom e ótimo.

Nesse mesmo aspecto 49,2% dos pais atribuem conceito bom e 39,7% conceito ótimo.

Dentre as dificuldades destaca-se a limitada participação dos atores na gestão dos recursos,

indicada por 38,1% dos pais e 33,3% dos técnicos. A SEC e a escola foram os meios

mais acesśıveis de informação sobre a gestão financeira, assumindo uma tarefa que seria de

competência do centro. Foram constatados também problemas na implantação da gestão

dos recursos como: atraso, irregularidade, insuficiência de recursos e a burocratização

excessiva.

PIBIC - CNPq
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HS0067

EDUCADOR INFANTIL: FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANÇA

Autor(es): Wilma Carla Nogueira De Abreu Souza1, Tania Camara Araujo De Carvalho

Orientador(a): Tania Camara Araujo De Carvalho

Esse estudo objetiva verificar como os professores estão implementando as diretrizes

propostas no RCNEI, no que se refere a formação pessoal e social da criança de zero a seis

anos nas escolas públicas do munićıpio de Natal - RN. Metodologicamente, foram realizados

estudos do RCNEI e de outras publicações acerca do tema formação da personalidade do

indiv́ıduo. Em seguida procedeu-se a realização de entrevistas com 24 professores em seis

escolas. Foi adotada a entrevista semi-estruturada, com o apoio de um roteiro sobre os

aspectos referentes as propostas/diretrizes e o saber/fazer pedagógico desses professores.

A partir dos dados obtidos nas entrevistas, algumas questões pontuais nos chamaram a

atenção para aprofundar em estudos posteriores. Os resultados têm nos levado a refletir

sobre a necessidade do professor estar sempre revendo a sua formação, pois só assim ele

poderá perceber-se como mediador do processo de constituição pessoal e social do seu

aluno.

Palavras-chave: FORMAÇÃO DO EDUCADOR, EDUCAÇÃO INFANTIL, PERSONA-
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Exaustão Emocional nos profissionais de saúde da rede pública hospitalar

da cidade de Natal.

Autor(es): Viviane Félix Da Silva1, Viviane Félix Da Silva2, Tatiana Valéria Da Costa

Duarte3

Orientador(a): Livia De Oliveira Borges

Os profissionais de saúde que atuam nas instituições hospitalares, podem estar vivendo

sob angústia, medo, tensão e estresse. Tais fatos podem ser justificados devido ao próprio

ambiente de trabalho das instituições hospitalares, onde esses profissionais lidam constan-

temente com a dor, perda e morte, tarefa esta que pode não parecer fácil. Diante desses

desafios, esses profissionais poderão entrar em conflito consigo próprio e com o seu tra-

balho, afetando sua qualidade de vida, seu desempenho profissional e sua relação com a

famı́lia e colegas de trabalho. Está em desenvolvimento, então, um estudo com o objetivo

de verificar se os profissionais de saúde que atuam nas instituições hospitalares da rede

pública da cidade de Natal, percebem seu trabalho como desgastante e desumanizante e

se em decorrência apresentam exaustão emocional. A coleta de dados está ocorrendo com

os profissionais de saúde que ao final deverá totalizar aproximadamente 150 pessoas. O

trabalho de coleta de dados está se realizando como parte de um projeto mais amplo, no

qual este estudo se insere, consistindo na aplicação de dois questionários estruturados: o

IMST (Inventário de Motivação e Significado do Trabalho) e o MBI (Inventário de Burnout

e Maslach). As respostas serão registradas na forma de banco de dados do SPSS for Win-

dows, no qual serão desenvolvidas as análises estat́ısticas. A coleta de dados encontra-se

em andamento.

Palavras-chave: Profissionais de saúde, Instituição hospitalar, Exaustão emocional
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HS0071

Estudo Diacrônico das Estratégias de Negação no Português do Brasil e

de Portugal

Autor(es): Edilson Dos Santos Silva1

Orientador(a): Maria Angelica Furtado Da Cunha

Num primeiro momento da vertente diacrõnica da pesquisa “Gramaticalização das es-

tratégias de negação no português do Brasil, foram analizados as estruturas negativas

encontradas em textos representativos do português arcaico (século XII ao XVI). Na fase

atual da pesquisa, aprofundou-se a investigação da trajetória diacrôniaca dos mecanismos

de negação no português. A partir do século XVI foi observada a emergência da negativa

dupla nos textos de Gil Vicente. Outros registros foram encontrados na literatura do século

XIX. Resta cobrir o peŕıodo entre o século XVI e o século XIX. Busca-se aqui, também, a

explicação para o surgimento de tal estrutura. O caráter diacrônico da pesquisa, ao lado

do sincrônico, afirma o presente estudo como pancrônico. É válido ressaltar ainda que a

ocorrência da estrutura negativa dupla se dá em freqüência maior no português do Brasil.

A estrutura do tipo final não foi encontrada no ”corpus“ português.
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Extensão e Limites do Conceito Constitucional de União Estável

Autor(es): Fábio Alexandre Costa De Farias1, Gilvânklim Marques De Lima2

Orientador(a): Luiz Alberto Dantas Filho

O Direito de Famı́lia tem sido objeto de profundas transformações ao longo da história,

quase sempre albergando em seu interior um modelo estrutural familiar refletor dos valo-

res sociais em voga. Diante desta caracteŕıstica basilar, o legislador vem sofrendo fortes

pressões reclamantes de mudanças satisfatórias dos anseios da população e, com isso, fazer

com que o nosso ordenamento juŕıdico se alinhe às transformações sociais. Através de tais

mudanças, podemos perceber o surgimento de novas maneiras de se encarar as relações

familiares, haja vista que, apesar da eterna resistência da ala “conservadora”, é cada vez

mais freqüente situações que passam a integrar os costumes sociais, e que se erigem, em

seguida, em situações legalmente disciplinadas. Assim foi com o divórcio e outras inovações

importantes que começaram a desabrochar antes da Constituição de 1988 e se aceleram

após a sua promulgação. Vale salientar, todavia, que a Lei Maior deixou margem para

acirradas discussões, como é o caso do artigo 226, §3o, que trata da união estável. Frente a

isso, objetiva-se buscar a fixação dos limites do referido artigo, procurando demonstrar se

há possibilidade ou não de interpretá-lo extensivamente, abarcando não só a união entre

homem e mulher, mas também entre pessoas do mesmo sexo. Apontaremos, com base na

doutrina e inúmeros julgados, soluções para tal impasse decorrente da limitação constitu-

cional.

Palavras-chave:
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DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA PSICOLOGIA EM NATAL-RN

Autor(es): Pablo De Sousa Seixas1, Denis Barros De Carvalho, KÁtia Cristina Augusta

RevorÊdo2

Orientador(a): Oswaldo Hajime Yamamoto

Este trabalho descreve o desenvolvimento da Psicologia como discurso cient́ıfico e prá-

tica profissional em Natal, Rio Grande do Norte(RN). Um levantamento de textos acadê-

micos e publicados nos principais jornais da cidade durante o peŕıodo entre 1889 e 1995 foi

feito. A modernização de Natal ocorre em 3 momentos distintos: 1) a transformação da

cidade Colonial em uma cidade moderna, no peŕıodo de 1889-1930; 2) a consolidação da

modernidade urbana, após a II Guerra Mundial (1945-1965); 3) a urbanização tuŕıstica, a

partir da primeira metade da década de 80. A Psicologia surge nesta cidade como disci-

plina escolar com sua implantação, parcialmente, nos curŕıculos das principais instituições

de ensino médio de Natal: o Atheneu, a Escola Normal e a Escola Doméstica, durante os

cinco primeiros lustros do século XX. Em 1945, a Psicologia aparece no primeiro curŕıcu-

lo da Escola de Serviço Social, primeira instituição de ensino superior regular de Natal.

O Centro de Psicologia Aplicada, primeira instituição psicológica do RN, seria criado em

1965. Os primeiros psicólogos que trabalhavam e residiam em Natal, apareceram na cida-

de no ińıcio da década de 70. O primeiro curso de Psicologia seria criado em 1977, pela

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 1981, a primeira turma de estagiário

do curso de Psicologia-UFRN popularizou o Humanismo de Carl Rogers numa Natal que

se transformava em uma cidade de consumo.

Palavras-chave: História da Psicologia, História do Rio Grande do Norte, Psicologia na

Educação
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O PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÕES MÚLTIPLAS E SUA PERTI-

NÊNCIA À PESQUISA EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Autor(es): Danielle Oliveira Da Nóbrega1, Wilma SimÕes Dantas

Orientador(a): Maria Do Rosario De Fatima De Carvalho

O presente relato visa apresentar um procedimento de pesquisa espećıfico, bem como

sua pertinência a estudos em representações sociais. Assim, esta comunicação refere-se a

uma pesquisa sobre representações sociais de universidade, cujo objetivo geral é explicitar as

representações desta entre indiv́ıduos de diferentes inserções sociais. Abric (1998) considera

que a representação social funciona como um sistema de pré-decodificação da realidade, pois

determina um conjunto de antecipações e expectativas que regem as inter-relações entre o

sujeito e seu meio. A coleta de dados em pesquisas dessa natureza deve ser feita através

de procedimentos associativos que permitam a “livre associação de idéias”. Dessa forma,

escolheu-se o Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), adequado para explorar as

estratégias pelas quais as pessoas caracterizam e elaboram sistemas de classificação, uma

vez que enfoca o processo de construção desses sistemas que medeiam as relações entre os

indiv́ıduos e seu mundo. Baseada nesses pressupostos, esta pesquisa dividiu-se em duas

etapas. A primeira referiu-se à exploração do campo semântico da palavra “universidade”.

A outra, ao estudo de classificação livre e dirigida. Participaram 350 sujeitos entre“filiados”

e “não-filiados” à universidade (Wagner, 1998). As análises indicam várias tendências da

representação de universidade, em acordo com os segmentos sociais pesquisados.
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“Redemoinho:Um experimento de jogo teatral com Grande Sertão Vere-

das”

Autor(es): Vera Lúcia Dos Anjos1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

Este trabalho está vinculado ás atividades do projeto “Prismas da Encenação Con-

temporânea” realizado por um grupo de alunos do curso de licenciatura em Educação

Art́ıstica-Habilitação em Artes Cênicas e vinculado ao “Laboratório de Encenação Teatral”

do DEART/UFRN, sendo orientado pelo Prof. Ms. Marcos Bulhões. O grupo estuda o

uso da abordagem do jogo teatral pelo futuro mestre-encenador, tendo em vista a melhoria

do ensino de teatro na sociedade contemporânea.

O objetivo desta investigação foi planejar, realizar e analisar um experimento teatral

com um grupo de três estudantes de teatro e um ator profissional, tendo como eixo metodo-

lógico da encenação a abordagem de jogo teatral (Viola Spolin) com fragmentos de textos

literários proposto por Maria Lúcia Pupo, a partir do universo imaginário de Guimarães

Rosa utilizando alguns fragmentos do romance “Grande Sertão Veredas”.

Após uma revisão bibliográfica sobre algumas das principais abordagens dos jogos tea-

trais com textos, uma oficina foi realizada no peŕıodo de março á julho/2001.

Apesar dos problemas apresentados no decorrer do processo, como a inquietação dos

atores em decorrência da construção do roteiro e do texto final, conclúımos que a abor-

dagem utilizada obteve resultados satisfatórios, permitindo a elaboração de uma drama-

turgia onde se misturam palavras do autor com textos criados a partir das improvisações

teatrais.Projetos como este, aponta para um aprofundamento nas questões estudadas.
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EDUCAÇÃO POPULAR:A AÇÃO POLÍTICO EDUCATIVA DA IGREJA CA-

TÓLICA DO RIO GRANDE DO NORTE

Autor(es): Maria Elza Alves Dos Santos Lins1, Maria Elza Alves Dos Santos Lins2, Mar-

lucia Menezes De Paiva

Orientador(a): Marlucia Menezes De Paiva

EDUCAÇÃO POPULAR: A AÇÃO POLÍTICO EDUCATIVA DA IGREJA CATÓLI-

CA DO RIO GRANDE DO NORTE

Maria Elza Alves dos Santos Lins

Profa Dra. Marlúcia Menezes de Paiva

Departamento de Educação/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Rua Teófilo Brandão, 143 - Petrópolis - Natal, RN - Cep: 59014-130 - Tel. 232-1252 /

202-1401

E-mail: mariaelzalins@bol.com.br

O presente trabalho integra a base de pesquisa: Educação, História e Práticas Culturais,

em especial o projeto “A Educação na História da Igreja Católica do RN: a Ação Educativa

da Arquidiocese de Natal, 1944-1987”. Os estudos são embasados nos pressupostos teóricos

metodológicos da poĺıtica educacional, delineada a partir dos anos trinta, a qual expressa

a crença de que sendo a educação bem administrada e organizada promove a equalização

social. São desenvolvidos a partir de visitas ao arquivo do Serviço de Assistência Rural

(SAR). O SAR, a partir de 1951, procurou promover o bem estar das comunidades rurais e a

educação do homem do campo, agiu também, combatendo à difusão das idéias protestantes

e comunistas, promovendo por meio do rádio a alfabetização de adultos. Em 1958 foram

organizadas e desencadeadas as primeiras Escolas Radiofônicas. A Igreja Católica de Natal

através da educação, conseguiu além de evangelizar, instruir o homem do campo.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
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O jogo teatral na terceira idade: um experimento com“Esperando Godot”

Autor(es): Maria Náıze De Araújo1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

O objetivo desta investigação foi planejar,realizar e analisar um experimento teatral

com um grupo de iniciantes de teatro,tendo como eixo metodológico da encenação a abor-

dagem de jogo teatral com fragmentos de textos proposta por autores como Spolin,Pupo e

Ryngaert,a partir das situações do texto dramático“Esperando Godot”da autoria de Samuel

Beckett.Este trabalho está vinculado às atividades do projeto“Prismas da Encenação Con-

temporânea”realizado por um grupo de alunos do curso de licenciatura em Ed.Art́ıstica-

Artes Cênicas e vinculado ao“Laboratório de Encenação Teatral”do Dept. de Artes da

UFRN,na cidade de Natal,sendo orientado pelo Prof.Ms.Marcos Bulhões.O grupo estuda o

uso da abordagem do jogo teatral pelo futuro mestre-encenador,tendo em vista a melhoria

do ensino teatro na nossa sociedade contemporânea.Após uma revisão bibliográfica sobre

algumas das principais abordagens do jogos teatrais com textos,ocorrida entre março/00 e

dez/00,uma oficina teatral com duas iniciantes de teatro,com 67 e 71 anos de idade,foi rea-

lizada no peŕıodo de março à junho de 2001,perfazendo uma carga horária média de 60/h.A

abordagem utilizada obteve resultados satisfatórios, permitindo a superação dos bloqueios

expressivos do grupo e a estréia de duas novas atuantes da cena potiguar.A peça“Esperando

Godot”-uma recriação dramatúrgica é parte do texto original realizada através do jogo com

elementos da memória das participantes.

Palavras-chave: Encenação, Jogo Teatral, Esperando Godot
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INFLUÊNCIA DA COR DOS ALIMENTOS SOBRE O COMPORTAMENTO

DE ESCOLHA EM CRIANÇAS

Autor(es): Ana Cristina Cabral Dias1, Ana Cristina Cabral Dias2

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

O comportamento de escolha alimentar em crianças pode ser influenciado por diversos

fatores, entre eles a cor do alimento, o que pode alterar o julgamento quanto à intensidade de

sabor e conseqüente aceitabilidade do mesmo. O presente trabalho tem o objetivo de testar

duas variáveis que podem influenciar o comportamento de escolha de alimentos em crianças:

a cor do alimento e a faixa etária a qual a criança pertence. Foram utilizadas 30 crianças

divididas em três grupos, de acordo com a faixa etária, que variou de 1 a 2, 3 a 4 e 5 a 6 anos.

O alimento utilizado foi gelatina sem sabor e incolor, colorida com corante azul, amarelo,

verde, vermelho e sem corante, adoçada com leite condensado. Cada est́ımulo constou de

dois copos descartáveis contendo 10 ml de gelatina, com combinações pré-determinadas das

cores especificadas, sendo solicitado à criança que indicasse qual dos dois ela preferia. Os

resultados indicam que a cor dos alimentos exerce influência no comportamento de escolha

alimentar em crianças, principalmente no que se refere a alimentos coloridos em oposição

a alimentos brancos. De modo geral, as gelatinas com corantes foram preferidas àquelas

sem corante, e as de cor azul e verde foram significativamente mais escolhidas do que as

brancas. Em relação às faixas etárias, verificou-se que as preferências não são uniformes,

sendo estas mais bem estabelecidas em crianças de maior idade (grupo de 5 a 6 anos).

Palavras-chave: escolha de alimento, crianças, cor do alimento
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Estudo Comparativo dos Comportamentos Realizados pelo Boto-Cinza So-

talia fluviatilis (Gervais, 1853)

Autor(es): Kelly Cristina Araújo Pansard1, Kelly Cristina Araújo Pansard2

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

O Sotalia fluviatilis é um dos menores cetáceos existentes, apresentando dois ecotipos

diferentes, a forma fluvial e marinha. No Rio Grande do Norte destaca-se a praia de Pipa,

localizada no munićıpio de Tibau do Sul, distante 85 km da cidade do Natal, onde a con-

centração do boto-cinza é evidenciada durante todo o ano nas báıas do Curral e Madeiro.

O presente trabalho teve como objetivo fazer um estudo comparativo dos comportamentos

realizados pelos animais nas duas báıas. Os dados utilizados foram coletados através de

observações diretas em pontos fixos nas duas báıas, no peŕıodo compreendido entre abril de

2000 a abril de 2001 e registrados em planilhas espećıficas, através do método de registro

oportunista com intervalos de 5 minutos. Os resultados obtidos indicam que estas áreas

são utilizadas pelos animais para diversas atividades comportamentais, como pesca, soci-

alização, deslocamentos e atividades aéreas. Observou-se que as duas áreas são utilizadas

predominantemente para alimentação durante todo o ano, com maior ı́ndice na báıa do

Curral. Os ı́ndices de socialização foram mais regulares, ao longo do ano, no Madeiro,

porém não há diferenças entre as duas báıas nas médias totais. Nossa conclusão é que as

diferenças entre as báıas não foram suficientes para induzir diferenças no comportamento

dos animais. É posśıvel que diferenças quanto a distribuição temporal do comportamento

se evidenciem em uma análise mais detalhada, porém os dados atuais não sugerem que tal

ocorra.

Palavras-chave: boto cinza, comportamento, estudo comparativo
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“TORTURAS DO CORAÇÃO: Uma encenação a partir do jogo teatral em

uma escola pública de Natal”

Autor(es): Sandra Maria Chagas Da Silva1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

Este trabalho está vinculado às atividades do projeto “Prismas da Encenação Contem-

porânea” realizado por um grupo de alunos do curso de licenciatura em Educação art́ıstica

- habilitação em Artes Cênicas e vinculado ao “Laboratório de Encenação Teatral” do De-

partamento de Artes da UFRN, sendo orientado pelo Prof. Ms. Marcos Aurélio Bulhões

Martins. O grupo estuda o uso da abordagem do jogo teatral pelo futuro mestre-encenador,

tendo em vista a melhoria do ensino de teatro na nossa sociedade contemporânea.

O objetivo desta pesquisa foi planejar, realizar e analisar um experimento teatral com

um grupo de iniciantes em teatro tendo como eixo metodológico da encenação a abordagem

de jogo teatral de Viola Spolin e improvisações a partir do universo proposto na obra

“Torturas de um coração” de Ariano Suassuna. O experimento foi realizado com um grupo

de teatro composto por alunos e ex-alunos da escola Estadual Berilo Wanderley, no bairro

de Pirangi em Natal, RN, com faixa etária entre 11 e 23 anos, no peŕıodo de março a junho

de 2001, perfazendo uma carga horária de 60 horas.

Conclúımos que a abordagem utilizada obteve resultados satisfatórios, permitindo a

superação dos bloqueios expressivos do grupo através da improvisação teatral. O espetáculo

“Torturas do Coração” foi apresentado em junho de 2001 dando viabilidade a projetos

art́ıstico-pedagógicos deste tipo e apontando caminhos para o aprofundamento das questões

suscitadas pelo estudo.

Palavras-chave:
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A formação profissional e a avaliação dos serviços de saúde entre os pro-

fissionais da rede básica d

Autor(es): Joilza Da Conceição Rodrigues Rufino1

Orientador(a): Martha Azucena Traverso Yepes

Esta pesquisa objetiva analisar a influência da formação acadêmica nas práticas dos

profissionais de saúde, bem como conhecer a avaliação que estes fazem do seu trabalho

e dos serviços da saúde pública. A relevância desse trabalho reside na possibilidade de

estudar a avaliação que estes profissionais fazem do seu exerćıcio profissional e a perti-

nência da formação com relação a suas atividades, o que contribui no esclarecimento das

dificuldades enfrentadas por estes nas suas práticas cotidianas. A amostra da pesquisa é

de 36 profissionais da saúde dos quatro distritos da cidade, incluindo: assistentes sociais,

enfermeiros, médicos, nutricionistas, odontólogos e psicólogos. Para a coleta de dados está

sendo utilizada uma entrevista semi-estruturada com uso de gravador. Para o processo

de tratamento das respostas se adotará uma abordagem qualitativa com ênfase na análise

dos discursos com o objetivo de apreender o sentido que estão embasando as idéias, argu-

mentações e justificativas das práticas profissionais, bem como da avaliação do serviço. A

pesquisa está na fase de coleta de dados e espera-se poder contextualizar esses discursos,

estabelecendo relações com o desenvolvimento sócio-histórico das instituições de saúde e

com a pesquisa anterior feita com os estudantes das ciências da saúde da UFRN sobre as

motivações, expectativas e valores que estão permeando sua formação acadêmica.

Palavras-chave: formação profissional, saúde pública, avaliação dos serviços de saúde
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O Jogo Teatral para iniciantes; Um experimento na UFRN

Autor(es): Telma Maria Rodrigues De Sales1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

T́ıtulo: Jogo teatral para iniciantes

Um experimento na UFRN

Autor : Telma Maria Rodrigues de Sales.

Orientador: Prof. Ms. Marcos Aurélio Bulhões Martins

Resumo

O objetivo deste trabalho é realizar experimentos teatrais com iniciantes. Este trabalho

está vinculado às atividades do projeto “Prismas da Encenação Contemporânea” realizado

por alunos do curso de licenciatura em Educação Art́ıstica e vinculado ao “Laboratório

de Encenação Teatral” do Departamento de Artes da UFRN, orientados pelo Prof. Ms.

Marcos Aurélio Bulhões Martins. A primeira fase foi realizada no peŕıodo de 03-07/2000

e meu estudo constituiu na abordagem de um dos grandes nomes do teatro nacional, o

Diretor Antunes Filho e no seu método de trabalho: A Antropofagia Teatral, que procura

a formação integral do profissional teatral. O ator áı é o mais importante, pois é ele quem

leva todo o esforço do grupo à platéia.

Na segunda fase, 08-12/2000, foi feita a revisão bibliográfica e desenvolvi uma pesquisa

sobre a Antropofagia Teatral. Por último realizamos oficinas, de 03-07/2001. Com o eixo

no Jogo Teatral proposto por Viola Spolin. Os alunos-atores tinham entre 15-21 anos,

e resultou no experimento “O Casamento de Trupizupe com a filha do Rei, de Bráulio

Tavares. Apresentado em 07/2001. A viabilidade de projetos art́ıstico-pedagógicos deste

tipo são viáveis e apontam caminhos para o aprofundamento das questões suscitadas pelo

estudo.

Obs.: Aluno não bolsista.
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A Relação entre os profissionais e os usuários dos serviços públicos de

saúde

Autor(es): Khris Evelyn Teixeira De Lima1

Orientador(a): Martha Azucena Traverso Yepes

A presente pesquisa objetiva investigar a forma como os profissionais da rede básica

de saúde concebem o seu relacionamento com os outros profissionais, bem como com os

usuários dos serviços. Almeja-se ainda conhecer quais as idéias, valores e crenças que per-

passam tais relacionamentos. A importância de se estudar essa temática reside no fato de

que esta se constitui como um dos aspectos essenciais no processo de humanização e melho-

ria dos serviços de saúde. Estão sendo entrevistados 36 profissionais do serviço público de

saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e odontólogos)

distribúıdos nos quatro distritos sanitários de Natal. Os discursos obtidos serão analisados

com o intuito de compreender os prinćıpios de organização e as formas de produção social

do sentido. A coleta de dados ainda está em andamento e procurar-se-á nesta primeira

fase, sistematizar e contextualizar as concepções que os profissionais têm desses relaciona-

mentos, bem como verificar a influência da formação profissional e o peso que o modelo

biomédico hegemônico exerce na prática desses atores sociais. Os depoimentos e discursos

serão ainda relacionados com os resultados da pesquisa anterior com estudantes das ciên-

cias da saúde da UFRN, na qual percebeu-se que a maioria dos entrevistados concebe a

relação profissional-paciente/cliente de forma verticalizada, baseada nas relações de poder

estabelecidas diante da posse do conhecimento.

Palavras-chave: relação profissional/paciente-cliente, serviço público de saúde, relação en-

tre profissionais da saúde
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O jogo teatral na encenação de um texto dramático: um experimento na

UFRN

Autor(es): Tereza Daniela Cunha Gomes1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

O objetivo desta investigação foi planejar,realizar e analisar um experimento teatral

com um grupo de iniciantes em teatro tendo como eixo metodológico da encenação a abor-

dagem de jogo teatral de Spolin e dos prinćıpios do método das ações f́ısicas propostos por

Stanislavski. Este trabalho está vinculado ao projeto “Prismas da Encenação Contempo-

rânea” realizado por um grupo de alunos do curso de licenciatura em Ed. Art́ıstica - Artes

Cênicas e vinculado ao “Lab. de Encenação Teatral” do Depto. de Artes da UFRN,em

Natal,sendo orientado pelo Ms. Marcos Bulhões. O grupo estuda o manuseio do jogo te-

atral pelo futuro mestre-encenador, tendo em vista a melhoria do ensino teatro na nossa

sociedade contemporânea.A 1a fase foi realizada de Mar/2000 a Jul/2000 e consistiu na sis-

tematização do conhecimento sobre alguns dos principais elementos do método das ações

f́ısicas. A 2a aconteceu de Ago/2000 a Dez/2000, quando foi feita a revisão bibliográfica

sobre o jogo teatral e o planejamento do experimento.Na 3a e última fase foi realizada uma

oficina no peŕıodo de Mar/2001 à Jul/2001, ministrada para cinco iniciantes na faixa etária

entre 17 e 32 anos. Conclúımos que a abordagem utilizada obteve resultados satisfatórios,

permitindo a superação dos bloqueios expressivos do grupo através da improvisação tea-

tral. O espetáculo “O moço que casou com a mulher braba” foi apresentado em junho de

2001.

Palavras-chave:
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Prenúncio de uma Insurreição

Autor(es): Silvana Carla Da Silva1

Orientador(a): Francoise Dominique Valery

A Intentona Comunista foi um levante militar, preparado para eclodir simultaneamente

em alguns estados brasileiros, no dia 27 de novembro de 1935. No entanto, possivelmente

por manobra do governo federal, em Natal, o movimento foi antecipado para o dia 23 de

novembro, tendo malogrado três dias depois. Para um estudo mais aprofundado desse

levante, procurando sobretudo destacar a participação dos atores poĺıticos, com ótica de

gênero, vem sendo desenvolvida uma coleta sistemática de informações, cuja fonte inicial-

mente utilizada é o jornal “A República”. De acordo com a coleta documental referente,

percebe-se que a fonte do movimento foi a insatisfação dos militares e de alguns poĺıticos,

participantes do “Golpe de 30”, com a situação poĺıtica vigente. Falava-se já da necessida-

de de uma constituição “outorgada dictatorialmente”. Mas, o prenúncio mesmo do levante

pode ser evidenciado quando conflitos entre soldados do exército e a guarda civil foram ve-

rificados concomitantemente em Natal, Manaus e Fortaleza, na Terça-feira de carnaval de

1935. Enfim, mesmo não sendo posśıvel ainda, um destaque expressivo da participação dos

diversos atores envolvidos, os dados colhidos apontam, de maneira geral, os antecedentes

que prenunciaram a eclosão da Intentona Comunista no RN.

Palavras-chave:
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Dias de subversão no RN

Autor(es): Alessandra De Melo Torres1

Orientador(a): Francoise Dominique Valery

A coleta inicial dos dados foi feita no jornal A República durante o 2o semestre de1935,

com fins de resgate da Intentona Comunista e da participação dos diversos atores nesse

movimento, numa perspectiva de gênero. A malograda rebelião extremista no RN, aparece

na fonte estudada como um movimento triste e de sangrenta dramaticidade, ocorrido nos

dias 23, 24, 25 e 26 de novembro de 1935, “eram dias e noites de desespero e horror, sob o

domı́nio cruento da estupidez desenfreiada dos elementos extremistas”. Esses extremistas,

tidos como subversivos ou rebeldes, eram elementos pertencentes ao 21o B.C. descontentes

com a situação militar e poĺıtica vigente. Os relatos descrevem o fechamento da Aliança

nacional Libertadora, na capital da república e nos estados por causa do caráter “subver-

sivo” da ordem poĺıtica e social atribuida a esta sociedade civil. Interessante notar que, o

decreto no 243 de 19 de julho de 1935, mandado pelo governo federal, “ordena o fechamento

em todo o território nacional dos núcleos da União Feminina do Brasil”, atribuindo a esta,

a mesma atividade subversiva da ordem, baseando-se no fato de haver a mesma associação

aderido à A.N.L. A realização desse levantamento inicial de fontes documentais mostra

caracteŕısticas de movimentos “rebeldes” e “subversivos” já descritos durante a análise co-

mo tais, em julho. Em novembro, encontramos detalhadamente escritos cada momento

daqueles dias e noites tidas como “dias e noites de terror”.
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Significado do Trabalho para Profissionais de Saúde e Bancários de Natal

Autor(es): Pollyanna Carvalho De Siqueira GÊ1, Livia De Oliveira Borges

Orientador(a): Livia De Oliveira Borges

Atribuir significado ao trabalho é um processo multideterminado. Estudos anteriores

encontraram variabilidade do significado do trabalho por ocupações. O presente estudo vi-

sa pesquisar tal variabilidade, explorando como bancários e profissionais de saúde associam

os fatores valorativos e os descritivos. Então, a uma amostra de 155 bancários e 487 pro-

fissionais de saúde aplicou-se o IMST (Inventário de Motivação e Significado do Trabalho),

que mensura 5 fatores valorativos - Justiça no trabalho, Desgaste e desumanização, Reali-

zação e Bem-estar - e 5 fatores descritivos - Auto-expressão, Responsabilidade e Dignidade,

Desgaste e desumanização, Recompensas Econômicas e Condições de trabalho.Constatou-

se que a maioria dos coeficientes de correlação são estatisticamente significativos além de

diferenças na forma de associar: I os bancários associam mais o fator descritivo de recom-

pensas econômicas ao fator valorativo de realização que os profissionais de saúde; II os

bancários associam mais o fator valorativo justiça no trabalho e o fator descritivo desgaste

e desumanização do que os profissionais de saúde; III e os profissionais de saúde associam

mais o fator valorativo desgaste e desumanização ao fator descritivo do mesmo nome do

que os bancários. Compreendendo, por fim, que estas diferenças nas associações derivam

do vivenciar as ocupações, levantam-se as seguintes indagações: refletem as diferenças de

poĺıticas de recursos humanos e a diferença do conteúdo do que fazem?

Palavras-chave:
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ASPECTOS LEGAIS DAS PRÁTICAS DE VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE

NA INTENET

Autor(es): Oswalter De Andrade Sena Segundo1, Fábio Alexandre Costa De Farias2

Orientador(a): Ivan Lira De Carvalho

Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação em massa, notadamente a In-

ternet,vem se verificando uma crescente preocupação dos usuários com as invasões de priva-

cidade “on-line”.Essa questão é de grande importância não só no aspecto juŕıdico mas tam-

bém no cibernétic e acarreta importantes implicações na avaliação do modelo estratégico em

experiência hoje no mundo.Este trabalho visa discutir os aspectos cŕıticos da privacidade

e paralelamente a aplicabilidade do direito atual aos problemas encontrados.Constatou-

se,através de dados obtidos em pesquisa,que 98% dos entrevistados já sofreram algum tipo

de invasão de privacidade através da Internet,seja por meio dos mecanismos diretos de

comunicação;seja por meio dos ditos indiretos,por exigir uma postura ativa do usuário.A

pesquisa demonstrou ser a prática destas violações uma realidade cada vez mais freqüente

no mundo digital,com sérias e importantes conseqüências para a segurança e desenvolvi-

mento das relações eletrônicas.Este estudo sugere uma postura cada vez mais ativa do

usuário em que os conhecimentos técnicos espećıficos devem se tornar fundamentais,tendo

em vista o reconhecimento e a produção de provas,sendo necessário,para isso,que esses no-

vos conceitos produzidos sejam aceitos pelo Judiciário.Para a conquista desses resultados,a

produção de novos diplomas legais espećıficos à regulação da temática,quando necessário,se

faz importante,haja vista a complexidade do assunto em questão.

Palavras-chave: Fábio, ,
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“Mulheres sob suspeita”

Autor(es): Aluizia Do Nascimento Freire1

Orientador(a): Francoise Dominique Valery

(INTRODUÇÃO) O interesse da pesquisa está em estudar de modo aprofundado o

movimento conhecido como Intentona Comunista de 1935, enfatizando o papel que as mu-

lheres desempenharam. O mais interessante que se pouco fala das mulheres nos livros

de História, mas estão presentes nos autos de poĺıcia e principalmente nos protuários do

DOPS, Órgão da Poĺıcia Civil encarregado da repressão.(METODOLOGIA) A metodolo-

gia do trabalho seguiu a consulta em fontes documentais dispońıveis no arquivo público

do Estado do Rio Grande do Norte. Foi feito um levantamento exaustivo de todas as

fichas femininas. A análise de conteúdo mostra a importância da União Feminina,órgão

ligado ao Partido Comunista da época. As mulheres foram se filiando e militando na União

Feminina, sendo encarregadas de promover agitação e propagação das idéias. De acordo

com a pesquisa feita a maioria eram mulheres de classe média ou pobre, geralmente cor

morena sem profissão definida. Elas participaram do alistamento de 1935 e das eleições

de 1934, quando é reconhecida pela constituição o direito de voto as mulheres. Os autos

revelam ainda que foram companheiras de armas. Consta no arquivo público que somente

Amélia Reginaldo foi condenada.(CONCLUSÃO)Os documentos analisados mostram que

o DOPS tinha como função acumular informações sobre a vida pública e privada dos indi-

v́ıduos, consideradas potencialmente subversivas, fazendo destas informações instrumentos

de repressão aos comunistas.

Palavras-chave:
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Mulheres para votar, um desafio para cantar.

Autor(es): Jane Cortez Firmino1

Orientador(a): Francoise Dominique Valery

O sufrágio feminino norte-riograndense,se deu ao final da década de 1920, e deu ao Esta-

do do Rio Grande do Norte po pioneirismo frente ao Brasil e à América Latina. O discurso

masculino demonstra(va) um preconceito, que coloca(va) a mulher em lugar secundário,

realçando seu papel materno e de dona de casa,caracteŕısticos, que lhe eram impostos. As

fontes documentais, mostram as diferentes posições assumidas pelas pessoas no tocante ao

voto feminino. Foi utilizada,um texto extráıdo de “A Cigarra”, revista publicada em Natal

no ano de 1928. O texto do repente intitulado “desafio” refere-se em linguagem popular

ao contexto e aos autores do sufrágio feminino. No repente identificamos em cada estrofe

o processo de conquista do direito das mulheres ao voto no Rio Grande do Norte, assim

como as pessoas que estiveram à frente desta conquista.

Neste repente podemos constatar ainda os papéis que geralmente eram legados às mu-

lheres.A repercussão da inserção da mulher na poĺıtica potiguar sed eu tanto nas classes

médias, altas e imprensa, como entre os populares, que em sua maioria não tinham acesso

à informação e à educação. O repente foi um modo de socializar o fato poĺıtico de inclusão

das mulheres no contexto poĺıtico da época, possibilidade considerada escandalosa naquele

momento.

Apoio PIBIC/CNPQ

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0142

Possibilidades e Limites de utilização do DOPS como fonte para a História

Autor(es): RosÉlia Cristina De Oliveira1

Orientador(a): Francoise Dominique Valery

A década de 1960 foi marcada pelaradicalização poĺıtica e cultural,principalmente em

1964 quando houve a institucionalização da Ditadura Militar.Com a instalação desse regi-

me inicia-se um processo de forte repressão em todo o páıs. No Rio Grand edo Norte houve

perseguição ao então Prefeito Djalma Maranhão,favorecedora da educação. Os seguidores

vinculados às secretarias executavam ações de alfabetização e atividades culturais e foram

enquadrados, presos, inqueridos e fichados como “subversivos”pela Delegacia de Ordem Po-

ĺıtica e Social.Foi utilizada uma documentação pertencente ao DOPS.A pesquisa detectou

um elo comum oriundo da proposta inicial das investigações pela DOPS, o acúmulo de

informações sobre a vida pública e privada dos indiv́ıduos considerados subversivos. O

trabalho possibilitou conhecer o funcionamento do DOPS como órgão repressor e inibidor

de atividades poĺıticas e sociais no Estado do Rio Grande do Norte assim como uma análise

do documento “a ficha individual” como um documento histórico importante para análise

histórica de um peŕıodo que integra a História do páıs. Apoio PIBIC/CNPQ

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0148

INTERAÇÕES ENTRE ADULTOS E IMATUROS EM Sotalia fluviatilis:

UMA EVIDÊNCIA DE CUIDADO ALOMATERNO?

Autor(es): Lúısa Helena Pinheiro Spinelli1, Lúısa Helena Pinheiro Spinelli

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

A literatura sugere que o cuidado alomaterno, descrito em várias espécies de mamı́feros,

traz benef́ıcios para as mães e para os ajudantes. Nós descrevemos as interações entre

animais adultos e imaturos do boto cinza (Sotalia fluviatilis) durante episódios de pesca,

examinando estes dados como uma posśıvel evidência de cuidado alomaterno. Os animais

foram monitorados por 16 meses na Praia de Pipa (80km de Natal). Foi registrado o

tamanho dos grupos; sua composição quanto à faixa etária dos animais (adultos e imaturos);

os episódios de pesca (solitárias e coletivas) e a ocorrência e composição de grupos de

espera (animais que não participavam da pesca, ficando em regiões mais afastadas, com

posterior reunião dos animais que tinham ido forragear). Os episódios de pesca solitária

foram realizados principalmente por animais adultos, enquanto a maioria dos episódios de

pesca coletiva foi realizada por grupos mistos (adultos e imaturos). Em 38% das pescas

coletivas e em 92% das solitárias foi registrada a presença de adultos e imaturos no grupo

de espera. Estes dados, somados ainda a avistagem de uma mudança de posição de um

adulto, primeiramente visto forrageando solitariamente e depois como um dos membros do

grupo de espera, sugerem que estes possam ser uma forma de cuidado alomaterno. Nesta

espécie, o cuidado alomaterno parece beneficiar principalmente as mães, que provavelmente

podem forragear mais eficientemente quando estão afastadas de sua prole.

Palavras-chave: cuidado alomaterno, boto cinza, interação social

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0151

OS BRUTOS: AUTOR, NARRADOR E O JOGO DE MÁSCARAS

Autor(es): Vilma Nunes Da Silva1

Orientador(a): Derivaldo Dos Santos

Partindo do prinćıpio de que a força centralizadora do discurso do narrador sob o uni-

verso romanesco enconmtra-se regido por nuanças sócio-ideológicas que fazem parte do

mundo psicológico do autor, procedeu-se uma leitura cŕıtica de Os Brutos (1938), romance

de estréia do escritor José Bezerra Gomes. O trabalho mencionado visa a tecer algu-

mas considerações em torno do ponto de vista do narrador, enfocando a encenação do

EU no cenário art́ıstico-literário e sua interferência no modo de narração da citada obra.

O procedimento metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica, e como aporte teórico

recorreu-se à cŕıtica especializada que trata da temática em questão, tais como: Bakh-

tin, Silviano Santiago, Maria Lúcia Dal Farra, dentre outros. Ao final percebeu-se que o

discurso do narrador de Os Brutos possui um caráter ambivalente, o qual permite que o

interlocutor presente não assuma uma perspectiva fixa diante do que narra.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário



HS0153

COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM FAMÍLIAS CATIVAS DE SAGÜI CO-

MUM (Callithrix jacchus)

Autor(es): TÂmara Silva Leite1

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

O sagüi é um primata ońıvoro, de pequeno porte, com reprodução custosa e distribui-

ção de alimentos irregular entre os animais. Investigamos o comportamento alimentar de

famı́lias em diferentes fases do ciclo reprodutivo de fêmeas. Utilizamos 6 famı́lias do Núcleo

de Primatologia da UFRN, em 4 observações semanais de 10 minutos cada, e o alimento

em uma ou duas fontes. Observamos 4 semanas em 4 fases: (a) antes do nascimento de

filhotes; (b1) e (b2) após o nascimento e (c) filhotes independentes. Registramos o tempo

de permanência no comedouro e o de ingestão de alimento. Com uma fonte, a mãe passou

significativamente mais tempo ingerindo do que todos os animais em todas as fases, e mais

tempo no prato do que todos os outros, com exceção do pai. Com duas fontes, a mãe apre-

sentou tempo de ingestão significativamente superior a todos os animais, diferindo apenas

dos animais adultos e subadultos quanto à permanência nos comedouros. O tempo de

ingestão foi significativamente maior nas fases (a) e (b1) quando comparadas a (b2) e (c),

com uma fonte. Com duas fontes esse padrão se repetiu apenas para a fase (a) em compa-

ração a (b2) e (c). Os resultados sugerem que o alimento concentrado favorece o monopólio

de um único animal, neste caso a mãe. Isto lhe traz um benef́ıcio imediato, possibilitando

um maior consumo em momentos cŕıticos da reprodução. O tempo de permanência do pai

no comedouro, semelhante ao da mãe, sugere alguma participação no “favorecimento” do

consumo desta.

Palavras-chave: competição alimentar, sagüi comum, ciclo reprodutivo

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0154

UMA CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS EM

“UNIDADES DE SAÚDE” DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NA-

TAL/RN

Autor(es): Candida Maria Bezerra Dantas1, Denis Barros De Carvalho, Fabiana Lima

Silva, Isabel Maria Farias F De Oliveira Cunha

Orientador(a): Oswaldo Hajime Yamamoto

O presente trabalho é parte do projeto “Poĺıticas públicas e a prática social do Psicó-

logo”, e tem por objetivo realizar um levantamento de aspectos relativos à formação e a

prática dos psicólogos nas Unidades de Saúde de Natal. Foram realizadas entrevistas com

45% do total de psicólogos atuantes. Entre os resultados encontrados, no que diz respeito

à formação profissional, 89% dos psicólogos foram graduados pela UFRN, sendo a Cĺınica

o principal campo de estágio (68%) e o enfoque teórico predominante a Psicanálise (39%).

Quanto à abordagem atual, a Psicanálise continua predominando (68%), enquanto 25%

dos entrevistados não têm um enfoque definido. Ao avaliar a formação, 29% dos profis-

sionais qualificam-na como “boa”, enquanto 57% a caracterizam como “básica”, “limitada”

ou “deficiente”. Esse dado se complementa com o fato de que 78% dos entrevistados não

consideram o conhecimento da graduação suficiente para a atuação em saúde pública. Em

relação às atividades desenvolvidas, 46% dos profissionais realizam exclusivamente aten-

dimento cĺınico individual, enquanto 54% afirmam desenvolver também outros tipos de

atividades. Tais resultados são discutidos levando-se em conta que a formação é avalia-

da como inadequada para o trabalho na Saúde Pública, o que repercute na prática nas

Unidades de Saúde de Natal que é marcada pela hegemonia do atendimento cĺınico indivi-

dual, referendado por uma concepção psicanaĺıtica, que justifica teoricamente a intervenção

centrada no indiv́ıduo.

Palavras-chave: Formação do Psicólogo, Prática Profissional, Saúde Pública

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0155

DESENVOLVIMENTO PARA QUE E PARA QUEM? um estudo sobre a evo-

lução dos sistemas de informação e a qual

Autor(es): Jean Marcelo Da Silva1

Orientador(a): Italo Roberto Fernandes Andriola

O peŕıodo pós-guerra propiciou o crescimento e a expansão do comércio internacio-

nal. As organizações promoveram a reestruturação produtiva e administrativa buscando

se adaptar a um mercado concorrencial não mais local, regional ou nacional, mas, global.

A visão empresarial se baseia na idéia de que para fazer frente ao mercado globalizado,

tem que se investir na modernização dos processos empresariais, por meio da introdução

de inovações tecnológicas. No atual contexto da modernização tecnológica, percebe-se que

a automatização e informação, aliados às mudanças organizacionais, propiciaram a racio-

nalização dos processos empresariais. Esta racionalização vem sendo conseguida por meio

de modernos sistemas tecnológicos que fazem uso da informática e da telemática, e que

tendem a demandar um novo perfil profissional que privilegia a iniciativa, a criatividade

e a polivalência dos trabalhadores. O presente estudo tem por objetivo compreender o

processo evolutivo dos sistemas de informação e sua relação com a demanda por variá-

veis qualificacionais. O pesquisa orienta-se por um enfoque exploratório-descritivo e vem

sendo desenvolvida junto aos responsáveis pelos Sistemas de Processamento de Transações

(SPT´s) de 23 (vinte e três) empresas do Munićıpio de Currais Novos. A coleta de dados

obedeceu duas etapas: entrevista exploratória e aplicação de questionários. A análise dos

dados será realizada por meio da determinação das freqüências e cruzamento de variáveis.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PPPg/Padrão



HS0159

CONSELHO DIRETOR: PERSPECTIVA DE MUDANÇAS NAS ESCOLAS

PÚBLICAS

Autor(es): Alex César Moreira Pinheiro1

Orientador(a): Antonio Cabral Neto

A pesquisa analisa a ação do Conselho Diretor em unidades escolares enfatizando a in-

tegração do Conselho Diretor com os outros setores da escola. A amostra foi composta por

10% dos professores, 20% dos técnicos e todos os representantes da comunidade nos Conse-

lhos. Os dados foram coletados através de questionários com questões abertas e fechadas.

No que se refere à participação dos representantes do Conselho Diretor na aprovação do

plano de aplicação dos recursos, observou-se que, na sua grande maioria, eles atribúıram

conceitos entre bom e ótimo. O menor percentual nesse aspecto é atribúıdo pelos alunos.

A aprovação da prestação de contas é avaliada pelos atores de forma menos positiva do

que a aprovação do plano de aplicação de recursos, embora também exista neste aspecto,

uma forte satisfação. Fica evidente o grau de satisfação da grande maioria dos atores em

relação a sua participação na aprovação do plano de aplicação dos recursos e na aprovação

da prestação de contas. Contudo, observam-se problemas na qualidade da participação dos

vários segmentos envolvidos com a experiência. A gestão escolar democrática é complexa.

As ações posśıveis de concretizá-la na perspectiva de construção da cidadania dependem

das condições concretas de participação social. CNPq/Balcão.

Palavras-chave: Conselho Diretor, Descentralização, Participação

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0161

INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIAIS NA ESCOLHA ALIMENTAR EM CRI-

ANÇAS

Autor(es): Nı́via De Araújo Lopes1

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

A escolha dos alimentos é influenciada por uma série de fatores incluindo palatabilida-

de, aparência, aspectos culturais e sociais. A formação de bons hábitos alimentares deve

se dar em idade precoce, momento mais flex́ıvel a modificações induzidas pelo meio. Nosso

trabalho testou a influência da idade e dos fatores sociais na expressão de preferências e na

escolha de alimentos. Utilizamos 20 crianças divididas em 2 grupos: 1 - entre 3 e 4 anos e 2

- entre 5 e 6 anos. Dois copos descartáveis com gelatina, cada um deles com cores diferentes

(amarelo, vermelho, azul ou branco), eram apresentados primeiramente a um adulto (fa-

cilitador), que fazia uma escolha predeterminada. Em seguida, as crianças passavam pelo

teste de escolha com a mesma combinação de cores do adulto, sendo realizadas duas sessões

com duas escolhas cada. Os resultados revelaram que crianças entre 3 e 4 anos escolhem

independentemente da escolha do facilitador, exceto para a combinação amarelo-vermelho,

para a qual houve uma tendência da escolha da criança ser igual à do adulto. As crianças

entre 5 e 6 anos mostraram-se mais atentas às escolhas do adulto, porém muitas vezes

escolhiam a cor contrária a escolhida por este, como ocorreu claramente com a combinação

amarelo-vermelho. Nossos dados sugerem pouca interferência social em ambos os grupos

testados. Porém acredita-se que isto se deve ao fato do adulto utilizado não ser conhecido

pela criança, além da amostra ter ainda um número restrito de indiv́ıduos.

Palavras-chave: Alimento, Influência social, Crianças

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0165

SAÚDE PSÍQUICA DOS QUE LIDAM COM A SAÚDE

Autor(es): Hilze Benigno De Oliveira Moura1

Orientador(a): Livia De Oliveira Borges

Cada vez mais tensão emocional são vivenciados pelas pessoas sendo objeto de pesqui-

sa. Os profissionais de saúde, visando amenizar o sofrimento dos pacientes, lidam com a

questão saúde/doença, mas sabe-se pouco sobre a saúde de tais profissionais. Diante disso,

esta pesquisa propõe avaliar a saúde pśıquica dos profissionais de saúde da cidade de Natal

a partir de uma coleta de dados com amostra de 487 profissionais distribúıdos em várias

instituições sanitárias. Utilizou-se o QSG-12 (Questionário de Saúde Geral, formato re-

duzido), de Goldberg, composto de 12 itens apresentando sintomas, que permitem apurar

escores de fatores como perda da auto-eficácia e tensão emocional e depressão. Observa-se

que 22,1% dos participantes apresentaram perda da auto-eficácia nos ńıveis moderados e

altos e 41,3%, tensão emocional e depressão nos mesmos ńıveis. Significa, pois, que há uma

parcela destes profissionais com comprometimento na saúde pśıquica geral, especialmente,

referente à tensão emocional e depressão. Odontólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas

e agentes comunitários tendem a apresentar escores mais elevados. Sem desconsiderar os

vários aspectos que estes resultados podem está associados, entende-se que o ritmo diário

de tais profissionais, a falta de elaboração de projetos de humanização nas organizações e

o distanciamento da concepção do bem-estar biopsicossocial entre ideal e real podem levar

a esgotamento, tensão e comprometimento na saúde pśıquica de muitos.

Palavras-chave: PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SAÚDE PSÍQIUCA, ESTUDO DE CAM-

PO

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0168

Leonor Barbosa de França: a educação primária na Vila de Ponta Negra

Autor(es): Maria Da Conceição Silva1

Orientador(a): Rosanalia De Sa Leitao Pinheiro

Este estudo investiga as práticas educativas de Leonor Barbosa de França, professora

primária, que atuou no magistério da Vila de Ponta Negra, em Natal, a partir da segunda

década do século XX. Vincula-se ao Projeto História das disciplinas escolares: o curŕıculo

para professoras (1910-1920), parte do Projeto Integrado História dos impressos e a forma-

ção das leitoras, da Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: abordagens históricas,

educativas e literárias, Departamento de Educação, UFRN. À luz dos conceitos da História

Cultural, esse objeto de estudo encontra sua relevância no cenário histórico, contribuin-

do assim, para a historiografia da educação potiguar. Coleta-se informações no Instituto

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, em arquivos particulares e através de rela-

tos orais. Privilegia-se como fontes, documentos que tratam da educação escolar, jornais,

periódicos e livros que remontam o peŕıodo em análise, depoimentos de ex-alunos e de fa-

miliares da referida professora. Os dados analisados evidenciam a escolarização de Leonor

Barbosa de França; contribuições e práticas pedagógicas; inter-relações entre a educação

formal que se processava na Vila de Ponta Negra com as leis e decretos do Governo do Rio

Grande do Norte referentes à educação. O estudo vem possibilitar configurar uma época,

analisar a participação da mulher no processo da educação potiguar, momentos da história

da educação escolar e da historiografia das mulheres professoras. (CNPq/PIBIC)

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0172

Desenvolvimento Humano em Contexto: a interface Psicologia do Desen-

volvimento e psicologia Social

Autor(es): Normanda Araujo De Morais1

Orientador(a): Clara Maria Melo Santos

O presente trabalho pretende destacar algumas reflexões que vêm provocando mudanças

na forma como a Psicologia concebe o desenvolvimento humano, assim como o significado

da interação social e do contexto histórico-cultural sobre esse processo.

Sobretudo nas últimas décadas do século XX, o desenvolvimento passou a ser visto a

partir de uma orientação relacional, segundo a qual é imposśıvel compreender o indiv́ıduo

separando-o do seu nicho sociocultural (famı́lia, creche, escola, bairro, páıs em que vive...).

O trabalho é resultado da experiência de Monitoria da disciplina de Psicologia do De-

senvolvimento II, que juntamente à disciplina de Psicologia Social procuraram articular

teoria e prática, através da participação dos alunos na observação da dinâmica de algu-

mas creches da cidade de Natal, assim como de algumas crianças inseridas nas mesmas.

A experiência representa uma tendência das duas disciplinas de estudar o desenvolvimen-

to humano, processo de socialização e a subjetividade decorrente, em contextos sociais

espećıficos.

Impĺıcito nessa proposta está a crença no caráter de interação permanente existente

entre pessoa e meio ambiente, no qual se destaca o papel decisivo da cultura e a história

de vida dos atores sociais.

Palavras-chave: Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Social, Interação social

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0174

Monitoramento das chuvas e erosividade em Natal/RN: Fase II

Autor(es): Jailsa Da Silva Medeiros1

Orientador(a): Fernando Moreira Da Silva

Realizou-se um estudo sobre estimativas mensais e anuais das chuvas e erosão na cidade

de Natal/RN, objetivando-se determinar o comportamento probabiĺıstico da precitação e

erosividade, com base nos dados meteorológicos, coletados na Estação Climatológica da

UFRN, bem como monitoramento por imagem de satélite (GOES 8) do espectro infraver-

melho (INPE/MCT e FUNCEME). As imagens são coletadas diariamente via Internet,

enquanto a análise dos dados foram feitas por um peŕıodo de 18 anos. Aplicou-se a distri-

buição de Kimball, e o Modelo de Bertoni e Lombardi Neto (1985). Os resultados indicam

que em seis meses (entre março e agosto), a quantidade de chuvas esperada na probabili-

dade de 90% ultrapassa 100 mm e, nos seis meses seguintes (entre setembro e fevereiro),

existe a probabilidade de 75% de chover menos que 36 mm. Conclui-se, que para minimizar

os riscos no planejamento, se faz necessário um monitoramento e prevenção de fenômenos

inerentes à precipitação.

Palavras-chave: precipitação, erosão, monitoramento

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0178

DIFERENÇAS NO CUIDADO OFERECIDO POR AJUDANTES A MACHOS

E FÊMEAS EM SAGUI COMUM (Callithrix jacchus).

Autor(es): Balbina G. A. C. Lima Dos Santos1, Balbina G. A. C. Lima Dos Santos2

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

Os calitriqúıdeos não seguem um padrão comum à maioria dos primatas quanto ao

cuidado às crias. Os filhotes são gêmeos e todos os membros do grupo participam do

cuidado. No entanto, há indicativos de que o potencial reprodutivo de machos e fêmeas

pode ser diferente. Esperar-se-ia portanto um investimento diferencial em cada um dos

sexos. O objetivo deste trabalho foi identificar essas diferenças no cuidado oferecido por

ajudantes não reprodutivos. Acompanhamos 7 famı́lias cativas de sagüis (uma famı́lia com

gêmeos macho-fêmea ; quatro com macho-macho; e duas com fêmea-fêmea), do Núcleo de

Primatologia da UFRN, durante as oito primeiras semanas de vida dos filhotes. Todas

as famı́lias tinham de um a quatro ajudantes. Os resultados não mostraram diferenças

significativas do tempo total em que cada filhote foi carregado por todos os ajudantes,

embora tenha sido observada uma tendência dos filhotes machos serem mais carregados

do que as fêmeas. Ajudantes mais velhos carregaram significativamente mais os filhotes

machos do que as fêmeas. Estes resultados são dif́ıceis de explicar, porque uma tendência

oposta foi encontrada para o carregar dos pais. No entanto, dados de grupos selvagens

sugerem que o sexo filopátrico é o masculino, o que poderia favorecer a formação de laços

entre os animais que irão permanecer no grupo. É necessário aumentar a amostra e detalhar

essa investigação para melhor compreender a função do cuidado diferencial.

Palavras-chave: cuidado a prole, sagüi comum, diferenças entre gêneros

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário



HS0180

Analise do ensino da História a partir dos PCNs nos 1o. e 2o. ciclos:

Teoria e prática

Autor(es): Annie Larissa Garcia Neves1

Orientador(a): Maria Emilia Monteiro Porto

Ao serem lançados os parâmetros curriculares visavam renovar e reelaborar a proposta

curricular priorizando o ensino fundamental. O presente estudo analisa o que tem sido

feito na área do ensino de História confrontando a teoria e a prática com a finalidade de

abrir uma discussão sobre o que já conseguiu ser realizado nessa área e sobre o que ainda

permanece uma lacuna para os professores de História no ensino fundamental. Analisando a

estrutura exigida pelos PCN e a que se tem na realidade do dia-a-dia da escola. Inicialmente

restringiu-se a Escola Municipal Maria Alexandrina de Sampaio, localizada na Zona Norte

de Natal, onde realizou-se entrevistas e reuniãoes com professores, e após com alunos

também. Percebeu-se através desse estudo que desde o lançamento dos PCN até agora

eles não são uma realidade na vida escolar por causa desde o despreparo dos professores,

passando pela carência dos alunos até a falta de estrutura do centro escolar.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NO RIO GRANDE DO NORTE: UM POUCO DA

SUA HISTÓRIA

Autor(es): Karina LÚcia De Medeiros Marinho1, Lucia De Araujo Ramos Martins

Orientador(a): Lucia De Araujo Ramos Martins

Nas últimas décadas, a maneira de perceber e atuar educacionalmente com as pessoas

portadoras de deficiência, em todo o mundo, vem sendo gradativamente modificada, sendo

incentivada a sua inclusão escolar. Analisando a situação vigente, observamos que as

instituições especializadas ainda são responsáveis por grande parte da educação dos 10%

da população que apresentam algum tipo de deficiência, no Brasil. Visando conhecer mais

de perto a situação da Educação Especial, vem sendo empreendida uma pesquisa com o

intuito de desenvolver um resgate histórico no Rio Grande do Norte, desde a década de

50. A coleta de dados envolve três procedimentos básicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa

documental e pesquisa de campo, na qual são feitas entrevistas com profissionais que atuam

ou atuaram, na instituição desde a sua fundação. Tal trabalho vem evidenciando a grande

importância das entidades privadas e públicas que atuam na área, em prol da educação e

inclusão social dessas pessoas.
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COTIDIANO DAS PESSOAS TOTALMENTE CEGAS EM NATAL

Autor(es): Rodrigo Tavares Pinheiro De Medeiros1, Ariane Cristiny Da Silva Fernandes2,

Bianca Tavares Rangel3, Symeia Sumião Da Rocha4

Orientador(a): Francisco De Assis Medeiros Da Silv

Em Natal, há três instituições que realizam o trabalho de reintegração e/ou reabilitação

do deficiente visual na sociedade. São elas: Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos

em Natal(IERC), Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte(SOCERN)e a Associação de

Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte(ADVIRN) e este trabalho é resultado de uma

pesquisa realizada em Natal com o objetivo de caracterizar as pessoas completamente cegas

na cidade e o seu cotidiano. Pretende-se mostrar a possibilidade de melhoria na qualidade

de vida destas pessoas, ao destacar as suas dificuldades de locomoção e de relacionamento

com outras pessoas, seus anseios e aspirações. Alguns resultados obtidos foram os seguintes:

a maioria dos entrevistados destas instituições têm idade entre 21 e 30 anos, renda que

varia de um a três salários mı́nimos, nunca trabalhou e queixa-se de diversas dificuldades

de acesso a um emprego. A relevância social desta investigação é óbvia, pois acredita-

se que os deficientes visuais são freqüentemente v́ıtimas de preconceito, pretendendo esta

pesquisa tornar-se uma espécie de porta-voz desta parcela da população.
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Argumentação na Escola como Instrumento para Formação de Pensadores

Cŕıticos: o Caso do Lobo Mau

Autor(es): Andrezza Costa Marreiros1, Andrezza Costa Marreiros2, Magaly Pinto Mafal-

do3, Clara Maria Melo Santos

Orientador(a): Clara Maria Melo Santos

A definição de argumentação como uma atividade social e discursiva que se realiza pela

justificação de pontos de vista e objeções a estes, salienta a relação entre a argumentação e a

habilidade de se pensar criticamente. Vários autores sugerem que as habilidades argumen-

tativas surgem tardiamente na infância. Em contraste, Stein e Berna (1999) afirmam que

crianças muito pequenas são capazes de produzirem todos os componentes de um discurso

argumentativo, inclusive contra-argumentos que se refere à avaliação de pontos de vistas

alternativos. Tal habilidade é tida como um requisito essencial para o desenvolvimento de

um pensamento cŕıtico.

É precisamente a investigação do desenvolvimento do racioćınio argumentativo em cri-

anças pequenas o objetivo desse trabalho. Foram entrevistadas crianças entre 5 e 7 anos e

para cada uma delas foi contada uma versão alternativa da estória infantil “Os Três Por-

quinhos”, na qual o Lobo não é mau. Após ouvirem a versão da estória, era pedido às

crianças que dessem suas opiniões sobre o caráter do Lobo.

Os resultados apontaram para uma diferença na forma como as crianças justificam suas

opiniões e diferentes estratégias para lidar com evidências contrastantes e integrá-las em

seus discursos.
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GESTÃO EDUCACIONAL PARTICIPATIVA: UMA EXPERIÊNCIA NA ES-

COLA SESC.

Autor(es): Júlio Cézar Dantas De Araújo1

Orientador(a): Anadir Pessoa Cavalcante Gomes

A presente comunicação faz parte de uma experiência de estagio realizada na Esco-

la SESC - Potilândia, Natal/RN, no ano em curso, na área de gestão educacional. Este

trabalho tem como objetivo apresentar o processo de implantação do modelo de gestão

participativa naquele estabelecimento de ensino. Conforme dados obtidos através de entre-

vistas e observações sistemáticas do trabalho empreendido na escola, podemos identificar

que a Escola utiliza o planejamento estratégico como alternativa capaz de possibilitar à

sua clientela, uma educação de qualidade e em consonância com os prinćıpios da cidadania,

da ética e do bem estar social. Para tal análise realizamos um levantamento bibliográfico,

que nos permitiu destacar um projeto pedagógico sustentado por uma administração de

qualidade.
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O DESENHO COMO FORMA DE EXPRESSÃO DA INDIVIDUALIDADE

Autor(es): Catarine CÉsar De Araujo1

Orientador(a): Marcia Maria Gurgel Ribeiro

Esta pesquisa foi realizada na conclusão do curso de pedagogia.Abordamos o processo de

constituição da individualidade.Pretendemos compreender o que a criança pensa sobre si e

quais as relações que ela estabelece na constituição da sua individualidade.Partimos da con-

cepção de que esse processo de constituição ocorre nas relações que o indiv́ıduo estabelece

com o outro;as relações sociais são fundamentais para a tomada de consciência dos indiv́ı-

duos como sujeitos sociais e históricos.Privilegiamos como forma de intervenção analisar as

expressões das crianças através de desenhos,considerando a sua importância como recurso

utilizado por elas para construir o conhecimento sobre o mundo,os outros indiv́ıduos e sobre

si mesma.Utilizamos entrevistas semi-direcionadas,como forma de apreender os significados

que as crianças davam ao desenho e refletir sobre as relações neles presentes.Trabalhamos

com dez crianças na faixa etária compreendida entre 6 e 7 anos,alunas de uma instituição

particular de ensino em Natal/RN.Nossas análises indicam que as crianças se reconhecem

como diferentes dos outros indiv́ıduos,e,esse processo envolve situações de aproximação e

distanciamento permanente com os outros significativos com quem convivem.As crianças

destacam aquelas pessoas de sua relações afetivas e emocionais,compreendemos,assim,que

elas diferenciam entre as pessoas que convivem,aquelas com as quais constróem relações de

significação,contribuindo para construir elementos de sua individualidade.
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Mitologia grega: uma fonte para o estudo da sociedade grega

Autor(es): Lenin Campos Soares1, Lenin Campos Soares2

Orientador(a): Roberto Airon Silva

(JUSTIFICATIVA)A civilização grega que surgiu por volta do séc. X a.C. até o séc. II

a.C. já foi estudada de diversas formas pela historiografia. Sendo que esta tem dado pouca

atenção a uma parte daquela cultura: sua mitologia. As ciências têm dado preferência à

compilação dos contos do que, propriamente, seu estudo. Entretanto estes contos refletem

a sociedade e a forma de pensar do homem grego.

(METODOLOGIA)Através do trabalho com Homero, Heśıodo e Platão, por exemplo;

sendo estes fontes primárias para qualquer trabalho voltado à Antiguidade, e também com

a bibliografia especializada, se encontra o reflexo da vida do homem grego nos contos.

Porém há um problema em no seu estudo: ela foi organizada no peŕıodo heleńıstico, ou

seja, para grande parte do peŕıodo que esta civilização durou a mitologia não foi nem

sequer imaginada; e nem mesmo a Grécia, pensada como hoje, existiu, cada conto só pode

referir-se a uma cidade-estado espećıfica.

(OBJETIVOS) Procurar nos mitos algo que torne um, o povo grego, mesmo reafirmando

que a sociedade grega seja plural reconhecendo a que pólis cada um pertence.

(CONCLUSÃO)E aceitando como verdadeiro que a religião e o modo de vida dos gregos

estavam intimamente ligados, ao entender à religião conseqüentemente se entenderá seu

modo de viver, e até de pensar dos homens gregos. E, finalmente, pode-se ver na mitologia

uma grande fonte para a história helênica que não foi muito explorada.
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POR TRÁS DA MÁSCARA DE UM BRASIL CARNAVALIZADO: ASPECTOS

CONTEXTUAIS, EPISTEMOLÓGICOS E HERMENÊUTICO

Autor(es): Márcia Cirne De Medeiros1, Valcácia De Brito Morais2, Helder Alexandre Me-

deiros De Macedo3

Orientador(a): Iranilson Buriti De Oliveira

Estudo realizado dentro da disciplina História do Brasil IV, quando analisávamos a

realidade do Brasil Contemporâneo através dos discursos literários. Partindo dessa pre-

missa objetivávamos entender quais as relações sociais que se encontravam escondidas sob

o véu do carnaval e de seus estereótipos no cenário nacional. Realizamos a leitura da obra

“O Páıs do Carnaval”, de Jorge Amado. Após a discussão da obra procedemos à análise

dos seus aspectos contextuais, epistemológicos e hermenêuticos, cujo “background” são as

mudanças ocasionadas no Brasil quando da década de 30, culminando com a Era Vargas; o

autor, por outro lado, é comumente enquadrado no Regionalismo da Segunda Geração do

Modernismo. “O Páıs” apresenta influências epistemológicas do marxismo, do qual Jorge

Amado era adepto, e, ainda, do iluminismo e racionalismo kantiano. O autor utilizou, ain-

da, tropos lingúısticos (como metáforas, metońımias e ironias) na tentativa de explicitar

determinadas peculiaridades do Brasil da época. A obra nos apresenta um discurso que

oscila entre o mundo da ficção e o da realidade, mostrando problemas como a prostituição,

a insatisfação a respeito da vida, a falta de consciência poĺıtica e o preconceito quanto à

homossexualidade e à virgindade. São os problemas brasileiros que emanam do romance

e nos fazem repensar até que ponto a face carnavalizada do Brasil ainda é presente e se a

identidade brasileira ainda está, ou não, em construção.
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GIFONNIS NA VILA DO PRÍNCIPE: COTIDIANO DE UMA FAMILIA ITA-

LIANA

NO SÉCULO XIX

Autor(es): Erivan Ribeiro De Faria1

Orientador(a): Muirakytan Kennedy De Macedo

Essa pesquisa se propõe a estudar o cotidiano da famı́lia Giffoni na Vila do Pŕıncipe,

durante o século XIX, e a partir dáı tentar demonstrar qual a contribuição econômica e

cultural deixada por eles como herança para Caicó e o Seridó atual. A Obra História Social

de Hebe CASTRO servirá como pilastra sustentadora de nossa pesquisa. No tocante ao

cotidiano, usaremos CERTEAU, com a “Invenção do Cotidiano”. Como objetivos preten-

demos investigar a trajetória de vida da famı́lia Giffoni na Vila do Pŕıncipe, identificando

o que motivou a vinda dessa famı́lia para O Seridó, mostrando o cotidiano da mesma e as

posśıveis influências destes na economia e cultura da cidade. Na pretensão de elaborarmos

essa pesquisa, teremos como primeiro passo a contextualização do nosso tema espacial e

temporalmente, montando um perfil da Vila do Pŕıncipe no século XIX, contemplando,

nessa perspectiva o cotidiano da Vila à época do Império. Um segundo momento será

transcrever os processos crimes do século XIX, da Comarca de Caicó, . Dado o estágio

inicial da pesquisa, não podemos obter conclusões mais elaboradas, e sim alguns ind́ıcios

que nos levarão a investigações mais profundas e a futuras conclusões. Pesquisas anteriores,

como a de Manuel Correia de Andrade, já denotaram a presença dos italianos no Seridó,

e, agora, os processos-crimes mostram que a Vila do Pŕıncipe foi palco de vivências dos

mesmos.
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Banco Conversacional: a fala espontânea de Natal.

Autor(es): Andressa Solon Borges1, Maria Angelica Furtado Da Cunha

Orientador(a): Maria Angelica Furtado Da Cunha

Dados do corpus Discurso e Gramática de diversas cidades brasileiras,além de Na-

tal,servem de base para a análise sincrônica das estratégias de negação no portugês do

Brasil .Mesmo sendo interacional,esse Banco de dados não reflete uma situação de com-

pleta naturalidade ,por ser representativo de um discurso semiplanejado.Deste modo, não

possibilita a ocorrência expressiva da negativa final, verificada em situações de resposta à

perguntas diretas. Por isso,passou-se a constituição de um Banco Conversacional.O novo

Banco propiciará melhores condições de cerificar as funções e contextos de uso espećıficos

desse tipo de negativa .Na análise , será preferencialmente observada a fala dos habitantea

de Natal durante as dez horas de gravação propostas , das quais quatro estão conclúıdas.
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Formas literárias brasileiras:Manuel Bandeira e João Cabral de M. Neto

Autor(es): Janaina Cruz Spineli1

Orientador(a): Marcos Falchero Falleiros

O projeto permanente FORMAS BRASILEIRAS coordenado pelo Prof. Dr. Marcos

Falchero Falleiros tem como objetivo desenvolver, através de aspectos teóricos da cŕıtica

literária, relações comparativas com base nas grandes obras da literatura brasileira. O

nosso trabalho de bolsista consiste na experiência de leitura reflexiva das obras selecio-

nadas efetivando levantamento e listagem de dados ideológicos e circunstanciais para a

compreensão da produção literária brasileira a partir da tradição instaurada pela cŕıtica

literária dialética. Para esta comunicação, recortamos aspectos da 2afase do projeto“O rio

e a pedra:Manuel Bandeira e João Cabral de M. Neto para destacaro processo de criação

literária ”intuitivo“ do primeiro contraposto ao modelo ”cerebral“ do segundo.
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Estudo dos argumentos kantianos sobre a natureza do espaço e do tempo.

Autor(es): Ismael Rodŕıgues Da Cruz1

Orientador(a): Juan Adolfo Bonaccini

A partir da Dissertação de 1770 e da Cŕıtica da Razão Pura são estudados os argumentos

kantianos sobre a natureza do espaço e do tempo. A Dissertação identifica os “prinćıpios

da forma do mundo senśıvel” com as “intuições puras” do espaço e do tempo, reconhecidas

como formas a priori do conhecimento senśıvel. Esta doutrina é mantida na Cŕıtica da

Razão Pura e é nossa preocupação determinar com clareza em que medida. Para tanto,

abordaremos primeiro os argumentos da Dissertação sobre o caráter a priori do espaço e do

tempo e depois faremos o mesmo com os argumentos sobre o espaço e o tempo na Estética

Transcendental. Por fim comparamos os argumentos sobre o espaço e o tempo em ambos

os escritos de Kant acima mencionados. Como resultado da análise apresentamos o que

permaneceu e o que foi acrescentado na Cŕıtica da Razão Pura à doutrina da Dissertação.
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“DE PÉ NO CHÃO”, LIVROS, LEITURAS E BIBLIOTECAS: NA ORDEM

DOS INQUISIDORES

Autor(es): Lúcia De Fátima Vieira Da Costa1

Orientador(a): Jose Willington Germano

No Brasil, os anos 60 do século XX se constituem um peŕıodo de transformações poĺıtico-

sociais configurando movimentos que se traduzem, no Nordeste, em sindicatos rurais e

movimentos de educação popular. Aborda-se a Campanha “De Pé no Chão Também se

Aprende a Ler”, desenvolvida em Natal/RN (1961-64), quando é interrompida pelo golpe

militar. Propõe-se investigar o discurso dos inquisidores, referente à Campanha, contido nos

Inquéritos Policiais Militares (IPM”s), instaurados no pós-golpe. A metodologia privilegia

a análise dos IPM”s e a versão dos participantes, completando o referencial emṕırico com

entrevistas. A bibliografia nos remete à Ideologia de Segurança Nacional e a historia

cultural do livro/leitura, uma vez que os IPM”s tratam da organização de bibliotecas e da

posse de determinados livros como uma “ameaça a segurança do páıs”.
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Comportamento eleitoral: um estudo da eleição municipal em Natal/2000

nos bairros de Petrópolis e Mãe Lúıza

Autor(es): George Paiva De Assunção1

Orientador(a): Jose Willington Germano

O presente trabalho visa analisar o comportamento eleitoral da população natalense

na eleição municipal do ano 2000 nos bairros de Petrópolis e Mãe Lúıza, buscando, dessa

forma, identificar caracteŕısticas ideológicas de voto. Tal análise decorre do fato dos bairros

estarem situados na mesma Zona eleitoral (1a Zona) e geograficamente próximos, porém,

apresentando uma tendência de voto distinto. Para tanto, faremos um estudo dos ńıveis

de renda e escolaridade - a partir de dados coletados junto ao TRE, IBGE, IDEMA e

IPLANAT - dos bairros acima citados, buscando alcançar, assim, explicações acerca de

como se comportou o eleitorado nas eleições majoritárias do ano 2000. A análise privilegia

como referencial teórico autores como Marcos Figueiredo e Olavo Brasil.
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A DINÂMICA DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO CAPITA-

LISMO

Autor(es): Alex Reinecke De Alverga1

Orientador(a): Herculano Ricardo Campos

Dada como erradicada no ińıcio do século XX nos páıses de capitalismo central uma

verdadeira chaga social, a exploração da mão-de-obra infantil, persiste em se fazer presente.

Partindo do pressuposto de que o capitalismo é o mesmo em todo o planeta, em que

pesem os seus estágios de desenvolvimento, é ,sobretudo, nos páıses fora do eixo central

do capital que a realidade do trabalho infantil se apresenta de forma mais dramática.

Valendo-se de entrevistas realizadas no munićıpio de Jardim de Piranhas, situado a 315

quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal, o presente trabalho objetiva ilustrar

como a complexa trama do recrutamento infantil ocorre, dentro de uma dinâmica social

precarizada. A fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho no ano 1997 nas indústrias

jardinenses, representa avanços na luta por fazer valer a regulação trabalhista. No entanto,

apesar de todos as denúncias dos riscos e conseqüências da exploração infantil e da legislação

proibitiva, cabe-nos procurar entender as justificativas emprestadas pela pobreza para a

manutenção desta realidade, uma vez que seguindo a referida fiscalização, que notificou a

presença de 123 crianças participando da atividade produtiva, observa-se um processo de

redimensionamento, ocorrendo uma migração de atividades produtivas das indústrias para

as residências, sendo estas últimas o palco para novas formas de exploração infantil desta

vez realizada em condições muito mais insalubres e descontroladas.
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Sinalização Urbano-espacial das Avenidas Senador Salgado Filho, Hermes

da Fonseca e BR-101, em Natal

Autor(es): Jose Petronilo Da Silva Junior1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

A BR-101, em Natal, juntamente com as Avenidas Senador Salgado Filho e Hermes da

Fonseca; configuram-se como uns dos principais corredores viários da capital Potiguar e

principal via de acesso que interligam diversas regiões da cidade. Nas suas intermediações

e ramificações, situam-se uma leva de equipamentos de vital importância para a cidade.

Diante dessa infra-estrutura, evidencia-se a necessidade de uma adequada sinalização

(compat́ıvel à sua abrangência quantitativa e qualitativa) que contribua para a organização

espacial desta via de tráfego de suma importância econômica e social para a cidade de Natal.

Objetiva-se com esse estudo a análise quantitativa, qualitativa e conseqüente a sinali-

zação espacial do espaço geográfico, mediante a observação emṕırica e da pesquisa biblio-

gráfica, além de entrevistas com responsáveis pela sinalização espacial da cidade de Natal.

Viabilizando-se, assim, a discussão na sociedade, acerca da importância da sinalização

urbano-espacial quer seja compat́ıvel com a realidade e que contribua para a otimização

do espaço geográfico em análise e de uso comum a sociedade.

O estado em que se encontra o desenvolvimento da pesquisa, ora apresentada, pode-se

aferir que o diligenciamento quanto a adequação e uso da sinalização da área de estudo,

comprova-se insipiente e desarticulada no que se refere a sua influência espacial e certas

sub-temáticas da abordagem.
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MÍDIA POLÍTICA: análise teórica da poĺıtica na contemporaneidade.

Autor(es): Sandra Regina Freire Pequeno1

Orientador(a): Joao Emanuel Evangelista De Oliveir

Este trabalho discute as relações entre Mı́dia e Poĺıtica nas sociedades contemporâneas.

O uso de aparatos tecnológicos de mı́dia modifica o caráter da poĺıtica e personaliza a

conduta dos candidatos. É um trabalho de conteúdo teórico, baseado na recente literatura

sobre o tema, em que são tratadas as várias abordagens que surgem em decorrência da

necessidade premente de se fazer uma análise sobre a influência da mı́dia na poĺıtica, em

particular sobre os processos eleitorais. Esse fenômeno adquiriu relevância no Brasil, a

partir do caráter decisivo que a mı́dia adquiriu na vitória de Collor sobre Lula nas eleições

presidenciais em 1989.

Palavras-chave:
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HS0240

Inovações Organizacionais no contexto da Internet nos negócios: um es-

tudo teórico-exploratório

Autor(es): Rodrigo Fortunato De Oliveira Alves1

Orientador(a): Anatalia Saraiva Martins Ramos

O trabalho tem por objetivo realizar uma análise teórica evidenciando uma revisão de

literatura criticamente articulada em torno do tema de Inovações Organizacionais, mais

especificamente quanto à adoção de tecnologias baseadas na Internet por parte de empre-

sas. A metodologia utilizada é do tipo levantamento bibliográfico. Foi feita uma pesquisa

espećıfica da área de estudo, através da fundamentação teórica contida em artigos, livros e

pesquisa on line na internet. Foi elaborado um roteiro didático e introdutório relacionado

ao tema da pesquisa, contemplando uma organização sistemática dos seguintes tópicos:

tipos de inovação, necessidades e motivações para a inovação, fatores facilitadores e inibi-

dores; barreiras e desafios impostos à inovação e implantação de inovação organizacional

da internet nos negócios. A realização deste estudo exploratório permitiu o fortalecimento

do estudo acerca das implicações das inovações organizacionais na sociedade e economia, a

partir do fornecimento de estudos mais aprofundados acerca do melhoramento do processo

de gestão do sistema de inovação por completo, com o objetivo de gerar um desdobramen-

to de modernização na economia local e contribuir para estudos posteriores pertinentes ao

assunto.

Palavras-chave:
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HS0244

Utilização da Internet pelos Estudantes de Administração da UFRN: uma

análise das possibilidades e limitações de sua adoção para o comércio ele-

trônico

Autor(es): Izabel Ataide Da Silva1

Orientador(a): Anatalia Saraiva Martins Ramos

O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa exploratória descritiva, a qual

utilizou um questionário como instrumento de coleta de dados, com o objetivo de identificar

as principais atividades realizadas na internet, as oportunidades que impulsionam e as

barreiras e resistência à prática do comércio eletrônico, o conteúdo de valor em um site,

as modalidades de e-mails utilizadas e os fatores motivadores de visitação em um site. A

pesquisa de campo foi aplicada na segunda quinzena de 2000, junto a 50 alunos do curso de

Graduação em Administração da UFRN, por meio amostra por acessibilidade. A análise

das opiniões dos alunos permitiu a elaboração de recomendações e diretrizes organizacionais

que auxiliam na melhoria da adoção da internet por parte dos clientes potenciais (alunos),

mediante os seus atributos de interatividade, a partir do comportamento dos usuários

diante da nova mı́dia, bem como procurando enfatizar o papel inovativo das pessoas junto

a esta nova tecnologia. Recomenda-se que sejam realizados mais estudos sobre a adoção

de inovações, tais como a internet, para que possamos acompanhar as mudanças que estão

ocorrendo no mercado, com mais preparo e segurança e menos gastos desnecessários por

parte das organizações. Estes estudos necessitam ser feitos com uma certa constância,

pois se trata de um ambiente altamente dinâmico e com capacidade de muito facilmente

modificar comportamentos e decisões de compra.

Palavras-chave:
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Inovações no varejo pela Internet: estudo de caso em um supermercado

virtual

Inovações no varejo

Autor(es): Rafaela VirgÍnia Ferreira Moura1

Orientador(a): Anatalia Saraiva Martins Ramos

Um grande aumento da participação do varejo em supermercados tem sido notado nos

últimos anos, com grande impacto na economia local. Outra caracteŕıstica marcante deste

peŕıodo é o crescente aumento do ńıvel de exigência dos clientes. Neste cenário, as orga-

nizações devem buscar tecnologias de informação que permitam a constante inovação dos

seus serviços, principalmente aquelas que têm por base a adoção da internet nos negócios,

a fim de assegurarem um melhor desempenho para essas empresas. Utilizando a metodo-

logia de pesquisa de estudo de caso, este artigo propõe-se a analisar as inovações geradas

pelo advento da internet em um supermercado de Natal-RN. Realizou-se uma revisão bi-

bliográfica sobre alguns tópicos como: varejo e mudanças recentes na sua gestão, processo

de inovação, tecnologia de informação e comércio eletrônico. Os resultados da pesquisa

caracterizam os processos do varejo virtual e os novos arranjos estruturais, constatam se

as tecnologias de informação baseadas na internet estão atendendo às necessidades organi-

zacionais da empresa pesquisada e discutem as vantagens e desvantagens relacionadas com

a adoção do comércio eletrônico nos supermercados virtuais.

Palavras-chave:
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GÊNERO E MORTE NOS TESTAMENTOS SERIDOENSES (1879 - 1897)

Autor(es): Alcineia Rodrigues Dos Santos1

Orientador(a): Muirakytan Kennedy De Macedo

As pesquisas que estudam as atitudes perante a morte têm encontrado seus maiores ex-

poentes e pioneiros na Europa (ARIÈS,1991; VOVELLE,1991) e no Brasil estudos como os

de REIS (1991 e 1997) são hoje referências obrigatórias para investigação dessa natureza.

Nossa pesquisa seguindo esta mesma problemática, pretende analisar as Relações de Gênero

na Morte a partir de Testamentos de Casais, documentos pertencentes à Comarca de Caicó

- RN os quais, estão sob custódia do Laboratório de Documentação Histórica (LABOR-

DOC), do CERES, referentes a segunda metade do século XIX, compreendendo o peŕıodo

de 1879 a 1897. Os documentos utilizados, serão catalogação com fim de coletar os dados

norteadores do estudo. Após o levantamento bibliográfico iniciaremos uma transcrição pa-

ra uma posterior análise. A pesquisa encontra-se em sua fase inicial, tendo sido iniciado o

levantamento bibliográfico e o mapeamento do acervo a ser pesquisado.Devido à pesquisa

está em sua fase inicial, não podemos efetuar conclusões mais elaboradas. Porém, com esse

trabalho, pretendemos estruturar uma maneira de investigar as Relações de Gênero presen-

tes nos documentos que serão analisados. Tais fontes escolhidas, os testamentos, narram

formas de vestir os corpos dos entes falecidos, bem como os objetos deixados pelos mesmos.

Certamente que nossa proposta de pesquisa, para conclusões mais sustentáveis, somente se

efetivará com a construção de projeto de pesquisa e posterior trabalho monográfico.

Palavras-chave: História de Gênero, Morte, Seridó
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Perfil dos Usuários do Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA) da UFRN

no ano de 2000

Autor(es): Beatriz Furtado Lima1, Vı́vian Patŕıcia De Brito Alves2, Karin Juliane Duvoisin

Bulik3

Orientador(a): Francisco De Assis Medeiros Da Silv

A Psicologia dispõe de uma gama de possibilidades de atuação no mercado. Entretan-

to, onde seu trabalho mais se destaca é na área cĺınica. O SEPA, Serviço de Psicologia

Aplicada da UFRN, além de funcionar como uma cĺınica escola, abrindo oportunidade de

experiência para os graduandos da área, também contribui facilitando e ampliando o acesso

da população a um tratamento psicoterápico.

O trabalho tem como objetivo traçar o perfil das pessoas que procuram o SEPA, focali-

zando, principalmente, os motivos que levam cada uma a buscar o atendimento psicológico.

Utilizou-se os dados extráıdos dos arquivos do SEPA, a partir de um formulário restrito

às questões mais relevantes do objetivo proposto como data de nascimento, sexo, profis-

são, estado civil, razão da procura, entre outros, relativos ao ano de 2000, quando foram

registrados 867 atendimentos. Desses, devido à grande diversidade de motivos encontra-

dos, foram abordados apenas os 10 que mais se destacaram, os quais são: agressividade,

depressão, queixas relativas à área escolar, ansiedade, dificuldade de aprendizagem, choro

fácil, nervosismo, dificuldade de relacionamento pessoal, agitação e rebeldia.

Observou-se que há uma considerável correlação entre os motivos e as caracteŕısticas

das pessoas. Com isso, é posśıvel se vislumbrar o tipo de cliente que aguarda o psicólogo

cĺınico no mercado de trabalho, bem como se ter uma melhor idéia de suas necessidades e

o que os leva a procurar a psicoterapia.
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HS0251

EDUCADOR INFANTIL:FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL DA CRIANÇA

Autor(es): Wilma Carla Nogueira De Abreu1, Tania Camara Araujo De Carvalho, Wilma

Carla Nogueira De Abreu

Orientador(a): Tania Camara Araujo De Carvalho

Esse estudo objetiva verificar como os professores estão implementando as diretrizes

propostas no RCNEI, no que se refere a formação pessoal e social da criança de zero a seis

anos nas escolas públicas do munićıpio de Natal - RN. Metodologicamente, foram realizados

estudos do RCNEl e de outras publicações acerca do tema formação da personalidade do

indiv́ıduo. Em seguida procedeu-se a realização de entrevistas com 24 professores em seis

escolas. Foi adotada a entrevista semi-estruturada, com o apoio de um roteiro sobre os

aspectos referentes as propostas/diretrizes e o saber/fazer pedagógico desses professores.

A partir dos dados obtidos nas entrevistas, algumas questões pontuais nos chamaram a

atenção para aprofundar em estudos posteriores. Os resultados têm nos levado a refletir

sobre a necessidade do professor estar sempre revendo a sua formação, pois só assim ele

poderá perceber-se como mediador do processo de constituição pessoal e social do seu

aluno.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL, FORMAÇÃO DO EDUCADOR, PERSONA-

LIDADE DA CRIANÇA
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Mulheres jornalistas: a participação de Palmyra Wanderley na imprensa

potiguar

Autor(es): Isabel Cristine Machado De Carvalho1

Orientador(a): Maria Arisnete Camara De Morais

A referida pesquisa faz parte de um estudo sobre a imprensa no Rio Grande do Norte

inserida no Projeto Integrado História dos Impressos e a Formação das Leitoras, realiza-

do na Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: abordagens históricas, educativas e

literárias, coordenada pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais. Tem como obje-

tivo configurar a prática jornaĺıstica na imprensa potiguar, da poetisa e jornalista Palmyra

Wanderley (1894-1978) que idealizou e dirigiu a primeira revista feminina que circulou em

Natal, nos anos de 1914 a 1915, intitulada Via-Láctea. Adotando conceitos da História

Cultural, utilizamos como fonte de pesquisa os jornais da época e os livros que analisam

o peŕıodo estudado, permitindo, em sua análise, não apenas compreender uma época, mas

também, configurar uma importante parcela da história da imprensa norte-rio-grandense.

Constatamos sua contribuição através de artigos, crônicas e poesias em algumas revistas

literárias, como por exemplo, Cigarra (1928-1929), publicação que noticiava os principais

acontecimentos da época. Dos jornais escolares escreveu para: O Radar (1956-1963), órgão

da associação das antigas alunas do Colégio Imaculada Conceição. Jornais poĺıticos publi-

caram suas crônicas: A República (1899), O Democrata (1945-1952) e Tribuna do Norte

(1950). A escassez de registros sobre a participação da mulher na imprensa potiguar torna

essa pesquisa pertinente nos meios acadêmicos que pesquisam o jornalismo local.

Palavras-chave:
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T́ıtulo: A inclusão: Uma proposta válida para todas as instituições?

Autor(es): Rute Regis De Oliveira1, Rute Regis De Oliveira2, Vivianne Souza De Oliveira3,

Vivian Rodrigues Bezerra

Orientador(a): Rosalia De Fatima E Silva

Este artigo tem como objetivo discutir as condições de serem colocadas em prática a

inclusão em todas as instituições. Buscamos uma compreensão explicativa de três questões,

norteadoras e centrais: 1. Que conseqüências concretas o projeto em prol de uma escola

inclusiva trará à sociedade brasileira? 2. A necessidade do governo falar de forma acentuada

de uma poĺıtica de parceria para o desenvolvimento da inclusão não poderia corresponder

a diminuição dos encargos do Estado para a educação pública ? 3. Será que o projeto de

uma escola inclusiva não implicaria a exclusão gradativa das instituições especializadas no

ensino e na assistência dos portadores de necessidades especiais? Estas são indagações, que

permitiriam a analise introdutória, de um tema complexo e atual. A inclusão é um processo

histórico que busca o bem estar e integração das pessoas na comunidade. Consideramos a

validade destas propostas inovadoras nos páıses desenvolvidos. Contudo, questionamos sua

aplicação no quadro atual das escolas brasileiras. Trabalhamos com entrevistas qualitativas

com alguns professores da rede privada e pública.

Palavras-chave: Poĺıtica, cidadania, Educação
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ALTERAÇÕES PAISAGÍTICAS NO LITORAL POTIGUAR: O CASO DAS

PRAIAS DE MARACAJAÚ E PITITINGA

Autor(es): Márcia Regina Da Silva1, Márcia Regina Da Silva2, Maria Do Socorro Costa

Martim

Orientador(a): Maria Do Socorro Costa Martim

Nas últimas décadas observam-se de maneira assistemática, mas perfeitamente per-

cept́ıvel, marcantes mudanças na orla potiguar, sobretudo no Litoral Oriental, devido a

variação da linha de praia resultante da retrogradação marinha, assim como, pela ação

antrópica. Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento intitulada: Alterações

paisaǵısticas do litoral norte-rio-grandense entre Muriú e Touros na última década do século

XX. Tem por objetivo estudar e registrar as alterações paisaǵısticas das praias de Mara-

cajaú e Pititinga/RN. Como procedimento metodológico utilizaram-se além da pesquisa

bibliográfica; orientações técnicas vistas no RADAMBRASIL (1981); visitas a área para

observação e registro fotográfico, assim como realização de entrevistas, junto a moradores

locais. Constatou-se com base nos dados que a especulação imobiliária é bastante comum

nas referidas praias, sobretudo por estarem localizadas próximas a Natal. Este fato atráı

interessados em investirem na região e consequentemente aumenta a procura por terre-

nos para construção de imóveis, que muitas vezes não respeitam a Legislação Ambiental.

Verificou-se ainda que o avanço do mar está destruindo coqueirais e residências, aceleran-

do o processo erosivo e desvalorizando economicamente os imóveis da área. Conclui-se,

portanto, que o estudo do litoral é de fundamental importância para demonstrar como se

utiliza de maneira racional e ecologicamente viável a zona litorânea sem agressão ao meio

ambiente.

Palavras-chave: Alterações paisaǵısticas, Ação antrópica, Litoral

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local



HS0274

Mude o que tiver de mudar: reflexões sobre o ensino de Pré-história.

Autor(es): Abrahão Sanderson Nunes Fernandes Da Silva.1, Abrahão Sanderson Nunes

Fernandes Da Silva.2, Rodrigo Otávio Da Silva3

Orientador(a): Roberto Airon Silva

Justificativa: No contexto das instituições educacionais brasileiras, ainda não foi conce-

dido ao ensino da Pré-história o “locus” de importância que as demais disciplinas ocupam

nos curŕıculos. Progressivamente, o conteúdo didático dos tempos pré-escrita tem sido ato-

mizado em detrimento dos peŕıodos mais recentes da História. Torna-se natural, portanto,

o desinteresse dos educandos pelos temas relativos à Era Ágrafa. Dessa forma, e consideran-

do a variável sócio-histórica de construção da realidade brasileira, percebemos a necessidade

de reavaliação da praxis educacional no que se refere ao ensino da Pré-história, não ape-

nas diagnosticando a situação problema, mas propondo alternativas didático-educacionais

viáveis ao contexto brasileiro.

Objetivos: Mostrar que há uma lacuna entre a produção do conhecimento cientifico

da pré-história nas universidades e a socialização deste conhecimento na comunidade em

geral; Tentar atualizar a forma como estão sendo repassadas as informações.

Metodologia: Seleção e leitura de material bibliográfico relativo à Pré-história e Edu-

cação (Didática) com utilização de recursos audiovisuais.

Conclusão: A relação professor-aluno prima por uma maior interatividade dos conceitos

expostos em sala de aula, com vistas a alcançar um melhor entendimento dos educandos.

Desta forma, o uso de novas abordagens e a utilização de recursos mais amplos, como

v́ıdeos, estão em consonância com o melhor andamento do ensino de Pré-história.

Palavras-chave: Ensino, Pré-história,

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário



HS0281

O modelo de mulher apregoado pela Escola Doméstica de Natal na época

de sua fundação.

Autor(es): Deise Tavares Areias1

Orientador(a): Ana Laudelina Ferreira Gomes

A proposta de estudo visa conhecer o modelo de mulher que a Escola Doméstica de

Natal estava propondo na época de sua fundação (1914). Para isso, levantou-se dados do-

cumentais e bibliográficos sobre a educação feminina no Brasil até então e, especificamente

sobre: a) o projeto educacional da Liga de Ensino, responsável pela criação da escola; b)

idéias de Henrique Castriciano de Souza, seu fundador, relativas à educação feminina; c)

organização da Escola e de seu curŕıculo em seus primeiros anos; d) perfil sócio-econômico

das estudantes.

Investigar o modelo de mulher apregoado pela Escola Doméstica quando de sua fun-

dação justifica-se em função de entender o papel de sua criação no processo de educação

feminina no RN, revendo esteriótipos correntes.

Palavras-chave: Escola Doméstica de Natal, Educação Feminina, Liga de Ensino
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UMA PATOLOGIA NO AMBIENTE URBANO

Autor(es): Tiago Barreto De Andrade Costa1, Tiago Barreto De Andrade Costa2, Ademir

Araujo Da Costa

Orientador(a): Ademir Araujo Da Costa

A especificidade das cidades modernas (capitalistas e industriais) gera no tecido urba-

no expressões espaciais t́ıpicas de uma sociedade condicionada pela dinâmica do mercado.

Áreas com “ forte homogeneidade social interna e de forte disparidade entre elas” (Castells,

1977, p. 203-4) é uma dessas expressões, denominada pelos estudiosos de segregação sócio-

espacial. Esse fenômeno é bem presente na realidade das cidades brasileiras, portanto, o

perfeito conhecimento de sua dinâmica torna-se relevante a um planejamento urbano mais

equânime. Além do mais, áreas segregadas segundo Lefbvre (1983) atenta contra o urbano,

pois este, como resultado da interação social opõem-se a segregação. Diante desse contexto

e afim de contribuir para a construção de um ambiente urbano socialmente mais saudável

na cidade de Natal, estamos desenvolvendo um minucioso estudo das áreas residenciais ha-

bitadas pela população mais carente da cidade. Essas áreas são a expressão mais profunda

e agressiva da segregação sócio-espacial urbana natalense. Baseado em análises bibliográ-

ficas; levantamentos cartográficos e fotográficos; coleta de informações com as populações

das áreas segregadas e com alguns dos principais agentes sociais envolvidos no processo de

gestão da cidade, procuramos sistematizar dados, sobre nuanças - nem sempre percebidas

- da complexa realidade social de Natal, relevantes a um planejamento urbano sustentável.
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Turismo contemporâneo:os impactos socioambientais e socioeconômicos na

cidade de Natal.

Autor(es): Henrique C. Souza1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

O presente trabalho visa analisar os impactos que a atividade tuŕıstica exerce na so-

ciedade, assim como no meio ambiente do muńıcipio. A atividade tuŕıstica se destaca a

dia-a-dia como força motriz da economia, não só municipal, como também estadual. Esta

por sua vez, necessita de planos de gestão do ponto de vista econômico e ambiental, em

busca do uso racional.

Onde, se norteia que o turismo é um instrumento importante para o desenvolvimento

da região, no que tange a geração de empregos e desenvolvimento econômico, mas é con-

traditória a imagem que o turismo nos mostra, quanto a sua atividade real , quando na

maioria das vezes, o turismo vem a ser um elemento, quando não bem planejado e gerido,

um instrumento que causa efeitos devastadores.

Diante desta temática, objetiva-se uma análise conjuntural desta atividade econômica

no tocante ao estudo com vistas ao poderio que o turismo exerce no mercado e no meio

ambiente local.

Esta pesquisa viabiliza uma nova visão do turismo na cidade de Natal para que se

permita uma discussão da sociedade, levando em conta a importância do tema no presente

e também para o futuro.

Este projeto de pesquisa se desenvolve com um deligenciamento cont́ınuo quanto ao

estudo do fenômeno do turismo conhecido como a “indústria sem chaminé” na formação do

território.

Palavras-chave:
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Transporte público no Campus

Autor(es): André Da Silva Rocha1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

Localizado no coração da Zona Sul de Natal e nela ocupando uma significativa e valori-

zada área, o Campus central da Universidade Federal do Rio Grande Norte vem passando

por um agravamento no que diz respeito ao transporte público oferecido à sua expressiva

e relevante comunidade, sendo constatado esse quadro, julgo necessário que se discutam

algumas propostas para a resolução dessa problemática, sendo assim, este projeto surge em

um momento oportuno no intuito de analisar e caracterizar o transporte público oferecido

a já referida comunidade, sendo necessário para que esse objetivo venha a tona a visitação

à órgãos públicos diretamente ligados a temática como também a realização no próprio

Campus de cŕıticas observações inerentes ao projeto, sendo já posśıvel a visualização de

uma situação um tanto quanto precária que vem cada vez mais se agravando, tendo e por-

que não nesse projeto uma posśıvel solução para que ao menos se minimize os transtornos

e prejúızos oriundos desta falta eficaz de planejamento e indiferente a população.

Palavras-chave:
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A exclusão social nos tempos de globalização: algumas considerações no

cenário brasileiro.

Autor(es): Ludimilla Carvalho Serafim De Oliveira1

Orientador(a): Gilcélia Batista De Góis

RESUMO A exclusão social é a tônica dos discursos e falas de diferentes atores sociais,

com particularidades como a globalização, o avanço cient́ıfico - tecnológico, as transfor-

mações do mundo do saber e do trabalho. METODOLOGIA O trabalho fundamentou-se

numa pesquisa bibliográfica tendo como base teórica produções intelectuais de: Antony

Giddens, Robert Castell, Manuel Castells, Eric Hobsbawn, Edgar Morin, Pierre Anderson,

Gilberto Dupas, Ricardo Antunes, Bader Sawaia, Manfredo Araújo e Francisco Teixeira.

RESULTADOS Constata-se que a exclusão social nos anos 90 difere de outros peŕıodos,

pois os exclúıdos a partir desta década são marginalizados dos processos de trabalho, des-

providos de garantia, estabilidade, vivendo de trabalhos precários e flex́ıveis, dessindica-

lizados e sem direitos previdenciários. CONCLUSÃO A exclusão social nos anos 90 se

mostra um fenômeno complexo, sendo entendida como uma face da globalização, com seus

problemas sociais intensificando uma massa exclúıda dos processos sócio-econômicos, cul-

turais e de gênero, além de uma falta significativa de ajustes familiares. Outro aspecto diz

respeito aos resultantes do desemprego estrutural numa versão globalizada. Portanto, os

exclúıdos sociais são viśıveis, pois se apresentam exclúıdos do processo produtivo e de todo

um conjunto de fatores que vai além da questão econômica.

PALAVRAS - CHAVE: Exclusão social, mundo do trabalho, globalização, flexibilização.
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A memória depois da morte: rituais pós-funerários no Seridó (1990 a 2000)

Autor(es): Katianne Silva De Medeiros1

Orientador(a): Muirakytan Kennedy De Macedo

A morte enquanto acontecimento social, começou a ser analisada cientificamente no

final do século passado por antropólogos britânicos, que tinham como linha de pensamento

as idéias “evolucionistas”, voltadas para a causa, a origem da religião. O tema da morte

era um caṕıtulo complementar do estudo da religião, não possúıa o estatuto que hoje des-

fruta. Para a realização da nossa pesquisa tomaremos como referencial teórico, o estudo

de Phillipe ARIÉS (1989, Mauro KOURY (1999), Michel VOVELLE (1991) e João José

REIS(1997). A partir desse contexto esse trabalho de pesquisa pretende levantar as mu-

danças no imaginário seridoense perante as práticas dos rituais pós-funerários na década

de 1990 a 2000. Partiremos da pesquisa bibliográfica e em seguida procuraremos entrar

em contato com fontes primárias iconográficas, “café” da missa de 30o dia, a mı́dia e a

publicidade para a sua análise. O desenvolvimento da pesquisa, em fase preliminar, será

fundamentada em obras que tratam das atitudes perante à morte, como também do mape-

amento de fontes. Nesse sentido, embora hoje já se tenha uma produção significativa sobre

a questão da morte constatamos a dificuldade em encontrar fontes bibliográficas sobre o

imaginário seridoense. Através dessa análise, elaboraremos um pesquisa, em busca de uma

compreensão das atitudes perante à morte no Brasil contemporâneo, especificamente sobre

o imaginário seridoense com relação aos hábitos pós-funerários.

Palavras-chave: Morte, Rituais pós-funerários, Imaginário
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A Representação histórica de uma época.

Autor(es): Valéria Carla Vieira Gomes1

Orientador(a): Maria Arisnete Camara De Morais

Este artigo tem como objetivo relatar o trabalho realizado na base de pesquisa Gêne-

ro e Práticas culturais: abordagens históricas educativas e literárias, na qual faço parte

como aluna de iniciação cientifica na categoria de voluntária desde o 1osemestre do ano

de 2001.Dentre outros trabalhos orientados pela Professora Arisnete, tenho realizado Pes-

quisas no Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, observando o jornal

“A República” do ano de 1908. Nesse Jornal posso observar toda uma concepção que a

sociedade dessa época tinha acerca da mulher, bem como a maneira na qual as mesmas

articulavam para escreverem seus artigos nos jornais, mesmo que fossem através de pseudô-

nimos. Este trabalho ainda não foi conclúıdo, haverá posteriormente uma abrangência da

temática, onde observarei mais artigos e memórias datados dessa época. Além dessa pes-

quisa, desenvolverei estudos em bibliotecas, acervos privados, bem como participarei de

seminários e eventos de caráter cient́ıficos. A Pesquisa deve ser encarada como uma das

atividades mais importantes que o estudante universitário pode realizar para o desenvolvi-

mento do seu conhecimento cient́ıfico: fator facilitador do seu processo de aprendizagem.

Diante desses fatos, acredito que através dessas atividades irei me apropriar de um maior

número de conhecimentos cient́ıficos onde será repleto de reflexões acerca das temáticas

pesquisadas através da Base de Pesquisa.

Palavras-chave:
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EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO ESTADO DO RIO GRAN-

DE DO NORTE: PERÍODO DE 1986 A 1999.

Autor(es): Rosangela Dos Santos Alves Pequeno1

Orientador(a): Odair Lopes Garcia

O Estado, constitucionalmente, deve oferecer serviços à sociedade como segurança, saú-

de, educação, entre outros. Para desempenhar suas funções retira recursos da sociedade

através da cobrança de tributos, que incidem sobre os bens e serviços produzidos e propri-

edade de indiv́ıduos e empresas. A arrecadação dos tributos é distribúıda entre as esferas

federal, estadual e municipal. A análise do orçamento do Rio Grande do Norte mostra que

a receita total dobrou passando de R$ 1,0 bilhão para R$ 2,0 bilhões entre 1986 e 1999.

Esse total corresponde à arrecadação própria mais transferências intergovernamentais, que

correspondem a cerca de metade da receita total. O ICMS é o principal tributo arrecadado.

As despesas foram constantemente maiores do que as receitas. As despesas com custeio,

transferências correntes e de capital corresponderam em média a 93% do total, ficando

somente 7% para os investimentos em infraestrutura e equipamentos. Nas principais des-

pesas por função a administração foi responsável por 40% dos gastos, a educação e a saúde

por 22% e 15%, respectivamente. É preciso salientar que esses resultados não consideram

as transferências voluntárias e os recursos oriundos de convênios que podem ser relevantes

em alguns anos. Conclui-se que o estado, apesar de ter dobrado sua arrecadação própria

ainda depende muito das transferências intergovernamentais para cumprir suas funções

constitucionais.

Palavras-chave: Finanças Públicas, Orçamento do RN, Tributação
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A Organização do espaço urbano do munićıpio de Santana do Matos/RN

Autor(es): Juscineuma Guimarães1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

O presente trabalho versa sobre um breve estudo da cidade de Santana do Matos/ RN,

buscando promover uma melhor compreensão da sua organização espacial, bem como a

elucidação de alguns problemas existentes em seu entorno. Assim, tem-se por objetivos

a identificação dos problemas de ordem socioeconômicos e ambiental que atingem direta

ou indiretamente a população local, na tentativa de levá-los ao conhecimento do poder

público municipal, e se posśıvel fornecermos ao mesmo algumas alternativas concretas de

ação e intervenção (que devem ser postas em prática), no intuito de melhorar as condições

de vida da população em geral, fazendo-o despertar para a importância do planejamento

na organização espacial do munićıpio, e atentado para a necessidade da elaboração do

plano diretor e de sua execução. Para tal, neste estágio inicial da pesquisa, buscou-se

primeiramente fazer-se em levantamento bibliográfico sobre o tema abordado, enfatizando-

se todo o processo de ocupação e produção do espaço urbano que deu origem a cidade

nas suas feições atuais. Além disso, estão sendo encaminhadas algumas visitas a área para

apreensão da realidade e da atual organização do espaço urbano do munićıpio.

Então, pode-se concluir que esse projeto de pesquisa por sua vez adquire um desen-

volvimento continuado, a medida que as análises decorrentes da observação de campo são

desenvolvidas observando-se a espacialização do munićıpio.
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ESTUDOS PARA UM SISTEMA DE GESTAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

PARA O SETOR AGROPECUARIO DO ESTADO DO TOCANTINS

Autor(es): Ricardo Furtado1, Ricardo Furtado2, Alan Barbiero

Orientador(a): Alan Barbiero

A pesquisa agropecuária foi inicialmente instalada no Brasil com o propósito de gerar e

difundir tecnologias. No Tocantins, onde a agropecuária está em processo de expansão, a

organização de um sistema de C&T, voltado a este setor, parece ser fundamental para o seu

desenvolvimento. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi compreender a organização

do sistema de C&T no Tocantins, voltado ao setor agropecuário, assim como no desenvol-

vimento do próprio Estado do Tocantins. Os resultados obtidos através de entrevistas,

estudo bibliográfico e análise documental, demonstram que o Tocantins vem passando por

várias experiências no que tange a execução da Pesquisa Agropecuária. Diferentes órgãos

vinham conduzindo as pesquisas no Estado, mas de forma incipiente e com limitações

orçamentárias. Com a instalação da unidade da Embrapa no Estado espera-se que haja

algumas mudanças, apesar das limitações já constatadas. A partir da identificação dos

atores sócio-econômicos, foi feito uma análise da forma de articulação e parceria entre os

vários órgãos relacionados a C&T agropecuária no Tocantins. Este estudo sugere formas

alternativas para propor a consolidação de um Sistema Estadual de C&T, resultante do

fortalecimento de parcerias locais, apoiando a elaboração de planos e programas, reduzin-

do assim, despesas e duplicação de esforços, objetivando a maximização dos resultados e

aumento na produtividade.

Palavras-chave: CIENCIA, TECNOLOGIA,
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MOTIVAÇÕES INICIAIS E IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSTRUÍDAS

NAS INTERAÇÕES SÓCIO-CULTURAIS

Autor(es): Luciana Medeiros Da Cunha1, Luciana Medeiros Da Cunha2, Maria Da Con-

ceicao F B S Passeggi

Orientador(a): Maria Da Conceicao F B S Passeggi

A idéia do “sujeito psicológico” como fonte única de sua identidade cedeu lugar, nas

ciências sociais e humanas àquela de “sujeito social”, que se construiria nas suas intera-

ções com o outro e consigo mesmo (Bakhtin, 1929/1995). Focalizamos a apropriação da

identidade, pelo indiv́ıduo, a pessoa do professor, em situação de formação, e suas repre-

sentações sobre a identidade profissional docente. Analisamos os memoriais de formação,

apresentados por professores, na conclusão do curso, em uma instituição de ensino superior

(IFESP/Natal), objetivando compreender a gênese das suas motivações. Tomamos como

base estudos realizados na perspectiva do interacionismo social (Bakhtin,1929-95; Mead,

1932; Vygotsky, 1934; Bruner, 1983; Bronckart, 1997). A metodologia é de base quali-

tativa. O corpus ampliado compreende 93 memoriais de formação produzidos entre 1995

e 1999. Destes memoriais, analisamos 13 elaborados em 1999. Identificamos as passa-

gens nas quais os autores refletem as razões, que guiaram seu percurso inicial na carreira

docente. Os resultados prévios nos permitem incluir as diferentes motivações em duas

categorias representacionais: as motivações extŕınsecas (influências e relações sociais) e as

motivações intŕınsecas (desejo pessoal). As conclusões confirmam que a escrita do memorial

apresenta-se como instrumento de reflexão gerador da tomada de consciência pelo professor

da sua identidade, orientada pelos novos discursos, com os quais interagem na instituição

formadora.
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TERRITORIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E DE BEBIDAS

DO BAIRRO DE PONTA NEGRA

Autor(es): Franklin Roberto Da Costa1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

Viemos com este trabalho mostrar , de maneira simples e objetiva , como se deu e

ainda como está se dando a ocupação do comércio de bares e restaurantes no bairro de

Ponta Negra . Ocupação esta que está modificando a paisagem do bairro, assim como a sua

cultura local. Mostraremos também a variedade de estabelecimentos inseridos neste local,

principalmente no que diz respeito a padrão de qualidade . Este trabalho tem como intuito

, enriquecer o acervo de materiais sobre Ponta Negra, pois vimos que em relação ao tema

do trabalho proposto ainda existem poucas pesquisas, principalmente tão atual . Para

este trabalho foi utilizado várias bibliografias , retirada de livros como também por jornais

periódicos, além de fotografias do local, algumas entrevistas ( comerciantes e moradores)

. Até o presente momento, vimos que várias mudanças estão ocorrendo , principalmente

na orla ( Av. Erivan França ) , onde a antiga paisagem dos barraqueiros , que traziam um

certo ńıvel de pessoas , tem sido substitúıda por uma nova clientela , com um ńıvel social

maior, principalmente à noite .

Palavras-chave:
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A importância sócio-econômica e geográfica do Centro Comercial do Ale-

crim

Autor(es): Ćıntia De Melo Pamponet1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

O Alecrim, um dos bairros mais tradicionais da cidade de Natal, famoso pela sua impor-

tância comercial, econômica e geográfica, vem nos últimos anos , disputando sua clientela

com os grandes “shopping centers”, localizados nos bairros “nobres” de Natal . Diante

dessa concorrência acirrada, o Centro Comercial do Alecrim mantêm-se em equiĺıbrio?

Ascensão? Ou está saturado? A sua infra-estrutura atende as necessidades da clientela

natalense ? Objetiva-se com esse estudo fazer um diagnóstico do Centro Comercial do

Alecrim, abordando toda a sua infra-estrutura : transporte, localização, serviços e etc.

Mediante pesquisa bibliográfica e de campo. Viabilizando-se, assim, uma obra didática

que servirá de subśıdio para posśıvel estudos posteriores, além de elucidar a comunidade

natalense sob a verdadeira realidade do Centro Comercial do Alecrim.

Palavras-chave:
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Análise das transformações estruturais da economia do Rio Grande do

Norte no peŕıodo de 1970 a 1998.

Autor(es): Michelle Bezerra De Souza1

Orientador(a): Odair Lopes Garcia

O crescimento econômico provoca alterações na estrutura produtiva, na medida em que

novas atividades surgem e ocupam o espaço ou substituem as pré-existentes. O Rio Grande

do Norte foi um dos estados que mais cresceu dentre os estados nordestinos entre 1970 e

1998. Analisando o comportamento dos seus setores econômicos, chama atenção o setor

agropecuário que apresentou um desempenho negativo no final do peŕıodo. Esse desem-

penho deveu-se à involução da agricultura com acentuada redução na área formada pelos

estabelecimentos agropecuários entre 1985 e 1995. O exame do fenômeno em alguns estados

nordestinos - Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Paráıba -, mostra que, com exceção da

Bahia, os demais estados tiveram grande redução na área colhida e, por conseguinte, forte

contribuição desta na redução da área total dos estabelecimentos. Em todos os estados

analisados a área colhida com o cultivo do algodão diminuiu drasticamente, praticamente

desaparecendo nos casos do Rio Grande do Norte, Paráıba e Ceará. Na Bahia o decĺınio na

área cultivada com o algodão foi compensado, em parte, pelo incremento na área cultivada

com a soja. No Rio Grande do Norte o crescimento da área cultivada com novas culturas

-principalmente das frutas tropicais - não foi suficiente para compensar a redução da área

colhida com as outras lavouras, que chegam à cerca de 40% em relação à área cultivada

em 1985.
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CÂMARA CASCUDO: CARTAS COMO FONTE DE PESQUISA

Autor(es): Tiago Cruz Spinelli1

Orientador(a): Vania De Vasconcelos Gico

Aborda-se a correspondência de Lúıs da Câmara Cascudo (1898-1986) enquanto fonte de

pesquisa para sua produção intelectual. Para ele, as cartas eram suporte de pesquisa, fonte

de dados, intercâmbio e registro do cotidiano vivido numa época em que o correio eletrônico

ainda não se instalara na vida das pessoas, substituindo, muitas vezes, a fortuna das cartas

entre estudiosos. Analisa-se a textura da obra cascudiana, seu estilo textual, bem como

a multiplicidade de fontes de dados utilizadas para elaborar sua escritura, destacando-se

sua correspondência precatória, como por fim consagrou chamar as cartas que solicitava

informações de pesquisa aos amigos, colegas pesquisadores e instituições.

Palavras-chave: Cascudo, Fonte de pesquisa, Cartas

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0335

O Estatuto de Roma e a Legislação Brasileira

Autor(es): AĺIrio Maciel Lima De Brito1, Marco AurÉlio Marques De Queiroz2

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

O trabalho aborda o Estatuto de Roma, instituidor do Tribunal Penal Internacional,

e a Legislação Brasileira, com o objetivo de analisar a possibilidade ou não da ratificação

do Tratado e a submissão do Brasil à Corte Penal Internacional, nos moldes da legislação

brasileira. O Tratado de Roma é marco histórico na luta pela efetivação dos Direitos

Humanos, cabendo ao Brasil dar o seu reconhecimento a essa conquista da humanidade. São

examinados os dispositivos constitucionais e os posśıveis conflitos entre a norma brasileira e

a internacional. Será feita distinção entre os institutos juŕıdicos da Entrega e da Extradição,

tipificando-os e caracterizando-os. Além de tratar da questão das Imunidades de Jurisdição

e Foro por Prerrogativa de Função, analisando, finalmente, a adoção da Pena de Prisão

Perpétua, como pena máxima a ser aplicada pela Corte.
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Myriam Coeli: uma professora, jornalista e poetisa na cidade de Natal-RN

Autor(es): Amélia Cristina Reis E Silva1

Orientador(a): Maria Arisnete Camara De Morais

Este trabalho está vinculado a Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: aborda-

gens históricas, educativas e literárias, coordenada pela professora Maria Arisnete Câmara

de Morais e ao Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte. O estudo ora apresentado é parte de uma pesquisa inicial proposta como intenção

monográfica tendo como objetivo investigar as práticas educativas, jornaĺısticas e literárias

da Professora e escritora Myriam Coeli de Araújo Dantas da Silveira, durante a segunda

metade do século XX na cidade de Natal-RN. Trata-se de um trabalho historiográfico so-

bre uma professora e jornalista em que será retratado momento de sua vida, seu percurso

profissional, bem como a sua atuação dentro da sociedade. Para tanto, serão utilizados

como fonte de pesquisa, os registros encontrados nos livros e jornais do peŕıodo estuda-

do, depoimentos de alunos, familiares e pessoas que com ela mantiveram contato, assim

como a leitura e análise de sua produção literária e jornaĺıstica. Portanto, reconfigurar

a história de vida de Myriam Coeli e a sua trajetória profissional, significa situá-la num

contexto social em que viveu, abordando os acontecimentos sociais, econômicos e poĺıticos

que perpassavam a sociedade brasileira no momento histórico de sua atuação.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário



HS0340

O PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES NOS TÍTULOS DOS ME-

MORIAIS DE FORMAÇÃO.

Autor(es): Patŕıcia Lúcia Galvão Da Costa1, Patŕıcia Lúcia Galvão Da Costa2, Maria Da

Conceicao F B S Passeggi

Orientador(a): Maria Da Conceicao F B S Passeggi

Os t́ıtulos revelam sua importância quando considerados como enunciados (BAKHTIN,

1995), que sintetizam os conteúdos das narrativas e completam seu sentido (VYGOTSKY,

1991). É nesse sentido, que pretendemos apresentar resultados de uma análise sobre os

t́ıtulos dos memoriais de formação escritos por professores em situação de formação do

IFESP/RN. O corpus constitui-se de dados dispońıveis e compreende 93 t́ıtulos de memo-

riais, correspondendo a 10% do acervo de memoriais desde a sua fundação até 1999. Na

análise dos dados, seguimos os procedimentos propostos por Bardin (1977). Após leitu-

ras dos t́ıtulos, identificamos e quantificamos os itens lexicais mais freqüentes. Estes nos

permitiram depreender as seguintes categorias e subcategorias: a) a pessoa do autor (edu-

cador (16,12%), professor (12,90%), aprendiz (4,30%) e alfabetizador (1,07%)); b) a ação

reflexiva do professor (reflexão, refletir, repensar (22%); c) o fazer pedagógico (prática,

práticas, fazer (22%)); d) o processo de formação (caminho, percurso, trajetória, trilhar

(33,2%)). Observamos que esses itens aparecem sempre relacionados às noções de trans-

formação, reconstrução, descoberta, novo, inovar (34,2%). Os resultados revelam que os

professores focalizam nos t́ıtulos as modificações ocorridas em sua prática docente e uma

visão positiva do processo formativo. Configura-se assim uma transformação de suas repre-

sentações sociais acerca do seu fazer pedagógico, da sua formação e da própria identidade

profissional.
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A educação feminina em Natal na década de 1930: formação de professores

Autor(es): Daniela Fonseca Vieira1

Orientador(a): Maria Arisnete Camara De Morais

Este trabalho está vinculado à Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais: aborda-

gens históricas, educativas e literárias, coordenada pela professora Maria Arisnete Câmara

de Morais, e ao Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte. O presente estudo apresenta-se como um trabalho monográfico a ser conclúıdo futu-

ramente, tratando-se por ora de uma pesquisa em fase inicial. O mesmo objetiva analisar

como se davam as práticas educativas femininas na década de 1930, em Natal, como esta

se organizava, quais eram os seus propósitos, qual era o percurso de atuação trilhado pe-

las alunas ao conclúırem este curso e quais as disciplinas que integravam o seu curŕıculo.

Objetiva-se, então, contribuir para a historiografia da educação no Brasil,e em especial, a

do Rio Grande do Norte. Enfim, busca-se analisar alguns aspectos que formam o universo

da educação feminina e a formação de professoras. Para a sua realização tem-se como

procedimentos metodológicos os seguintes critérios: visitas a arquivos públicos e privados

de Natal, com o fim de coletar dados necessários para a escrita do trabalho e levantamento

bibliográfico pertinente a discussão do tema. Entende-se que através desse mergulho na

História da Educação é posśıvel compreender e explicar alguns fatos da educação contem-

porânea.
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Os avanços biotecnológicos e o biopoder: uma nova problemática juŕıdica

Autor(es): Claudia Silveira Soriano1

Orientador(a): Yanko Marcius De Alencar Xavier

As questões relativas ao biodireito e ao biopoder vêm representando um dos novos

desafios juŕıdicos da atualidade, necessitando de uma reflexão cŕıtica e ética. O direito

surge das exigências da vida em sociedade como instrumento protetor dos bens e interesses

juŕıdicos fundamentais. Hodiernamente, os avanços biotecnológicos exigem a produção

de novas normas juŕıdicas, no entanto, os páıses, em especial o Brasil, comportam-se de

maneira quase indiferente diante da necessidade de adaptar o dierio à nova realidade,

possuindo um número reduzido de leis que versam sobre as questões bioéticas. Objetivando

estabelecer a discussão ético-juŕıdica, surge o biodireito. Uma das grandes dificuldades

enfrentadas é definir a forma equilibrada e ética de utilizar os conhecimentos cient́ıficos

sem agredir os direitos fundamentais. A humanidade deve despertar para reflexões sobre

os mecanismos do biopoder que podem ser empregados como instrumentos de discriminção

e manutenção da dependência dos páıses subdesenvolvidos. Assim, quem controlar os

recursos genéticos exercerá poder sobre a economia mundial. A sociedade deve participar

da luta em prol de uma legislação adequada às tendências atuais e baseada nos prinćıpios

da dignidade da pessoa humana, do diereito à vida e da inviolabilidade do corpo humano,

determinando quais as experiências biológicas consideradas seguras, evitando os abusos do

biopoder.
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O processo de construção da devoção mariana na doutrina católica

Autor(es): Bruna Thayse Queiroz De Melo1, Walterklayson Dos Santos Monastirski2

Orientador(a): Eunisia Segunda De Aguiar

A pesquisa tem como tema a historicidade da doutrina católica relativa aos dogmas

marianos. Percorreu-se a história documental da Igreja Católica desde o catolicismo pri-

mitivo até os dias de hoje, dando ênfase às resoluções referentes à Maria. Dois dogmas

fortaleceram ainda mais a relação de fé dos católicos com a mãe de Jesus: a Imaculada

Conceição e a Ascensão de Maria. O primeiro foi institúıdo em 8 de dezembro de 1854, na

Bula Papal Ineffabilis Deus, por Pio IX ; o outro, a 2 de novembro de 1950, pelo Papa Pio

XII, na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus.

Pretende-se, com esse trabalho, não apenas realizar uma reconstituição da história da

devoção mariana no seio da Igreja Católica, mas entender como se deu o processo que vem

transformando o culto mariano num fenômeno cada vez mais presente na doutrina e no

simbolismo católicos. Ao que parece, as investidas contra a doutrina da Igreja, sofridas des-

de seus primórdios - através de tentativas reformistas e, evidente, da Reforma Protestante

- longe de terem-na enfraquecido, só contribúıram para fortalecer os laços doutrinários da

Igreja e a fé católica na “Virgem Maria”.

Além da pesquisa bibliográfica histórico-documental, será necessário realizar entrevistas

com padres e fiéis, para apreender, por meio de seu discurso, o significado e a importância

de Maria, contidos em seu imaginário. A partir disso, poderemos compreender como a fé

mariana atingiu a dimensão que tem na atualidade.
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União civil entre pessoas do mesmo sexo: um direito ou uma afronta à

Constituição Federal

Autor(es): Ana Lúısa Vieira Da Costa Cavalcanti Da Rocha1

Orientador(a): Yanko Marcius De Alencar Xavier

Nos dias atuais, apesar de a homossexualidade estar sendo encarada com mais natu-

ralidade, a discriminação - ato atentatório à dignidade - contra essas pessoas tidas como

“diferentes”, ainda alcança ńıveis elevados. O nosso Direito Positivo não admite, até os dias

de hoje, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, estando em tramitação um projeto de

lei, muito discutido inclusive no âmbito de sua constitucionalidade, que visa discipliná-la,

de forma a regulamentar a chamada“parceria civil registrada”. Ocorre que a união de fato é

uma realidade social que vem se firmando cada vez mais. Deste modo, independentemente

do seu reconhecimento, faz-se necessário que os direitos destes companheiros sejam salva-

guardados. Afinal, semelhante a uma união entre pessoas de sexo diferente, é, por exemplo,

o patrimônio constrúıdo durante a convivência, oriundo do esforço comum. Portanto, vê-se

que diante de tal realidade, o Direito não pode ficar omisso, devendo, pois buscar soluções

para os casos concretos. Por outro lado, deve-se analisar também a instituição da famı́lia -

célula da sociedade - se o casamento entre pessoas do mesmo sexo for reconhecido. O fato

é que em sendo ou não reconhecida, o mais importante é que os operadores do Direito, e

por que não dizer toda a sociedade, devem perceber que os direitos precisam ser acima de

tudo protegidos, para que a JUSTIÇA seja alcançada sempre.
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Educação feminina: reflexões a cerca da feminização do magistério

Autor(es): Hiltnar Silva Muniz1

Orientador(a): Maria Arisnete Camara De Morais

Enquanto aluna de iniciação cient́ıfica, pertencente à Base de Pesquisa Gênero e Prá-

ticas Culturais: abordagens históricas, educativas e literárias, coordenada pela professora

Dra Maria Arisnete Câmara de Morais. Estou dando ińıcio a um estudo no qual apresento

estuda-se a inserção feminina na atividade docente no decorrer do tempo, destacando a

feminização do magistério. De acordo com a bibliografia pesquisada até o momento, no

fim do século XIX o magistério tornou-se uma profissão feminizada, sendo as mulheres

professoras responsáveis de ensinar as crianças nos seus primeiros anos escolares, ser acima

de tudo a mãe espiritual, expressão utilizada por Guacira Lopes Louro (1997). A partir de

então as mulheres sáıam de seus lares onde desempenhavam o papel de esposas devotadas e

mães extremosas, para estudar e ingressar no campo profissional como professoras primári-

as. A atividade docente da mulher era vista como uma continuação de suas lidas maternas,

com isso o magistério primário foi uma das grandes oportunidades de inserção da mulher

no mercado de trabalho. A feminização do magistério promoveu mudanças na profissão

no plano concreto, representado pelas relações de poder, e acentuou nesta atributos de

amor, respeito, vocação e competência. Desde o prinćıpio a vontade feminina de exercer

o magistério também incluiu o potencial da competência exigida para o aprimoramento

docente fornecido pela prática e pela experiência.
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LEITURA ORAL E SEMÂNTICA DO TEXTO

Autor(es): Hildea Carine De Souza Medeiros1

Orientador(a): Marly Amarilha

Partindo de estudos realizados no âmbito da pesquisa : O ensino de literatura: profes-

sores e aprendizes e a atuação da comunidade de intérpretes nas escolas da rede pública

do Rio Grande do Norte (CNPq, 2000), fizemos reflexões sobre a leitura em voz alta das

professoras em sala de aula. Foram realizadas seis sessões de leitura de literatura em três

turmas do II ciclo, classificadas em turmas A, B e C. No decorrer de cada sessão de lei-

tura, o mediador realizou as três fases de pré-leitura, leitura e pós-leitura, da metodologia

Scaffolding (andaimagem). Na atividade de leitura o mediador lia uma narrativa literária

em voz alta sendo que cada aluno acompanhava a leitura com o livro em mãos. Nesse

momento, o mediador valorizou os recursos de prosódia como: a pronúncia das correta das

palavras, ritmo expressivo, entonação variada, que determinaram a construção semântica

do texto e o engajamento dos ouvintes. Diante dos dados coletados e das observações feitas

durante o experimento percebemos que o significado do texto e da atividade pedagógica

de leitura sofre alterações de acordo com a entonação da voz, ritmo e expressão dadas ao

texto. Conclui-se portanto, que o experimento não só proporcionou conhecer as estraté-

gias prosódicas postas em prática na leitura oral realizada pelos mediadores (professores),

como também, comparar o desempenho dos diferentes mediadores, percebendo assim um

amadurecimento dessa competência em algumas professoras quanto ao uso da leitura oral.
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Eutanásia: implicações e pressupostos jusfilosóficos.

Autor(es): Thiago Duarte Nóbrega De Paiva1, Haroldo Augusto Da Silva Teixeira Duarte2

Orientador(a): Yanko Marcius De Alencar Xavier

O presente trabalho trata das questões éticas, médicas e legais que estão no bojo do

polêmico assunto da eutanásia. Partindo de um histórico do seu uso e estudo ao longo dos

tempos, tendo em vista que muito embora o termo eutanásia tenha sido criado em 1623

por Sir Francis Bacon, sua prática se fez perene na história desde a antiguidade clássica,

quer seja entre os hebreus, os hindus ou os eǵıpcios, até os dias atuais. Discorre-se ainda

sobre suas subdivisões: Eutanásia Passiva e Ativa. Recorreu-se à doutrina médica para

uma melhor conceituação de morte, assim como de suas várias classificações. Também

abordados foram os pontos éticos de sua realização, tal como a postura médica, o poder de

decisão da famı́lia bem como o do próprio paciente e o vulnerável conceito de incurabilidade.

Pesquisou-se, ainda, no Direito Comparado o posicionamento legal de vários páıses sobre

a eutanásia. No intuito de trazer a teoria para o cotidiano prático, verificamos a opinião

popular acerca do controverso tema por realização de pesquisa emṕırica entre os dias 7

e 20 de novembro de 2000. Foram feitos dois questionários diferenciados. O primeiro

direcionado à profissionais de vários campos e o segundo, em particular à classe médica.

Conclúımos que tal tema merece uma maior atenção no Brasil, haja vista a grande carga

de preconceitos e tabus religiosos com os quais se analisa tal matéria, notadamente (como

demonstrou a pesquisa) dentre os mais velhos.
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ENSAIO DO MODELO DA CURVA DE PHILLIPS PARA O BRASIL NO PE-

RÍODO DE 1980 - 2001

Autor(es): Jefferson Teixeira Dantas1

Orientador(a): Jorge Luiz Mariano Da Silva

A Curva de Phillips é o nome dado em homenagem ao economista inglês A. W. Phillips

quando, em 1958, verificou a relação causal entre a inflação salarial e a taxa de desemprego

no Reino Unido entre 1861-1957. Os resultados da análise emṕırica demonstraram que

variações no desemprego acarretam em variações inversas na inflação dos salários. Isso

implicou diretamente nas poĺıticas governamentais, uma vez que o uso de medidas visando

a redução do desemprego provocam o aumento da inflação. Mediante o maior interesse

pelo assunto, posteriormente se adotou a inflação de preços como parâmetro utilizado, isto

porque os aumentos salariais elevam os custos de produção, que são em parte repassados

aos preços. Dessa forma, pode-se utilizar a inflação de preços sem perder o caráter teórico.

A verificações dos Planos Econômicos adotados no Brasil têm o intuito de observar de

que forma alteraram ou não o objeto deste trabalho, pois de 1980 até o ano de 1994 as

taxas de inflação oscilaram de forma muito mais senśıveis do que as variações dos ı́ndices

de desemprego. Diante dessa possibilidade passamos então para um estudo, de forma

introdutória, da Curva de Phillips para o Brasil utilizando dados de inflação do ı́ndice IGP-

DI medido pela FGV e da taxa de desemprego divulgado pelo IBGE, com dados mensais

entre janeiro de 1980 até junho de 2001. Os resultados econométricos demonstraram a

tendência de relação causal inversa entre as variáveis da mesma forma que ficou explicitado

por Phillips.
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AVANÇO DA LINHA DE COSTA NO DISTRITO DE CAJUEIRO

Autor(es): Joao Arthur Sarmento Verissimo1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

A dinâmica costeira e algo que afeta diretamente as relações humanas, hoje no brasil

a maioria da população mora em cidades litorâneas ou próximo a linha de costa. As

mudanças na dinâmica dessa linha de costa afeta diretamente as populações que lá habitam

, reestruturando o espaço geográfico seja econômico, poĺıtico ou f́ısico.

Sobre estes aspectos encontra-se o distrito de cajueiro , localizado no munićıpio de touros

onde a linha de costa possui uma dinâmica que modifica regularmente a distribuição da

população que lá habita assim,como outros aspectos, seja em benef́ıcio ou não da mesma.

Na sua organização urbana o munićıpio de cajueiro e bastante peculiar pois não seque

um padrão que venha a contribuir com o bem estar de seus cidadões, mas sim em seu

detrimento constatado ao observar-mos a desorganização das ruas e casas em boa parte de

sua extensão esse quadro de referencia esta atrelado a vários motivos entre eles o avanço

progressivo do mar vindo d encontro a área urbana do munićıpio. Através de um estudo

de campo onde se observa um constante avanço do mar, a população redistribui o espaço

geográfico de modo a satisfazer sua necessidades em detrimento a estrutura urbana.

O trabalho realizado ate o momento aponta para um quadro onde o planejamento

urbano esta colocado a segundo plano, sendo constatado na falta de estrutura e organização

do distrito de cajueiro frente a uma dinâmica natural que e comum a toda a população

que lá reside.
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A Tecnologia Cria um Novo Espaço Geográfico: O Espaço Virtual

Autor(es): Karina Messias Da Silva1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

Esse trabalho tem por finalidade buscar evidências desse novo processo pelo qual o

mundo está passando na era da globalização, voltado principalmente para a questão da

informatização das informações, tanto no âmbito social, poĺıtico e econômico. Criando

assim um novo espaço, diferente daquele em que conhecemos, um espaço que deixa de

ser concreto para se tornar um espaço virtual, espaço esse sem fronteiras nem limites e

desprovido de força poĺıtica, ou seja, sem controle, dáı sem nacionalidade definida. É com

base nessas descobertas que se deve fazer uma análise dos benef́ıcios ou posśıveis impactos

à sociedade com a criação desse espaço geográfico (sendo o lugar onde as informações são

processadas), como exemplo desse processo que é feito através de redes de informação, seria

a internet, que viabiliza e agiliza as trocas das mais diversas informações em tempo real.
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A PROBLEMÁTICA DO EMPREGO FACE ÀS MUDANÇAS ECONÔMICAS

GLOBAIS

Autor(es): Manoel Matias Filho1

Orientador(a): Jose Antonio Spineli Lindozo

Em termos gerais, o emprego é fator de continuidade para nossa civilização. É do

emprego que sai o sustento da maioria das pessoas. O emprego dá acesso ao salário, o sa-

lário da acesso ao consumo, o consumo movimenta a economia, a economia em movimento

requer novamente o emprego. Assim é que o sistema funciona. Mas, algo está saindo erra-

do. Porque o emprego está sendo insuficiente, os salários estão diminuindo, o consumo se

restringindo e a economia não vem gerando empregos regularmente. Anuncia-se, talvez, o

colapso do modelo atual. Por isso, consultamos obra dos especialistas de renome no assunto

(Antunes, Brunhoff, Castel, Chesnais, Haguette, Henrique, Hobsbaws, Pochmann, Rifkin),

colecionamos estat́ısticas, assistimos entrevistas e ouvimos diagnósticos preocupantes. Co-

letamos informações, examinamos os dados, reproduzimos os conceitos, debatemos quanto

aos fatos e formamos uma opinião própria, que vai impressa no estudo. O estado geral do

emprego inquieta as pessoas que estão sem emprego, incomoda as pessoas empregadas e

preocupa os analistas do fenômeno. Como estudante das ciências sociais, estamos sobrema-

neira interessados em saber mais desse tema. O que ele significa para a sociedade e o que

pode-se esperar dele, daqui para frente. Para o trabalhador, que lê as páginas de jornais,

o emprego tem-se tornado um bem cada dia mais escasso e desejado. Para o estudioso da

área, desponta como um recurso em desenfreado processo de extinção.
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A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO

URBANO EM NATAL -RN

Autor(es): Francisco Ednardo Gonçalves1

Orientador(a): Edna Maria Furtado

O turismo no Rio Grande Norte apresenta grande dinamismo, que se expressa nos novos

rearranjos sócio-espaciais configurados majoritariamente em Natal, porta de entrada. Tal

fato intensificou-se na última década, a partir da implementação de poĺıticas públicas e da

atuação da iniciativa privada, o que vem contribuindo para o surgimento de expressivas

mudanças sócio-espaciais. O trabalho em tela objetiva estudar a influência do turismo na

produção do espaço em Natal, nos anos 90, peŕıodo da consolidação do turismo no estado.

Levantamento bibliográfico e cartográfico, levantamento de dados primários, registros fo-

tográficos e observações de campo foram os procedimentos metodológicos utilizados para

sua realização. Dentre as várias ações que beneficiaram Natal destacam-se: a construção

da rodovia Rota do Sol; ampliação do aeroporto Augusto Severo; construção do complexo

viário do quarto centenário; recuperação e preservação ambiental do Parque das Dunas;

recuperação do patrimônio histórico e a urbanização do bairro de Ponta Negra. A execução

dessas poĺıticas com vistas ao turismo tem acarretado uma forte segregação sócio-espacial

decorrente da valorização do solo urbano, pois cada vez que uma área é dotada de elementos

de infra-estrutura, as populações de baixa renda são “expulsas” para locais mais distantes

principalmente pela alteração dos impostos incidentes na área.
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O CORPO FEMININO NA PRODUCÃO TEÓRICA E IMAGÉTICA DE

IDENTIDADE(S) PARA O BRASIL

Autor(es): Cristina Maria Da Silva1

Orientador(a): Ubiracy De Souza Braga

Descreve-se a apropriação do corpo feminino mostrando o quanto o mesmo é delineador

da construção da(s) identidade(s) teóricas e imagéticas produzidas para o Brasil enquanto

nação. Analisamos, a partir do pensamento de Francisco Adolfo de Varnhagen, a Carta

de Pero Vaz de Caminha, Gilberto Freyre e Paulo Prado nas suas considerações sobre o

Brasil dentro das representações acerca do corpo feminino. Numa abordagem compreensiva

entendemos que o corpo feminino, no Brasil, é um signo que surge permeado de significados

e, portando, mitos que são constantemente (re) descobertos e (re) inventados. Através

dos primeiros intérpretes do Brasil e da ampliação imagética de conceitos culturalmente

constrúıdos com o projeto 500 anos, vemos que ao feminino é conferido um “lugar social”

e isto surge na própria formação da nação, conferindo simultaneamente ao passado e ao

presente a moldura das relações de gênero.
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Intervenção Urbana na praia de Santa Rita

Autor(es): Rúbia Carlas Macêdo Da Cunha1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

A partir do estudo morfológico realizado na praia de Santa Rita, situada no munićıpio

de Extremoz, abordando desde o seu processo de ocupação até a sua configuração atual,

propõe-se um projeto de intervenção urbana que englobará uma reformulação no sistema

viário, instalação de equipamentos urbanos, construção de praças e áreas de vivência social,

visando torná-la mais atraente aos seus habitantes e aos turistas, oferecendo-os suporte para

o pleno desenvolvimento de suas atividades. Tal transformação do espaço será resultado de

análises de dados coletados, mapas cartográficos, registros fotográficos e in loco, entrevistas

com moradores, além de trabalhos e livros de Geografia, Urbanismo e Turismo. Percebeu-

se que a região é deficiente em suportes urbanos e tuŕısticos de amparo aos habitantes e

visitantes tanto com relação aos instrumentos básicos, como pavimentação, postos policiais

e de saúde, quanto aos de lazer , além de envolver problemas ambientais referentes à

ocupação das dunas.
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O Direito ao Desenvolvimento como Direito Humano e sua afirmação

pelas Nações Unidas.

Autor(es): Luiz Marcelo Varella De Azevedo1

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

Aborda-se o tema Direito ao Desenvolvimento como Direito Humano e sua afirmação

pelas Nações Unidas. A metodologia é de natureza teórico-descritiva, como parte da pes-

quisa do projeto de Monografia de conclusão do Curso de Direito, que é fundamentada

na teoria do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Públi-

co, conforme a doutrina hodierna. Introdutoriamente delinea-se o contexto histórico da

construção do novo direito, destacando a importância da redefinição da sociedade interna-

cional, com a explosão descolonizadora dos anos 1960, para demonstrar, em seguinda, o

seu reconhecimeento como Direito Humano inalienável pela Declaração sobre o Direito ao

Desenvolvimento de 1986 e reafirmado pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de

1993. Por último, tratar-se-à da efetivação do Direito ao Desenvolvimento, que há mais

de duas décadas faz parte da Agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) e páıses

desenvolvidos em desenvolvimento buscam um consenso quanto ao seu alcance e à sua efe-

tivação. Espera-se contribuir para a formação de uma nova mentalidade poĺıtica e juŕıdica

sobre o direito ao desenvolvimento, modificando o enfoque do direito do desenvolvimento,

este de caráter econômico.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário



HS0406

ANÁLISE DA CARTILHA LINGUAGEM ALFABETIZAÇÃO I:

Dos aspectos técnicos aos construtivos

Autor(es): Érica Nazaré Arrais Pinto1, Francisca Iara Bezerra Da Cunha2

Orientador(a): Giane Bezerra Vieira

Apresenta-se um trabalho desenvolvido a partir da análise de uma cartilha de alfabe-

tização, feita na disciplina Processo de Alfabetização, no Curso de Pedagogia - UFRN.

Nosso instrumento de pesquisa foi a cartilha “Linguagem Alfabetização I”, de Ana Maria

Maranhão e Liliane Moraes Gonçalves, com publicação no ano de 2000 em Recife. Na

análise desenvolvida, observamos aspectos gerais, como o campo gráfico, método utilizado,

coerência entre texto, ilustração e semântica, que são fundamentais no processo de ela-

boração de uma cartilha de alfabetização, considerando para tal o seguinte levantamento

bibliográfico: FERREIRO, BARBOSA, DIETZSCH, MACEDO. Segundo BARBOSA: “O

único objetivo das cartilhas é colocar em evidência a estrutura da ĺıngua escrita, tal como é

concebida pelos métodos da alfabetização. Por isso, as cartilhas tendem a apresentar uma

escrita sem significação”. Assim, procuramos abordar o uso, ainda freqüente, desse tipo

de material didático na alfabetização de crianças, suas falhas e inadequações no concerne

à qualidade dos textos trabalhados, presença de estereótipos sócio-culturais e incoerência

nas gravuras e métodos utilizados. Constatamos que contemporaneamente esses fatores são

os principais norteadores da prática dos educadores, que ao fazerem uso dessas cartilhas

limitam o complexo processo de alfabetizar à simples codificação e decodificação de signos.

Palavras-chave: cartilha, ,

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
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MEMÓRIA E COTIDIANO: ESTÓRIAS NARRADAS POR MULHERES DO

RN

Autor(es): Glória Cristiana De Oliveira Morais1, Glória Cristiana De Oliveira Morais2

Orientador(a): Julie Antoinette Cavignac

Através da pesquisa “Imagens da Colonização” foi posśıvel conhecer as estórias do RN e

suas principais personagens: animais e seres encantados (baleias, serpentes, lobisomem, se-

reias, etc.), caboclos (pertencentes a um passado distante, dificilmente é alguém da famı́lia),

colonizadores (com destaque para os holandeses - principais construtores de monumentos),

etc. Dentre as diversas pessoas entrevistadas, destacamos as mulheres de Nı́sia Floresta e

de Portalegre, com quem tivemos contato de julho de 2000 a agosto de 2001. São senhoras

donas-de-casa, agricultoras ou artesãs, que entre uma atividade e outra nos falam sobre

“o povo de antigamente” e as estórias de “ouvi dizer”. Suas estórias estão associadas a

lembranças da infância, a acontecimentos religiosos e ao encontro com seres encantados

(seja em sonho ou pessoalmente). A performance, palavra chave da oralidade, é evidenci-

ada nessas narrativas. A metodologia resulta da associação da pesquisa etnográfica com a

coleta das narrativas, sem esquecer a análise dos autores que trabalham a questão da ora-

lidade e da memória como Idelelle Santos, Lévi-Strauss, Zumthor, Irene Machado, dentre

outros. Assim, é posśıvel perceber os elementos principais de uma cultura, sendo a preo-

cupação principal da pesquisa o tema da memória e a apreensão dos elementos simbólicos

que formam as “Imagens da Colonização”, pois através das narrativas buscamos os traços

recorrentes ou os fragmentos de um discurso que une o passado e o sobrenatural.

Palavras-chave: MEMÓRIA ORAL, ,
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HS0422

Indisciplina e Leitura

Autor(es): Vângila Moura Da Silva1

Orientador(a): Marly Amarilha

Analisa-se o desenvolvimento do comportamento indisciplinado e agressivo de um sujei-

to durante a leitura de literatura. Observou-se a alteração na postura desse sujeito a partir

do momento do seu ingresso em sessões sistematizadas de leitura, onde a narração de uma

história proporcionou respostas aos anseios e interesses tornando-se com isso significativa.

Partindo de estudos desenvolvidos no projeto maior “O ensino de literatura: professores e

aprendizes e a atuação na comunidade de intérpretes nas escolas da rede pública do RN”

foram realizadas as sessões interativas de leitura de textos literários. O gênero adotado

foi o narrativo na forma de contos. A amostra se constituiu de professores e alunos do 2o

ciclo de escola da rede pública de Natal-RN. As turmas foram classificadas em grupos A,

B e C de controle. Um dos instrumentos de coleta de dados foi a observação in loco antes

das sessões de leitura. Vários são os fatores posśıveis que levaram esse sujeito a comporta-

mentos agressivos entre eles a ausência de atividade pedagógica significativa na escola. O

estudo aponta para o fato que apesar do sujeito não parecer um aluno sociável no primeiro

contato, revelou-se disciplinado e participativo durante as sessões de leitura de literatura,

suspendendo temporariamente seu comportamento inadequado. Esse dado indica o papel

significativo que a leitura de literatura pedagogicamente orientada pode desempenhar na

vida escolar.

Palavras-chave: indisciplina, leitura, educação
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HS0429

Afetividade e Leitura

Autor(es): Claudia Gomes De Lima1

Orientador(a): Marly Amarilha

A leitura é uma atividade carregada de pensamentos, afetividade, emoções[...]. A afe-

tividade, assim como o conhecimento, se constrói através das vivências, sendo também da

escola e do educador, a tarefa de despertar no educando “suas potencialidades”. As pessoas

precisam, cada dia, mais de afeto, pois a vida corrida e cheia de dificuldades nos leva a

esquecer os valores mais simples (como afeto, a cooperação). Por falta de afeto rejeitam-se

os livros, o aprender, o crescer. O presente trabalho tem como objetivo analisar o pa-

pel da afetividade como estratégia de acercamento do texto, sendo ela importante para

a construção do significado do mesmo. O leitor poderá estabelecer um efetivo contrato

ficcional com o texto, fazendo previsões, que permitem significações. O aspecto afetivo

tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual. Na teoria de Piaget, o

desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois componentes: um cognitivo e

outro afetivo. Este trabalho faz parte de uma investigação maior intitulada “O ensino de

literatura: professores e aprendizes e a atuação na comunidade de intérpretes nas escolas

da rede pública do Rio Grande do Norte”. Elegeu-se para estudo uma turma do II ciclo

(4a série) de uma escola da rede estadual de Natal-RN e o livro “A colcha de retalho” de

Conceil Silva e Nye Ribeiro. As turmas foram dividas em grupos A, B e C de controle.

As sessões analisadas nessa pesquisa são as sessões de releitura do texto referido, onde foi

posśıvel observar a relação texto/vida na abordagem dos sujeitos. A análise dos dados tem

fundamentos na estética da recepção (Iser,1991) e no desenvolvimento do aspecto afetivo

da criança, utilizando também suportes teóricos como: A psicanálise dos contos de fadas

(Bettelheim, 2000) e Estão mortas as fadas? (Amarilha, 2000). A metodologia utilizada

foi a leitura por scaffolding (Graves & Graves, 1995). Conclui-se nesse primeiro momento

sobre a leitura, a importância da afetividade como elemento interferente na compreensão

da leitura.

1Aluno(a) PIBIC Local
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HS0433

Reconhecimento das formas de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográ-

fica Rio Pirangi

Autor(es): Pavla Goulart Hunka1, Pavla Goulart Hunka2, Maria Francisca De Jesus L

Ramalho

Orientador(a): Maria Francisca De Jesus L Ramalho

O presente estudo faz parte de um projeto maior “Caracterização dos Fatores Contro-

ladores da Erosão dos Solos na Bacia Hidrográfica do Rio Pirangi”. Tem como objetivo

mostrar através de um mapeamento, o levantamento de dados correspondentes a diversida-

de de áreas alteradas em detrimento da cobertura vegetal, com a quantificação de espaços

ocupados de forma natural e artificial. A bacia do rio Pirangi, possui uma superf́ıcie de

599.04 km 2 , caracterizando-se com uma extensão relativamente pequena, abrangente aos

munićıpios de Natal, Macáıba, Parnamirim, Nı́sia Floresta, São José do Mipibu e Vera

Cruz, tendo como principais tributários os rios: Pitimbu, Taborda, Mendes, Pium, Água

Vermelha e Pirangi, que segundo Costa (1999), corre em direção oeste-leste, com exceção

do rio Pitimbu, com direção noroeste-sudeste. O relevo é representado por Tabuleiros Cos-

teiros e o clima predominante é do tipo tropical chuvoso com verão seco (IDEC, 1994).

Como procedimento metodológico utilizou-se levantamento bibliográfico, cartográfico e fo-

tográfico, análise de imagem de Satélite SPOT 1994 e atividades de campo. De acordo com

a interpretação da imagem de Satélite, verificou-se que a ocupação do solo se dá através da

ocupação imobiliária e industrial, principalmente na faixa próxima ao litoral e na área de

expansão urbana de Parnamirim, muito embora na parte sul e oriental da bacia o processo

de degradação do ambiente também se intensifica.

Palavras-chave: Uso do solo, Degradação ambiental, Atividades humanas
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A representacão das escolas do Rio Grande do Norte sobre o psicólogo

escolar

Autor(es): Danielle Cristine Araújo De Andrade1

Orientador(a): Oswaldo Hajime Yamamoto

Estudos nacionais, e alguns locais, discutem a relevância e o papel do psicólogo escolar.

Referem-se à inadequação da formação voltada para a área cĺınica, reproduzindo uma prá-

tica individualista. Alternativas são oferecidas sobre um modelo que leve em consideração

os fatores socioculturais que influenciam o processo ensino-aprendizagem. Uma questão

que se faz é se o sistema de ensino estaria aberto a receber o psicólogo cŕıtico, que atue

além da sua imagem de profissional das emoções e do comportamento? Baseado nessas

questões este estudo quer perceber qual a representação e expectativas que os profissionais

da escola têm do trabalho do psicólogo. Após uma primeira etapa do trabalho em que

foram identificadas as escolas de ensino regular, do sistema público e privado, nas quais

existem psicólogo trabalhando no estado do Rio Grande do Norte, foram entregues ques-

tionários à equipe pedagógica desses locais, que continham perguntas sobre o motivo de

contratação, as atividades que deveriam ser realizadas e qual seria o papel do psicólogo na

escola. Das 31 escolas, obtivemos 18 questionários devolvidos. Dentre os principais resulta-

dos encontramos que a maioria destes profissionais pensa que o psicólogo deve trabalhar as

questões emocionais dos alunos, bem como problemas de aprendizagem, desempenhando

atividades como atendimentos com os alunos e com os pais, o que mostra que a imagem

do cĺınico persiste, apesar de estarem mais receptivos ao trabalho psicológico na escola.

Palavras-chave: psicólogo escolar, representacão, equipe pedagógica
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ENCANTAMENTOS E METAMORFOSE NO RN: MEMÓRIA E NARRATI-

VAS DE UM MUNDO SUBTERRÂNEO E SOBRENATURAL

Autor(es): Rafaela Meneses Ramos1

Orientador(a): Julie Antoinette Cavignac

As narrativas que encontramos, em algumas cidades do Rio Grande do Norte, nos

revelaram um mundo sobrenatural adormecido e cheio de mistérios, localizado no sub-

terrâneo. Segundo as mesmas, existem serpentes metamorfoseadas vivendo no fundo das

lagoas; baleias encantadas embaixo de igrejas e serras; tesouros enterrados (botijas); e tú-

neis secretos, por onde os holandeses transportavam as riquezas do nosso estado para sua

terra natal. Essas estórias foram coletadas nas residências dos contadores, no peŕıodo de

2000-2001, através de entrevistas abertas e semi-diretivas, e inclúıdas em um acervo - o

qual é continuamente reelaborado. Feitas as primeiras análises do material, com base nas

obras de Lévi-Strauss, Le Goff, Zumthor e outros autores que trabalham o tema recorrente

da oralidade e da memória, além das discussões em grupo, pensamos que essas narrativas

evidenciam as representações simbólicas de uma comunidade e os processos de mudança e

adaptação culturais pelos quais passa a mesma; tornando posśıvel, assim, uma recriação da

história local através das interpretações de seus moradores, que narram fatos de um tempo

indeterminado do qual eles “ouviram falar”, mas que continua fazendo parte de suas vidas.

Palavras-chave: MEMÓRIA, NARRATIVAS,

1Aluno(a) PPPg/Padrão



HS0453

Impactos da carcinocultura sobre as florestas de manguezais - o caso do

estuário do Curimataú

Autor(es): Eduardo Brandão De Santana1

Orientador(a): Anelino Francisco Da Silva

Analisa-se problemas gerados pela implantação das fazendas de camarão na área dos

manguezais no estuário do Curimataú, localizado na divisa dos munićıpios de Cangua-

retama e Báıa Formosa no estado do Rio Grande do Norte. A carcinocultura enquanto

atividade econômica em ascensão, apresenta efeitos devastadores sobre os manguezais (des-

matamento, aterramento, destruição de espécimes da flora e fauna, etc). Mas reconhecendo

a importância dessa atividade para a economia local, objetivamos conciliar da melhor forma

posśıvel a exploração das florestas de manguezais com a carcinocultura, em virtude disso

a nossa pesquisa é de grande relevância para a comunidade da região, empresários e poder

público, uma vez que seu objetivo maior é encontrar soluções plauśıveis para os problemas

verificados. Sabendo que para sobreviver o homem necessita extrair da natureza recursos,

mas a intensificação dessa exploração causa enormes danos, muitas vezes irreverśıveis, no

meio ambiente. Portanto, nosso trabalho não tem o intuito de impedir a exploração dos

manguezais do estuário do Curimataú, mas demonstrar alternativas para a minimização

dos impactos ocorridos.

Palavras-chave:
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DESCOBRIMENTO DA TERRA DO BRASIL

Autor(es): Mairane Pinheiro Medeiros De Araújo1

Orientador(a): Maria Emilia Monteiro Porto

A referida temática nasceu em decorrência de pesquisa realizada no decorrer das come-

morações dos 500 anos da Descoberta do Brasil. O trabalho inicia-se com os fatores gerais

que levaram à ocorrência das grandes navegações, onde os portugueses são conhecidos por

seu pioneirismo. Analisando a importância das imagens produzidas à época das navegações

lusas; mostrando sua utilização como instrumento de propaganda poĺıtica e ideológica por

parte do Reino Português. Levantando questões sobre a terminologia “descobrimento” e;

o encontro entre ameŕındios e os colonizadores, e os conseqüentes resultados destes que

perduram a contemporaneidade. Tentando responder estas perguntas, chegou-se a conclu-

são de que a palavra descobrimento foi muito mais um eufemismo, colocado para abrandar

a barbárie cometida pelos colonizadores ao Novo Mundo, e que o primeiro contato entre

portugueses e ı́ndios, cheio de fasćınio, se tornou em genoćıdio com o passar dos séculos,

causado pela ganância européia. A fim de produzir esta pesquisa, utilizou-se de livros de

diversos autores contemporâneos, artigos de jornais, revistas cient́ıficas, como também de

trecho de documento de século XVI, mais precisamente, a carta de Pero Vaz de Caminha,

que traz uma narrativa antropológica sobre o ı́ndio. Fez-se valer igualmente de um texto

produzido por um ı́ndio Yanomami, revelando assim a sua visão sobre os questionamentos

referidos.

Palavras-chave:
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O Processo de Kafka: um experimento de jogo teatral com texto literá-

rio

Autor(es): Maria Cristina Da Silva Pereira1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

Analisa-se um experimento teatral, tendo como eixo metodológico o jogo teatral com

fragmentos de textos literários (Spolin/Pupo), utilizando o romance “O Processo “ de Kaf-

ka.Este trabalho está vinculado às atividades do projeto “Prismas da Encenação Contem-

porânea” realizado por alunos do curso de Artes Cênicas e vinculado ao “Laboratório de

Encenação Teatral” do Departamento de Artes da UFRN, sendo orientado pelo Prof. Ms.

Marcos Bulhões. O grupo estuda o uso do jogo teatral pelo mestre - encenador, tendo em

vista a melhoria do ensino teatral.Uma oficina teatral com participantes na faixa etária

entre 19 e 24 anos foi realizada, no peŕıodo de abril à junho de 2001, perfazendo uma

carga horária média de 90 horas.Com base na metodologia usada pudemos avaliar que a

montagem das ações cênicas a partir da perspectiva do jogo possibilitou uma apropriação

mais significativa do fazer teatral dos participantes. Tendo o texto como ponto de chegada,

os atores puderam ser parceiros ativos no processo de criação da cena. Conclúımos que a

abordagem utilizada obteve resultados satisfatórios, permitindo a superação dos bloquei-

os expressivos do grupo. O espetáculo “O Processo” foi apresentado em junho de 2001 e

encontra-se atualmente em fase de reestruturação de sua dramaturgia.

Palavras-chave:
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Participação Popular e Gestão Pública no Brasil : Uma Análise do Novo

Modelo de Gestão do Estado do

Autor(es): Bruna Daniela Hetzel De Macedo1

Orientador(a): Ilza Araujo Leao De Andrade

Diante da emergência de um novo paradigma de desenvolvimento, o desenvolvimento

sustentável , a discussão acerca da necessidade de reforma do Estado tem se tornado

imprescind́ıvel. No Brasil, este processo guarda estreitas relações com as demandas da

sociedade por uma renovação poĺıtica no sentido da democratização. É neste contexto

que são retomadas as idéias de participação popular e gestão participativa. No entanto, as

tentativas de implementação de mudanças neste sentido, não lograram êxito no que toca

a maioria dos estados brasileiros. Apesar do contexto restritivo nacional, após mudanças

recentes no cenário poĺıtico, o estado do Ceará se destacou enquanto exemplo de uma

gestão inovadora, apresentando um quadro de bom desempenho governamental. O presente

estudo objetivou uma análise do novo modelo de gestão pública cearense, assim como do

contexto local que favoreceu a emergência e a implementação de mudanças. Tendo por base

uma análise do discurso dos documentos oficiais (em especial o Plano de Desenvolvimento

Sustentável do Ceará), assim como do discurso dos atores entrevistados, este estudo de

caráter qualitativo visou identificar os elementos de inovação contidos no modelo exposto

no plano e os mecanismos que possibilitam o seu funcionamento.

Palavras-chave:
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A Ilha : um experimento de jogo teatral

Autor(es): Marcio Rodrigues1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

Analisa-se um experimento teatral, tendo como eixo metodológico da encenação a abor-

dagem de jogo teatral (Spolin) e o método de ações f́ısicas de Stanislavski, tendo como ponto

de partida um texto de Fernando Arrabal.Este trabalho está vinculado às atividades do

projeto de extensão “Conexões : dinamizando o Laboratório de Encenação” vinculado ao

“Laboratório de Encenação Teatral” do Departamento de Artes da UFRN, sendo orientado

pelo Prof. Ms. Marcos Bulhões. O projeto estuda o uso do jogo teatral pelo mestre -

encenador, tendo em vista a melhoria do ensino teatral.Este projeto se iniciou em mar-

ço de 2001, sendo constitúıdo de três ensaios semanais de três horas cada. Uma vez por

semana alunos das disciplinas Encenação I e III do curso de Artes Cênicas participaram

dos ensaios como observadores cŕıticos.Com base na metodologia utilizada avaliamos que

a criação da dramaturgia através das ações cênicas a partir do jogo teatral tem possibi-

litado uma apropriação mais significativa do fazer teatral dos participantes. Conclúımos

que a abordagem utilizada tem obtido resultados satisfatórios, permitindo a superação dos

bloqueios expressivos dos participantes.O experimento teatral “A Ilha“ encontra-se atual-

mente em fase de elaboração de sua dramaturgia.Conclui-se pela viabilidade de projetos

art́ıstico-pedagógicos deste tipo e aponta-se caminhos para o aprofundamento das questões

suscitadas pelo estudo.

Palavras-chave: Encenação, Jogo teatral, Pedagogia do teatro
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Suburbano Godot:uma encenação centrada no jogo teatral com texto dra-

mático de Beckett

Autor(es): Abraão Lincoln Rosendo Frazão1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

Este trabalho está vinculado às atividades do projeto “Prismas da Encenação Contem-

portânea” realizado por um grupo de alunos do curso de Artes Cênicas e vinculado ao

“Laboratório de Encenação Teatral” da UFRN. O grupo estuda o uso da abordagem do

jogo teatral pelo futuro mestre-encenador, tendo em vista a melhoria do ensino de teatro

na nossa sociedade.

O objetivo desta investigação foi realizar e analisar um experimento teatral com uma

equipe de dois estudantes de artes cênicas e dois iniciantes de teatro, tendo como eixo

metodológico o jogo teatral a partir do texto “Esperando Godot” de Samuel Beckett.

Após uma revisão bibliográfica sobre algumas das principais abordagens dos jogos te-

atrais com textos, ocorrida entre março e dezembro de 2000, uma oficina teatral com

participantes na faixa etária entre 20 e 25 anos foi realizada no peŕıodo de março à junho

de 2001, perfazendo uma carga horária de 60 hs.

Apesar dos problemas apresentados no decorrer do processo, conclúımos que a abor-

dagem utilizada obteve resultados satisfatórios, permitindo a superação dos bloqueios ex-

pressivos do grupo e a configuração de uma nova leitura do texto.O espetáculo “Subur-

bano Godot” foi apresentado em junho de 2001.Conclui-se pela viabilidade de projetos

art́ıstico-pedagógicos deste tipo e aponta-se caminhos para o aprofundamento das questões

suscitadas pelo estudo.

Palavras-chave: jogo teatral, pedagogia do teatro, encenação
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A comunicação como paradigma da pós-modernidade.

Autor(es): Marcos Marcelo Brito De Mesquita1

Orientador(a): Joao Emanuel Evangelista De Oliveir

Destaca-se o tipo de relação social que fundamenta as mudanças no modo de ver a so-

ciedade, fenômeno reconhecido como relativo à pós-modernidade e ao pós-industrialismo.

Nosso objetivo é discutir o paradigma da comunicação, questionando seus fundamentos,

discutindo a existência de uma esfera livre das determinações da produção (Habermas),

como também refletindo sobre a potencialidade de novas tecnologias de comunicação demo-

cratizarem o espaço social (Lévy). Nossa abordagem é teórica e busca interpelar a discussão

clássica de infra e super-estrutura, orientada por uma compreensão totalizante da realidade

por meio do materialismo dialético (Lukács, Marx). Por conclusão, entendemos que as for-

mulações de uma esfera livre da lógica capitalista é um engano, por abstrair a manutenção

das relações de produção (Antunes) que interferem sobre a sociabilidade, não de forma

patológica mas econômico-social, como também, compreendendo que o capitalismo pos-

sui uma forma espećıfica de comunicação: hierárquica e direta (Bolaño), não vendo como

plauśıvel a possibilidade de real democratização a partir tão somente da potencialidade de

novas tecnologias.

Palavras-chave: Habermas, comunicação, pós-modernidade
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UMA ANÁLISE DO SISTEMA CARCERÁRIO POTIGUAR : REALIDADE E

PERSPECTIVAS.

Autor(es): Uliana Lemos De Paiva1

Orientador(a): Walter Nunes Da Silva Junior

Estuda-se o sistema penitenciário no RN, procurando retratar a realidade dos estabele-

cimentos, a partir da análise de suas estruturas f́ısicas, como também do quadro de pessoal

e da situação juŕıdico-social do encarcerado, perquirindo até que ponto a Lei de Execuções

Penais vem a ser cumprida em nosso Estado. Sob esse prisma, busca-se diagnosticar os

principais v́ıcios do sistema e propor medidas a serem tomadas, a fim de conferir mai-

or aplicabilidade à Lei e aos preceitos constitucionais. Para tanto, empregou-se o método

descritivo-documental, fazendo-se levantamento da doutrina e legislação brasileira, aliado à

pesquisa de campo, através de visitas às penitenciárias. Constatou-se, nesta fase da pesqui-

sa, que este Estado, em muitos aspectos, está distante do sistema penitenciário objetivado

pelo legislador, bem como dos prinćıpios de dignidade mı́nima ao ser humano, esculpidos

na Constituição. Eis os pontos mais cŕıticos vislumbrados: ausência de assistência ao egres-

so; diminuto corpo de assistentes sociais e juŕıdicos; instrução escolar e profissionalizante

insuficiente; parcas inspeções do Ministério Público e do juiz responsável; falta de cursos

preparatórios aos agentes carcerários; superlotação e restrito aproveitamento da terra na

penitenciária agŕıcola de Mossoró.

Palavras-chave:
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Idos de março: um experimento de jogo teatral com texto dramático

Autor(es): Anna Karinna Dantas De Oliveira1

Orientador(a): Marcos Aurelio Bulhoes Martins

Analisa-se um experimento teatral com um grupo de iniciantes e atores, tendo como

eixo metodológico da encenação a abordagem do jogo teatral (Spolin).Este trabalho está

vinculado às atividades do projeto “Prismas da Encenação Contemporânea” realizado por

um grupo de alunos do curso de Artes Cênicas e vinculado ao “Laboratório de Encenação

Teatral” do Departamento de Artes da UFRN, sendo orientado pelo Prof. Ms. Marcos

Bulhões. O grupo estuda o uso da abordagem do jogo teatral pelo futuro mestre - encena-

dor, tendo em vista a melhoria do ensino teatral .Uma oficina com participantes na faixa

etária entre 11 e 52 anos foi realizada, no peŕıodo de março à junho de 2001, perfazendo

uma carga horária de 90 horas.Com base na metodologia usada pudemos avaliar que a

montagem das ações cênicas a partir da perspectiva do jogo possibilitou uma valorização

mais significativa do fazer teatral dos participantes. Conclúımos que a abordagem utilizada

obteve resultados satisfatórios apesar dos problemas ocasionados pela leitura antecipada do

texto por determinados participantes, fato que prejudicou o jogo de cena. A encenação de

“IDOS DE MARÇO” , com texto adaptado de “Júlio César” de W. Shakespeare, foi apre-

sentado em junho de 2001 e encontra-se atualmente em fase de reestruturação. Conclui-se

pela viabilidade de projetos art́ıstico-pedagógicos deste tipo e aponta-se caminhos para o

aprofundamento das questões suscitadas pelo estudo.

Palavras-chave: encenação, pedagogia do teatro, jogo teatral
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Três décadas de História: a trajetória do curso de História na Universi-

dade Federal do Rio Grande do Norte (1955 - 1973)

Autor(es): Maria Helena Oliveira De Lima1

Orientador(a): Maria Ines Sucupira Stamatto

Três décadas de História: a trajetória do curso de História na Universidade Federal do

Rio Grande do Norte (1955-1973)

Maria Helena Oliveira de Lima- Autora1

Profa Dra Maria Inês Sucupira Stamatto- Orientadora2

O presente trabalho visa avaliar a trajetória institucional do curso de História, obser-

vando a filosofia pedagógica seguida, de 1955 a 1973. Buscando identificar caracteŕısticas

que a marcaram. Esta pesquisa provém do fato de ainda existirem lacunas a respeito do

curso de História a serem melhor elucidadas. Portanto, será feito um estudo das fontes

orais (entrevistas com ex-professores e ex-alunos) a coletar; e escritas, (coletadas junto ao

Arquivo geral da UFRN). Almejando, assim, alcançar os objetivos aos quais nos propomos.

Nesta pesquisa serão utilizadas obras que tratam de curŕıculos, História Oral e História

da Educação. Esta pesquisa privilegia como referencial teórico autores como Ecléa Bosi,

J.Carlos S.B.Meihi, Antônio F.B. Moreira, Maria Luisa S. Ribeiro.Os resultados obtidos são

informações a respeito do curso dantes perdidas nos arquivos. Por exemplo, as disciplinas

que se priorizavam no curso.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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1Aluno(a) PIBIC Local



HS0501

TEMA: ETNOMATEMÁTICA, HISTORICIDADE, CONHECIMENTO E AÇÃO

SOCIAL NO CONTEXTO DA TRANSDISCIPLINARIDADE : Uma Experiên-

cia Na Baixinha Dos Franças, S.M. do Gostoso

Autor(es): Rosana Ananias Silva Da Costa1

Orientador(a): John Andrew Fossa

Este trabalho objetiva mostrar que o conhecimento das pessoas simples é importante e

útil na resolução dos problemas cotidianos. Busca organizar as pessoas numa associação

cooperativa para que em conjunto realizem seus objetivos e exerçam sua cidadania. O

estudo é realizado em encontros quinzenais com participação direta dos moradores. Usa o

conhecimento matemático a partir das formas usadas pela comunidade para medir, quan-

tificar e expressar seus valores como instrumento que está presente em todos os ńıveis de

produção e que tem sua importância nas tomadas de decisões do dia a dia. Como re-

sultado podemos observar que há muito tempo as pessoas da comunidade bebiam água

salgada retirada diretamente do poço existente no local. Após a conscientização poĺıtica,

solicitaram e estão sendo atendidos com água de boa qualidade a disposição no chafariz

e já estão trabalhando para que essa água seja levada por encanamento à cada residência

da comunidade. Tem por conclusão que a comunidade estava predisposta a mudança, mas

faltava despertar seu conhecimento e sua historicidade para uma visão social do todo.

Palavras-chave:
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FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABA-

LHO DOS CONCLUINTES DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA

Autor(es): Arnaldo Costa De Souza Junior1

Orientador(a): Dinah Dos Santos Tinoco

As constantes transformações ocorridas no mundo do trabalho exigem maiores ńıveis

de conhecimento da população trabalhadora. É importante para a Universidade avaliar

a formação dos seus alunos para a inserção no mercado de trabalho. Com esse objetivo

foi realizada esta pesquisa junto aos 25 concluintes do Curso de Biblioteconomia. Foram

utilizadas fontes primárias (questionário) além de fontes secundárias. Dentre as principais

variáveis observadas, destacam-se: situação de trabalho, cargos, formação acadêmica em

relação à inserção no mercado de trabalho, entre outras. Os resultados mostraram, entre

outros, que 32% dos concluintes avaliam a sua formação acadêmica como suficiente para

ingressar no mercado de trabalho, mas não para disputar um bom cargo. Todavia, 68%

acham a sua formação acadêmica suficiente para disputar um bom cargo. Conclui-se que

existem, ainda, deficiências na formação recebidas pelos alunos, porém que podem ser

superadas proporcionando melhores oportunidades de inserção dos formados no mercado

de trabalho.

Palavras-chave: Formação universitária, inserção, mercado de trabalho

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0510

Comprometimento com o Trabalho nas Equipes de Saúde da Rede Básica de

Natal/RN: Uma Análise do Distrito Sanitário Sul

Autor(es): Emanoel JosÉ Batista De Lima1

Orientador(a): Magda Diniz Bezerra Dimenstein

Temos convivido com sérios problemas para realizar práticas de saúde relevantes pa-

ra nossa população. Os prinćıpios do SUS não são cumpridos. Para materializá-los é

necessário o engajamento dos profissionais de saúde, envolvendo responsabilidade social,

compromisso ético, preocupação com o bem-estar social e, principalmente, atitude poĺıtica

na busca de melhores condições de vida para os usuários do serviço. Entendemos que estes

têm responsabilidades em relação às práticas de saúde, podendo ajudar na mudança destas

não só como avaliadores, mas também como cidadãos.

O objetivo deste trabalho é esclarecer os significados de comprometimento com o tra-

balho para os profissionais de saúde e usuários do serviço. A pesquisa foi realizada nas

Unidades de Básicas de Saúde do Distrito Sanitário Sul de Natal/RN. Aplicou-se dois ro-

teiros de entrevista semi-estruturada, um para profissionais e outro para usuários. Este

projeto faz parte do GEST - Grupo de Estudos de Saúde Mental e Trabalho - do Depto.

de Psicologia da UFRN, o qual está realizando, no momento, coleta integrada em todos os

Distritos Sanitários do munićıpio: Norte, Sul, Leste e Oeste, utilizando o questionário es-

truturado ISMT (Inventário do Significado e Motivação no Trabalho) e o semi-estruturado

de Cuidados com a Vida, além dos roteiros aplicados para este trabalho.

Palavras-chave: comprometimento, ,

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0518

A FORMAÇÃO DE CONCEITOS NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.

Autor(es): Denise Cortez Fernandes De Araujo1

Orientador(a): Maria Solanilde Ferreira

Discute-se o contexto de uma proposta mais ampla da pesquisa Escola e Curŕıculo: A

Formação de Conceitos como Componente Básico da Organização Curricular, integrada ao

PPGEd da UFRN. Trata-se, especificamente, de um estudo relativo à elaboração concep-

tual na área das Ciências F́ısicas e Biológicas, objetivando analisar o processo de formação

dos conceitos de origem em crianças do ciclo de sistematização do ensino fundamental.

Neste estudo, as informações são coletadas, considerando-se as interações que se estabele-

cem na ação educativa, abrangendo desde o planejamento até o cotidiano da sala de aula.

Trata-se de uma análise qualitativa sem deixar de recorrer a elementos quantitativos. A

apreciação dos dados revela, que grande parte dos alunos está conseguindo avançar no pro-

cesso de elaboração conceptual, evidenciando a apreensão dos atributos relativos a origem

do ar, considerada como a composição, localização e forma de como este se apresenta na

natureza.

Palavras-chave:
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Método cĺınico: uma abordagem piagetiana no desenvolvimento cognitivo

infantil

Autor(es): Daniele De Araújo Pinheiro1, Andrezza M. B. N. Tavares2, Elda S. Do Nasci-

mento Melo3, Ilanna Márnea Araújo Chagas4

Orientador(a): Maria Do Rosario De Fatima De Carvalho

O presente trabalho tem por finalidade apresentar uma pesquisa realizada na disciplina

Psicologia Educacional II. Ela foi concebida com o propósito de observar a importância

do método cĺınico desenvolvido por Jean Piaget. Atualmente, reconhece-se cada vez mais,

a necessidade de substituir os testes de Q.I. por abordagens que melhor diagnostiquem a

evolução dos processos cognitivos. Essa mudança de paradigma, em Educação e Psicologia,

deve muito a Jean Piaget, que em seus estudos preocupou-se com a forma como a inte-

ligência se manifesta no racioćınio dos indiv́ıduos na resolução de problemas. Atendo-se

a esta perspectiva, o grupo desenvolveu a pesquisa com educandos que se encontravam

em diversos estágios cognitivos, com o objetivo de verificar as implicações do erro para o

aprendizado. A metodologia utilizada seguiu as etapas propostas por CARRAHER (1998).

Dentre as “descobertas” mais significativas, destacamos a seguinte: não é muito relevante o

significado isolado dos “erros” do aluno, e sim a qualidade do racioćınio empregado por ele

para resolver o problema, mesmo que ao término não tenha chegado ao acerto. Acredita-se

que a pesquisa apresentou como resultado um diagnóstico fiel sobre a importância do erro

para a cognição infantil. A pretensão do grupo em apresentar a pesquisa deve-se ao reco-

nhecimento de sua importância para se entender como é que os sujeitos operam no mundo

e como atribuem significados as coisas.

Palavras-chave: conservação de quantidade, permanência de objetos, flutuação de corpos
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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA LEI 9840/99 QUE VEIO PARA COMBATER

O ABUSO DO PODER ECONÔMICO NAS ELEIÇÕES DE 2000 NO MUNI-

CÍPIO DE NATAL/RN

Autor(es): Emanuel Dhayan Bezerra De Almeida1

Orientador(a): Maria Dos Remedios Fontes Silva

Atualmente, não há quem seja tão ingênuo para acreditar que não existe abuso de po-

der econômico nas eleições no Brasil. O impacto do poder econômico é violento e total.

Ademais, a sua constatação é verificada nas mais diversas localidades. Apesar dos avanços

no sentido de moralizar e democratizar o Brasil, a “corrupção eleitoral” permanecia into-

cável. Mas era posśıvel mudar o curso da história que vinha sendo escrita no peŕıodo que

antecedia as eleições no Brasil e extirpar do cenário poĺıtico os que galgam tais mandatos,

valendo-se da carência dos milhares de eleitores sem condição de bem discernir, até pela

fome, mediante a compra do seu voto. A reação contra isso veio da própria sociedade,

através de um projeto de lei de iniciativa popular que culminou com a aprovação da Lei

9840/99. O presente trabalho é parte de um projeto desenvolvido na Base de Pesquisa Di-

reito, Estado e Sociedade do Curso de Direito/UFRN que pretendeu verificar a aplicação

desta lei que veio justamente para combater o abuso de poder econômico, nas eleições de

2000 no munićıpio de Natal/RN e a análise de suas distorções buscando caminhos para que

esta seja aplicada de forma mais plena e ampla nas próximas eleições, na perspectiva do

aperfeiçoamento democrático que se tornou posśıvel com essa lei.

Palavras-chave:
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O Tribunal Penal Internacional e a Nova Jurisdição dos Direitos Humanos

Autor(es): Larissa Roque De Freitas1, Cristiana Carlos Do Amaral Cant́ıdio2

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

O trabalho é de natureza teórica e descritiva e aborda o papel do Tribunal Penal Inter-

nacional (TPI) na aplicação dos direitos humanos neste novo século, partindo-se da análise

de suas caracteŕısticas, contidas no Estatuto de Roma (ER) de 1998, que cria o Tribunal

e dispõe sobre seu funcionamento. O TPI possui jurisdição permanente e fundamentada

na compreensão do prinćıpio da complementaridade, conforme os novos pressupostos do

Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Penal Internacional. Salienta-se a

consagração do prinćıpio do juiz natural, o que possibilita maior independência na atuação.

O TPI terá competência julgar o Homem como sujeito pleno do Direito Internacional. O

ER consagra formas de cooperação internacional nas matérias penais que permite institutos

de Direito Penal e Processual Penal. Aborda ainda o papel da Promotoria. E finalmente,

de acordo com o prinćıpio da legalidade, estão descritos no ER os crimes que serão de

competência do TPI. Deste modo, entende-se que o TPI será um instrumento inovador de

combate ao crime de âmbito internacional, pois sua permanência garante efetiva punição

aos grandes violadores dos direitos humanos e a prevenção quanto a futuros crimes.

Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional, Direitos Humanos, Estatuto de Roma
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Discriminação e categorização de itens alimentares no sagüi comum (Cal-

lithrix jacchus).

Autor(es): Eson Queiroz Guerra1, Fabiola Da Silva Albuquerque

Orientador(a): Neuciane Gomes Da Silva

A capacidade de discriminar os diversos est́ımulos do ambiente, mostra que os ani-

mais são capazes de categorizar inclusive aspectos que os humanos consideram abstratos.

Isso representa uma grande flexibilidade comportamental. Especificamente em relação à

alimentação, vários estudos atestam a capacidade de primatas em reagrupar est́ımulos for-

mando duas categorias (alimentos e não alimentos). O objetivo do presente estudo foi

testar experimentalmente essa capacidade no Callithrix jacchus (sagüi comum). Para isto,

um dispositivo experimental foi especialmente fabricado, considerando as caracteŕısticas do

laboratório (Núcleo de Primatologia da UFRN) e também dos testes. O dispositivo con-

siste em um anteparo de madeira cuja face exibida para o animal apresenta uma prancha

horizontal; duas cordas emergem do anteparo, um de cada lado e, no centro, existe um tubo

de PVC por onde é liberado o reforço. O objetivo desse instrumento foi condicionar um

sagüi a, após alcançar a prancha, puxar uma das cordas para receber o reforço (pedaços de

banana). Esse dispositivo está funcionando de forma satisfatória e os resultados mostram

que o sujeito adquiriu o comportamento inicialmente esperado (associação entre o seu com-

portamento de puxar a corda e a liberação do reforço). A continuação do Projeto prevê a

modelagem do comportamento do animal, buscando obter como resposta a discriminação

entre est́ımulos alimentares versus não alimentares.

Palavras-chave: Categorização, Callithrix jacchus, Alimentos
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ORIENTAÇÃO SEXUAL NO 1
o

E 2
o

CICLO DO ENSINO FUNDAMEN-

TAL: UMA REALIDADE DISTANTE ?

Autor(es): Marluce Alves Dos Santos1

Orientador(a): Sandra Maria Fernandes

Vários estudos vem sendo elaborados na perspectiva de subsidiar os educadores a discu-

tirem a Orientação Sexual na escola. Mas apesar dos inúmeros enfoques dados nesta área,

depara-se com escolas que não incluem em suas praticas a discussão desse tema. Fun-

damentada nesta preocupação, o presente estudo objetivou investigar como a Orientação

Sexual vem sendo abordada no Ensino Fundamental e que espaço vem sendo destinado a

essa questão. A pesquisa foi feita através de um questionário. Quando foi investigado: a

visão dos professores sobre a importância de um programa de Orientação Sexual, qual a

preocupação deles e quem o desenvolve. Esta ocorreu na em Caicó-RN, com 30 professo-

res do Ensino Fundamental da rede publica. Dentre o universo pesquisado, 20% acham

relevante um programa de Orientação Sexual; 56,7% afirmam que não existe trabalho de

Orientação Sexual sendo desenvolvido na escola, 20% afirmam que a incompreensão dos

pais é uma das dificuldades encontradas ao abordar esse tema na escola; 53,3% revelam que

conhecem a proposta dos PCN”s e 66,7% dizem que o tema ocorre por meio da transver-

salidade Evidencia-se neste estudo, a dicotomia entre teoria/pratica. Professores afirmam

a importância do desenvolvimento de um programa de Orientação, Porém, não existem

nenhum sendo desenvolvido em suas escolas. Isso ficou explicita no discurso dos sujeitos,

pois grande parte diz que aborda a sexualidade por meio da transversalidade quando na

realidade não dispõe dos PCN”s.

Palavras-chave: SEXUALIDADE, ESCOLA, EDUCADORES
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A construção da cooperação na perspectiva da Pedagogia Freinet.

Autor(es): Ana Paula Sá Gabriel1

Orientador(a): Francisco De Assis Pereira

Este estudo resultou de uma experiência na base de Pesquisa “Ensino-aprendizagem em

Ciências humanas: Escola e socialização”, sobre a Pedagogia Freinet, com o objetivo de

investigar como a professora desenvolvia sua ação docente em sala de aula no tocante ao

trabalho cooperativo bem como de ampliar os fundamentos teórico/metodológicos da pro-

fessora, com base nos estudos freinetianos e suas implicações para a sala de aula. O estudo

foi conduzido na sala de aula de 2a série, com 20 alunos, duas vezes por semana, durante

o horário matutino, em conjunto com a professora da turma. Constatou-se, com base nos

dados obtidos que: após seis meses de observação, os resultados da pesquisa nos levaram

a perceber que a professora, apresenta entusiasmo, e interesse nos alunos com relação às

atividades propostas. Tendo em vista que os estudos referentes à Pedagogia Freinet são

uma referência de grande importância para diferentes desempenhos exigidos pela profes-

sora, reconhece-se à necessidade do desenvolvimento de estratégias de ensino que auxiliem

a professora a aprimorar a compreensão dos prinćıpios freinetianos bem como a utilização

de instrumentos valorizando a cooperação. Percebe-se, no entanto a eficácia da Pedagogia

Freinet no sucesso do processo de Ensino-aprendizagem, levando-se em consideração que

estamos tateando, buscando e descobrindo caminhos que melhorem a prática docente, bem

como o aprendizado do aluno.

Palavras-chave: Pedagogia Freinet., ,
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A PRIVATIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS

Autor(es): Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho1

Orientador(a): Paulo Lopo Saraiva

Ao analisarmos a constituição brasileira, é fácil percebermos sua preocupação em pri-

orizar os direitos individuais, em que se impõe uma abstenção por parte do Estado, em

detrimento dos direitos sociais, que reclamam uma atividade positiva deste para subminis-

trar ao homem certos bens e condições. Todavia, os diversos fatores econômicos, poĺıticos

e históricos que levaram o Poder Constituinte a adotar essa posição não o impediram

de invocar para o Estado a obrigação de garantir aos seus habitantes educação, saúde,

trabalho, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos

desamparados. Passado pouco mais de uma década, vemos que a boa vontade do legis-

lador em salvaguardar tais direitos, tem sucumbido ao imperialismo da globalização e do

neo-liberalismo, e, cada vez mais, aquelas que deveriam ser garantias dadas pelo Estado

têm passado à iniciativa privada. Assim, temos acompanhado a falência do SUS gerar a

proliferação dos planos de saúde; a falta de segurança difundir entre nós empresas com

este fim; a crise da previdência social possibilitar o surgimento das aposentadorias priva-

das; e a transformação da educação em uma indústria. Diante desse contexto o presente

trabalho busca suscitar reflexões e discussões sobre o assunto, para assim apontar causa,

conseqüências e posśıveis soluções para o dilema.

Palavras-chave:
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A implantação do FUNDEF no ensino municipal.

Autor(es): Luciana De Araújo Nogueira1

Orientador(a): Maria Aparecida De Queiroz

O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir a recente reforma do Estado

brasileiro que prioriza as poĺıticas de proteção social, focalizadas em demandas decorren-

tes de restrições no atendimento, por parte do Estado, do direito à educação. Visando

eliminar o analfabetismo e universalizar o Ensino Fundamental; a Emenda Constitucio-

nal 14/96 estabeleceu no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal a criação de um

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Ma-

gistério/FUNDEF (Oliveira,1999,p.29). Criado em setembro de 1996, pela Lei 9.424/96,

o referido Fundo foi implantado nacionalmente em 1 de janeiro de 1998, quando a nova

sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental passou a vi-

gorar. O mesmo consiste em um Fundo público - de caráter transitório - e de natureza

contábil, semelhante aos demais que financiam a educação, e suprem parte dos gastos com

a educação, estendendo-se a todos os munićıpios do Rio Grande do Norte, dentre os quais

destacamos em nossa análise o munićıpio de São Tomé/RN. Investigando através de en-

trevistas semi-estruturadas com o Secretário Municipal de Educação, como vem se dando

a implantação desse recurso no munićıpio. É posśıvel identificar que com a liberação dos

recursos desse Fundo tornou-se posśıvel desenvolver e melhorar a educação oferecida pela

rede municipal, podendo-se constatar uma (re)organização nas redes de ensino municipais,

efetuando-se a capacitação e complementação salarial de professores, melhoria das insta-

lações f́ısicas, aquisição de material didático e de véıculo para o transporte de alunos do

ensino fundamental que residem na zona rural.

Palavras-chave: FUNDEF, Sistema Municipal, Munićıpio

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0571

TRATADOS INTERNACIONAIS: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE A SUA IN-

CORPORAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA PÁTRIA, SEU NÍ

Autor(es): Mônica Bulhões E Silva1

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

Fonte primordial do Direito Internacional, o Tratado consagra a conclusão de acordos

entre seus sujeitos, sendo eles os Estados ou Organizações Internacionais, que voluntaria-

mente assumem a obrigação de cumpri-lo e observá-lo. A promessa de honrar o pactuado,

por conseguinte, implica na adoção de medidas internas para o ajuste das normas nacionais

à internacional, o que vem a tornar posśıvel o seu cumprimento pela ordem estatal. A ma-

neira como cada Estado recepciona as obrigações convencionais é diversificada. Na ordem

juŕıdica pátria, a Constituição de 1988 acolhe expressamente os Tratados Internacionais

e define as competências dos Poderes Executivo e Legislativo para celebrá-los e efetivar

seus mecanismos de incorporação. É omissa, porém, quanto à posição hierárquica destes,

deixando ao talante da jurisprudência e doutrina a discussão acerca do tema, vindo estas a

concordar em equipará-los à Lei Federal Infraconstitucional. Louvável é, por outro lado, o

posicionamento da mesma Carta diante dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos,

que os acolhem como Direitos Fundamentais da Constituição, firmando o reconhecimento

da natureza peculiar destes, tendo em vista ser o Brasil Estado Democrático de Direito

inserido no sistema de proteção universal do homem. Infelizmente, a prática das Cortes

Nacionais não tem observado a Carta Maior ao ser adotada a tese de paridade entre os

Tratados Internacionais de Direitos Humanos e a legislação infraconstitucional em seus

julgados.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário



HS0573

MEB - INICIATIVA DA IGREJA CATÓLICA NA EDUCAÇÃO DO MEIO RU-

RAL

Autor(es): Gladys De França Vieira1

Orientador(a): Marlucia Menezes De Paiva

O Movimento de Educação de Base foi uma maneira de abertura da Igreja Católica

ocorrida em vários ńıveis, reservando uma atenção especial à vida da população rural. Seu

principal objetivo foi o de educar de forma conscientizadora, sabendo-se que os trabalha-

dores rurais eram pessoas leigas. O papel da Igreja foi o de ministrar conhecimentos de

ordem material, moral e espiritual, atingindo crianças e adultos da comunidade. Atingiu

também, um importante papel poĺıtico, pois mudou sua feição de dedicar-se apenas ao

espiritual, passando a trabalhar em ńıvel espiritual e temporal. A renovação da ação da

Igreja teve suas bases lançadas em um momento de profundas mudanças econômicas, so-

ciais e poĺıticas do páıs. Entre as mudanças, destaca-se o crescimento das cidades, com o

conseqüente esvaziamento do meio rural, provocando um empobrecimento tanto do campo

quanto da cidade. O trabalhador rural passou a se organizar, mobilizando-se e criando

associações, ligas camponesas, sindicatos rurais, fazendo nascer uma nova força poĺıtica: a

do trabalhador rural. Essa nova força passou a soar como um sinal de alerta para a Igreja

Católica, que passou a adotar uma poĺıtica de intervenção mais direta no meio social, em

particular nas áreas rurais. Percebemos que a Igreja Católica interferiu sobre a educação

voltada para o meio rural em um contexto maior, nas relações existentes entre as poĺıticas

sociais, econômicas e educacionais do páıs e do Estado.

Palavras-chave: Educação, Igreja Católica, Meio Rural

1Aluno(a) PPPg/Padrão



HS0574

O USO DA CARTOGRAFIA NA REPRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SO-

BRE AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS DO RN

Autor(es): Aristotelina Pereira Barreto Rocha1

Orientador(a): Edilson Alves De Carvalho

Propoem-se um levantamento quantitativo e de localização dos munićıpios e suas res-

pectivas culturas agŕıcolas no Estado do Rio Grande do Norte. A metodologia aplicada foi

de coleta de dados em órgãos públicos e outras instituições, como também a pesquisa de

publicações como Anuários Estat́ısticos, e publicações estat́ısticas referentes a economia do

Estado; após tabulação dos dados foram feitas análises e discussões para uma compreensão

da atividade agŕıcola.

Elaborada a base cartográfica no software CorelDraw a partir dáı mapas temáticos pa-

ra cada cultura/atividade. As culturas escolhidas foram abacaxi, melão, cana-de-açúcar,

mandioca, castanha de caju,manga e banana. A justificativa da seleção é a importância

econômica para o munićıpio e para o Estado. Com a finalização dos mapas pôde-se visu-

alizar o que já tinha sido revelado pela análise dos dados: a “escolha”, a concentração de

culturas em determinados lugares, onde o recente processo de modernização da agricultura,

via investimentos de capitais, algumas áreas produtivas de Estado vêm se destacando no

cultivo de determinadas lavouras, como por exemplo, a banana, o abacaxi e melão voltados,

sobretudo, para o mercado externo. Essas áreas, denominadas de “ilhas de modernidade”,

se destacaram das demais áreas de cultivo tradicional devido aos investimentos tecnológicos

e as novas técnicas de cultivo.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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Estratégias de coleta de dados para o estudo das interações pessoa-ambiente

em locais isolados

Autor(es): Ana Tereza Leiros De Azevedo1

Orientador(a): Jose De Queiroz Pinheiro

Um aspecto importante para a pesquisa em Psicologia Ambiental é a instrumenta-

lização da coleta de dados, pois para entender os intercâmbios pessoa-ambiente é preciso

combinar vários aspectos observados, exigindo uma abordagem multi-métodos. Esta comu-

nicação liga-se a uma pesquisa cujo objetivo principal é estudar as relações sócio-ambientais

das pessoas no Atol das Rocas e no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Tais locais

caracterizam-se pelo isolamento em relação ao continente e um certo confinamento para

os pequenos grupos que lá convivem durante curtas temporadas. Com isso, a dificuldade

para se encontrar uma técnica adequada de coleta de dados torna-se mais evidente, pois a

presença do pesquisador pode atrapalhar a dinâmica local, uma vez que as relações sociais

tornam-se mais senśıveis a perturbações externas e a presença de um psicólogo, com a

imagem social que este profissional representa, pode alterá-las. Assim, estabelecemos o uso

do diário e de entrevistas para a fase inicial da pesquisa. O diário é utilizado livremente

pelo participante. As entrevistas, individuais e gravadas, mostram-se excelentes como com-

plementação dos diários. Associadas, essas técnicas têm sido eficazes para a obtenção de

informações a respeito da interação sócio-ambiental naquelas situações, trazendo resultados

interessantes, embora ainda ocorram problemas, como o de motivar os expedicionários a

escrever, e a dificuldade de falar sobre si.

(Modalidade da Bolsa: CNPq/Balcão)

Palavras-chave: Psicologia Ambiental, Grupos isolados, Ambientes especiais

1Aluno(a) Voluntário



HS0581

O PROFESSOR COMO DE PESQUISADOR DE SUA PRÁTICA

Autor(es): Ilka Karine Pinheiro Da Silva1, Ana Lucia Pascoal Diniz, Katarina Guilhermino

Pereira, Ana Paula Noguira Campos

Orientador(a): Betania Leite Ramalho

Analisa-se a atitude do professor enquanto pesquisador de sua prática, além de promo-

ver novas referências para a formação docente. Contou-se com a contribuição de alunos

em formação, que atuam como professores na rede Municipal de Ensino/RN. O traba-

lho teve como direcionamento as discussões desenvolvidas em aulas da Disciplina Ensino

das Ciências F́ısicas e Biológicas, em que os participantes foram orientados a desenvolve-

rem uma pesquisa de campo sobre questões que envolvem a aprendizagem de seus alunos.

Considerou-se para tanto, as etapas que norteiam uma pesquisa, como: planejamento,

construção do referencial teórico, elaboração do instrumento para a coleta dos dados, cons-

trução e análise de tabelas e produção do texto final. Através dos resultados constatou-se

que muitos professores não realizam pesquisa e quando a faz, são com limitadas contri-

buições. Conclui-se que os alunos/professores possuem poucas noções de como proceder

na construção de uma pesquisa, tanto devido a sua formação, por não lhes propiciar uma

base para realização de pesquisas, quanto às condições do exerćıcio da atividade docente,

nas quais inexiste uma organização do tempo e espaço que possibilite desenvolver com

sistematicidade essa forma de construção de saberes.

Palavras-chave: PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE, PESQUISA, ENSINO DE CIÊN-

CIAS

1Aluno(a) PIBIC Local
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REZA E CURA, UMA QUESTÃO DE FÉ: A CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO

CLIENTE X REZADEIRA NO MUNICÍPIO DE CRUZÊTA/RN

Autor(es): Francimario Vito Dos Santos1, Paulo Ricardo Cosme Bezerra2

Orientador(a): Luiz Carvalho De Assuncao

Segundo Quintana (1999) a benzedura é um entre outros sistemas de cura que são

utilizados pelos grupos sociais. Sendo caracterizado como uma atividade terapêutica, a

qual se realiza através de uma relação dual, cliente e rezadeira.

O presente trabalho vem mostrar a aceitação da benzedura como prática popular no

munićıpio de Cruzêta/RN. O grande questionamento que fazemos é como se constrói a

concepção de cura e fé e o reconhecimento dos ditos “especialistas da cura” (Loyola, 1984)

perante a comunicade.

A partir deste questionamento pretendemos estudar as caracteŕısticas sócio-demográficas

dos clientes atendidos pela rezadeira “Barica”, as circuntâncias que levam a procurá-la e

mostrar a relevância da religiosidade e fé.

Para desenvolver este trabalho, tomou-se como base a análise de uma amostra da cli-

entela da rezadeira citada acima, por observar-se a grande procura destes pelos serviços

de cura que ela exerce; utilizando-se da aplicação direta de um questionário desenvolvido

para este fim.

A interpretação dos resultados se deu a partir da análise exploratória de dados e In-

ferência Estat́ıstica. A confecção de tabelas e gráficos foi realizado a partir dos softwares

Statistic e Haward Grafics. Em seguida realizou-se um estudo Antropológico pertinente a

esta prática.

Palavras-chave: BEZERRA, ,

1Aluno(a) Voluntário
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Os caminhos posśıveis da Alfabetização Matemática de adultos

Autor(es): Ana Karla Varela Da Silva1

Orientador(a): Sandra Maria Borba Pereira

A UFRN em parceria com o programa Alfabetização Solidária atua no estado RN, PI,

PB e AC para o fim do analfabetismo e a institucionalização da Educação de Jovens e

Adultos. Através do NEPEJA (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação de Jovens

e Adultos) desenvolve sua proposta educacional pautada na valorização do indiv́ıduo en-

quanto ser autônomo, consciente e cŕıtico na sociedade. Sistematizamos ações pedagógicas

para o ensino da Matemática, considerando os conhecimentos prevalentes dos educandos.

Assim sendo, realizamos oficinas pedagógicas para alfabetizadores de jovens e adultos, nos

munićıpios de Santo Antônio/RN, Santana do Matos/RN e Monte das Gameleiras, com

a finalidade de fornecer alternativas que o auxiliem na sistematização dos conhecimentos,

favorecendo maior percepção e compreensão dos fatos e conceitos estudados. Além disso,

os jogos matemáticos estão prenhes de ensinamentos sociais, por abordar prinćıpios como

cooperação, solidariedade, respeito ao próximo no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Alfabetização, Adultos, Matemática

1Aluno(a) Voluntário



HS0588

Platão e a Linha Dividida

Autor(es): Kleison Araujo AÇucena1, Glenn Walter Erickson

Orientador(a): Glenn Walter Erickson

A linha dividida é uma das passagens da República cuja importância está no fato de ser

vista como uma śıntese das doutrinas ontológica, epistemológica e cosmológica idealizadas

por Platão. Pode-se identificar em outras três passagens dessa mesma obra: A História de

Giges, A Alegoria da Caverna e O Mito de Er, uma construção e estruturação de sentido que

trazem consigo a idéia central da linha dividida, ou seja, a distinção e a interação necessárias

entre o campo do viśıvel e o campo do inteliǵıvel. Essas passagens são interpretadas a

partir de uma análise alegórica que tem por intenção transitar entre as subdivisões dessa

mesma linha: imagens do mundo f́ısico, mundo f́ısico, modelo das idéias e idéias, trazendo à

mostra significados intŕınsecos a cada uma delas. Dessa maneira facilita-se o entendimento

do pensamento platônico expresso pela linha dividida.

Palavras-chave: Linha Dividida, História de Giges, Alegoria da Caverna

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0595

ESTRATÉGIAS DE INTRODUÇÃO TÓPICA EM CHATS E AULAS PELA

INTERNET

Autor(es): Karla Dantas Luz1, Karla Dantas Luz2

Orientador(a): Kazue Saito Monteiro De Barros

Este trabalho se insere na perspectiva do Projeto Integrado Fala e Escrita: caracteŕısti-

cas e usos IV o qual vem desenvolvendo, dentre outras coisas, análises acerca das estratégias

de introdução tópica utilizadas pelos interlocutores no universo virtual das salas de bate-

papo e das salas de aula na Internet. As aulas ministradas pela Internet que possuem um

espaço online próprio para as discussões propostas pelo curso são chamadas aulas chat;

são essas aulas e os chats de simples bate-papo o alvo de nossa pesquisa inicial. Uma

vez com os dados referentes às duas modalidades de chat (bate-papo e aula) foram veri-

ficadas caracteŕısticas comuns e particulares de cada um deles, principalmente no que diz

respeito às estratégias utilizadas pelos interlocutores, professores e alunos para introduzir

um tópico. Tais estratégias foram caracterizadas e denominadas. Portanto este trabalho

mostra o resultado de uma análise comparativa entre as duas modalidades de chats que

são amplamente utilizados atualmente.

Palavras-chave: CHATS, INTRODUÇÃO, TÓPICO

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário



HS0599

Reflexões preliminares sobre leitura de imagens literárias realizadas por

alfabetizandos jovens e ad

Autor(es): Michaell Magnos Chaves De Oliveira1

Orientador(a): Ana Laudelina Ferreira Gomes

Com base nos estudos de Gaston Bachelard acerca da imaginação criadora, é posśıvel

dizer que a produção e leitura de imagens literárias não é prerrogativa do leitor letrado,

nem mesmo do alfabetizado no sentido estrito. Assim, cabe refletir sobre como se dá a lei-

tura de imagens literárias realizada pelo leitor adulto em processo de alfabetização. Uma

vez que esse leitor não domina o código da escrita, como recurso metodológico optou-se por

investigar imagens presentes em letras de música destacadas do universo cultural dos alfa-

betizandos. Letras entendidas aqui como texto literário de veiculação predominantemente

oral. O levantamento exploratório de campo será feito junto à Comunidade Mãe Luiza em

projeto espećıfico de alfabetização de jovens e adultos.

Palavras-chave: leitura de imagens literárias, albabetização de jovens e adultos, imaginação

criadora e oralidade

1Aluno(a) PIBIC Local
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Novos espaços de atuação dos psicólogos no Rio Grande do Norte:práticas

e perspectivas da Psicologia

Autor(es): Luciana Bezerra De Souza1

Orientador(a): Oswaldo Hajime Yamamoto

Estudos acerca da formação e atuação do psicólogo, no Brasil, têm registrado tanto a

ampliação dos espaços de atuação desse profissional, quanto à emergência de novas práti-

cas. No Rio Grande do Norte, a exemplo do que vem acontecendo nacionalmente, também

percebe-se a presença do psicólogo em uma gama de locais que se distinguem dos usuais.

Partindo da constatação de que há, efetivamente, uma ampliação do mercado surge a ne-

cessidade de se conhecer o tipo de prática que está sendo desenvolvida nos novos locais,

aqui do estado. As razões para que haja a inserção de psicólogos nesses locais e a con-

tribuição da formação para esta nova configuração da Psicologia no Rio Grande do Norte

também são questões de pesquisa. Foram entrevistados 13 psicólogos em novos locais de

atuação. A maior parte deles exerce atividades tradicionalmente conhecidas da Psicologia,

embora novas perspetivas tenham aparecido. A formação acadêmica e extra acadêmica

estão voltadas para a área cĺınica tradicional. A maioria dos profissionais exerce atividades

paralelas às atuais em consultórios particulares ou em unidades básicas de saúde. Pôde-se

concluir, com base nos achados, que novos locais de atuação não significam, necessariamen-

te, atividades diferenciadas ou o desenvolvimento de novas técnicas e teorias. A trajetória

dos profissionais não sugere uma busca voluntária por contextos diferenciados talvez por

não terem tido uma formação adequada para enfrentarem novos contextos e demandas.

Palavras-chave: novos locais de atuação, prática do psicólogo, formação do psicólogo

1Aluno(a) PIBIC Local
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CARACTERIZAÇÃO MORFODINÂMICA DO PROCESSO DE DEGRADA-

ÇÃO PAISAGÍSTICA DAS DUNAS DE GENIPABU

Autor(es): Nilton Santos De Carvalho1, Luiz Martins Da Silva Sobrinho

Orientador(a): Luiz Martins Da Silva Sobrinho

O sistema dunar costeiro, situado entre as praias de genipabú e redinha, ao Norte de

Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi atingido duramente nas últimas décadas por

um processo intensivo de descaracterização paisaǵıstica, provocado pela edificação de resi-

dências de veraneio, comerciais e hotelaria. A falta de um estudo prévio, que antecipasse a

decisão poĺıtica para ocupação desse espaço, vinculada a proposta do desenvolvimento da

indústria do turismo no estado, permitiu um tipo de ocupação desordenada, completamen-

te inadequada para a paisagem em questão, “extremamente frágil”. A evidente fragilidade

deste sistema, manifestada pela proporção exagerada dos seus limites de riscos, foi atingida

de forma irreverśıvel e generalizada a partir da interrupção dos processos dinâmicos dos

sedimentos das dunas móveis pelas edificações feitas no seu percurso no perfil praial. As

dunas móveis já estudadas por Martins da Silva, L. So.( 1994, 2000, 2001 ), apresentam

um movimento de ir e vir no sentido SE/NW e NW/SE, de acordo com o balanço sedimen-

tar da região. O bloqueio no percurso dos sedimentos “oceano/continente/oceano”, além

de interromper o processo morfodinâmico das dunas móveis, atingiu seriamente o ciclo

reprodutivo biológico na zona de OFF-SHORE bem como estimulou etapas de invasões

litorâneas pelo mar na época das grandes marés.

Palavras-chave: noé, ,
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O LÚDICO E A LITERATURA: o lúdico como desencadeador do processo

de formação de leitores

Autor(es): Rulyanne Paiva De Castro1, Érica Nazaré Arrais Pinto2, Francisca Iara Bezerra

Da Cunha3

Orientador(a): Maria Da Conceicao F B S Passeggi

Apresenta-se um estudo desenvolvido a partir da leitura do livro: ”O Lúdico a Criança

e a literatura” de Mara Ilka Soares da Silva com publicação no ano de 1996 em Natal-RN,

elaborado na disciplina Psicologia Educacional I, no curso de Pedagogia-UFRN. Obser-

vamos, descrevemos e analisamos também a sala de leitura Monteiro Lobato do Colégio

Marista localizado na já referida cidade que trata-se de um ambiente muito agradável, no

qual as crianças têm a oportunidade de desenvolver o prazer pela leitura através de ativi-

dades lúdicas. Segundo SILVA: “A criança aprende a dominar o mundo pela sua interação

com o meio. No corpo a corpo com os objetos, ela constrói suas noções de propriedades e

caracteŕısticas desses”. Assim, de acordo com o referencial teórico e com as experiências

práticas pudemos constatar que as práticas lúdicas na escola despertam na criança o raci-

oćınio lógico, a criatividade e o prazer pela leitura, desse modo a escola exerce a função de

mediadora de formação de leitores.

Palavras-chave: lúdico, literatura,
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Agentes da voz: um estudo sobre a performance dos contadores de histó-

rias na escola

Autor(es): Mácio Alves De Medeiros1, Isabela Freitas De Oliveira2

Orientador(a): Maria De Lourdes Patrini

O movimento de transmissão oral de textos poéticos constitúıa, já na Idade Média, a

principal atividade dos agentes da voz. Entre estes, destacamos os contadores de histórias,

que enunciam os contos da tradição por lugares diversos, plantando-os, as vezes, na me-

mória popular. As informações a respeito desses sujeitos da oralidade são objeto de estudo

de teóricos como: Paul Zumthor, 1993; Bakthin,1998 e Câmara Cascudo, 1984. Em nossa

trabalho, entretanto, destacamos a atividade de transmitir oralmente os contos, realizada

por professores-contadores junto aos alunos matriculados nas séries iniciais do ensino fun-

damental de escolas de Natal. O corpus da pesquisa está composto principalmente por

escolas da rede municipal de ensino, sendo complementado por dados colhidos em escolas

estaduais e privadas. Com base nas observações, registros em áudio e v́ıdeo, e também nas

reflexões teóricas feitas sobre as obras (que versam sobre o assunto) dos autores já citados,

buscamos entender o trabalho performático dos contadores de histórias dentro da espaço

escolar. Isso, evidentemente, nos fez perceber qual seria a função da arte de contar no

processo de aprendizagem dos alunos, no que diz respeito à formação de leitores e, ainda, a

relação desses portadores da oralidade com outras manifestações populares/literárias. Des-

tacamos, sobretudo, as formas utilizadas pelos contadores de histórias ao fazerem eclodir

no meio escolar a voz de suas narrativas, aproximando a arte de contar ao teatro.

Palavras-chave: Performance, oralidade, contador

1Aluno(a) PPPg/Padrão
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A BUSCA DA EXCELÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO: UM ESTUDO

COMPARATIVO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Autor(es): Elias De Jesus Silva Junior1, Jose Arimates De Oliveira

Orientador(a): Jose Arimates De Oliveira

Trata-se de uma investigação documental, analisando e comparando resultados encon-

trados em pesquisas anteriores realizadas pela base de pesquisas BEPEGE. Foram analisa-

das dez pesquisas, realizadas entre 1997 e 2001 abordando temas relacionados a Qualidade

de Vida no trabalho em pesquisas do RN. A coleta de dados dessas pesquisas foi feita

através de um modelo teórico de qualidade de vida no trabalho - QVT que, trata-se de

questões relacionadas ao cargo do indiv́ıduo, à cultura da organização, à estrutura e fi-

losofia organizacional, à organização do trabalho, ao homem e o capital e social e aos

resultados organizacionais. Observou-se que as organizações pesquisadas estão atingindo

um ńıvel razoável de QTV. Contudo deve-se ressaltar que a análise foi feita de modo geral,

calculando-se a média dos resultados já obtidos em cada pesquisa. O Homem e o Capital

foi o fator que obteve a menor das médias pesquisadas, devendo ser dada uma atenção

maior por parte dos dirigentes já que se trata de tema fundamental para a satisfação dos

empregados. Os recursos humanos não devem ser colocados em segundo plano, pois são

partes importantes da empresa. Portanto, comandá-los de forma cuidadosa é necessário

para o sucesso da mesma. Os próprios empregados devem fazer a sua parte buscando avali-

ar os aspectos que precisam ser melhorados em seu trabalho, procurando aprender sempre,

com o intuito de facilitar o trabalho tornando-o cada vez menos árduo e ao mesmo tempo

valorizando a organização.

Palavras-chave: Qualidade de Vida, Estudo comparativo,
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Direitos humanos e humanitários na compreensão do mundo atual.

Autor(es): Luciano Medeiros Alves Da Silva1, Juliano Ribeiro Lomonte2

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

Aborda-se a compreensão dos direitos humanos e dos direitos humanitários que evoluem

com o desenvolvimento afirmando novas concepções acerca da proteção internacional da

pessoa humana. A metodologia é de natureza teórica descritiva. Primeiramente, analisa-se

a nova concepção decorrente do processo de internacionalização do Homem como pessoa

de direito internacional. Em seguida, é desenvolvido o contexto que fundamenta o entendi-

mento juŕıdico dos valores humanos frente aos acontecimentos de caráter internacionais e

nacionais que definem a pessoa enquanto sujeito de direitos e obrigações. Busca-se verificar

se os direitos humanos garantem e asseguram a proteção e a autodeterminação dos povos,

a não discriminação e a igualdade, dentre outros; por outro lado, os direitos humanitários,

também abarcando estes prinćıpios, atua preponderantemente em conflitos armados em

quaisquer de suas dimensões. Dentro desta breve explanação, vendo a importância desses

direitos para o cenário juŕıdico internacional, o estudo do tema torna-se essencial para a

exata compreensão do ser humano na entrada deste novo milênio.

Palavras-chave: Direitos, humanos, humanitários, ,
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HS0644

IDEAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ESTUDANTES DE MEDI-

CINA DA UFRN E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚD

Autor(es): Tatiana GĺIcia Bilro De Almeida1

Orientador(a): Elza Maria Do Socorro Dutra

Embora muitos estudos tenham sido realizados acerca do suićıdio em diversas áreas

do conhecimento, no Brasil, os estudos são recentes e concentrados nos grandes centros.

No nosso estado já podemos contar com os estudos pioneiros da Profa. Dra. Elza Dutra,

os quais apresentam caracteŕısticas da população suicida no RN, nos últimos vinte anos.

Estes estudos destacam um aumento substancial das tentativas e suićıdios entre a popula-

ção jovem, além de ensejarem questionamentos acerca dos impactos e conseqüências dessa

realidade para os profissionais da área de saúde e para os jovens estudantes do curso de

Medicina, no “cuidar” dos pacientes suicidas. Desde a graduação, a dimensão subjetiva,

os conflitos e as pressões inerentes ao curso, principalmente aquelas relacionadas à proble-

mática em se lidar com a perspectiva da morte de pacientes em seu trabalho diário não

encontram amparo em um curso que prima pelo ensino cient́ıfico-técnico. Baseando-nos

nesses argumentos, esta pesquisa tem como objetivo verificar a presença de idéias e tenta-

tivas de suićıdio entre os estudantes de Medicina e profissionais de saúde da rede municipal

de Natal. A partir dos resultados obtidos, poderemos contribuir para a reflexão acerca

da formação dos profissionais de saúde e da própria condição desses jovens e profissionais

diante da perspectiva da morte dos seus pacientes. Este estudo ainda está em andamento,

em fase de coleta de dados, sendo prevista a sua finalização no mês de setembro.

Palavras-chave: SUICÍDIO NO RN, IDEAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO, SUICÍDIO

E PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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O Significado da Concepção dos Direitos Coletivos na Constituição de

1988

Autor(es): Ricart César Coelho Dos Santos1

Orientador(a): Francisco Barros Dias

Em nossa sociedade de produção e consumo de massa, os danos sofridos por um indi-

v́ıduo são os mesmos de centenas ou milhares de outros tantos. Evitando os problemas

enfrentados por cada indiv́ıduo que busca a Justiça isoladamente, a importância do estudo

dos direitos coletivos decorre da possibilidade de solução de conflitos de várias pessoas

ao mesmo tempo, com facilitação do acesso à Justiça. Visa o presente trabalho anali-

sar o significado da adoção da defesa dos direitos coletivos em nosso páıs, principalmente

após a Constituição de 1988. Como metodologia se empregou a pesquisa bibliográfica em

obras juŕıdicas relacionadas ao tema, bem como em periódicos, semanários e na internet.

Constatou-se que os direitos coletivos representaram a importância adquirida pelo aspecto

social e as suas garantias no direito brasileiro. Tais direitos alcançaram elevada repercussão

poĺıtica, como demonstrado pela ação popular e ação civil pública, entre outras. É neces-

sária a proteção aos direitos relacionados a toda a sociedade (meio-ambiente, consumidor

etc.). Para tanto, é preciso que a cidadania supere os seguintes estágios: o primeiro, em

que se tem conhecimento de seus direitos; o segundo, com a consciência de que se deve

reivindicá-los; e o terceiro, e último, com a noção de que se deve agrupar para pleiteá-los.

Só assim lograr-se-á a defesa dos direitos coletivos em sua plenitude, com reflexos diretos

na cidadania.

Palavras-chave:
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Práticas orais do conto: um estudo sobre a identidade dos contadores de

histórias no espaço escolar.

Autor(es): Isabela Freitas De Oliveira1, Maria De Lourdes Patrini, Mácio Alves De Medei-

ros2

Orientador(a): Maria De Lourdes Patrini

Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa denominado: “O contador de

histórias: práticas de oralidade na escola”. Sabemos que o contador de histórias, possui

papel decisivo na difusão da arte de contar, pois compete a ele fazer o leitor criar, em sua

memória, imagens vivas do universo fict́ıcio constrúıdo através da leitura oral do conto.

Nesse estudo abordaremos questões referentes à pessoa do contador de histórias no universo

escolar. Para isso, utilizaremos os dados coletados junto à escolas públicas (municipais e

estaduais) e privadas de Natal. A metodologia aplicada seguiu os seguintes critérios: ficha

de informação, entrevista e observação, “in loco”, além dos registros em áudio e v́ıdeo.

Esses dados dizem respeito aos perfis pessoal e profissional dos contadores e fazem parte

da análise quantitativa de nossa pesquisa, haja visto que ainda estamos concluindo a análise

qualitativa. Mesmo assim, esses dados já nos possibilitam delimitar a realidade da arte

de contar histórias em escolas de ensino fundamental, ou seja, constatamos que a arte

de contar histórias no ambiente escolar não atende às necessidades lúdicas como deveria

ocorrer em sua totalidade. Entretanto, a arte de contar na escola está inserida como

procedente dos conteúdos programáticos solicitados pela escola. Esta, por sua vez, não

parece preocupar-se, ainda, em coincidir na sala de aula as linguagens oral e escrita do

aluno.
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A Educação Escolar e o Governo dos Interventores no Rio Grande do

Norte (1930-1935)

Autor(es): Adriana Moreira Lins De Medeiros1, Adriana Moreira Lins De Medeiros2

Orientador(a): Eva Cristini Arruda Camara Barros

Este trabalho busca recuperar o percurso da modernidade pedagógica da educação es-

colar do Rio Grande do Norte, no Governo dos Interventores, entre 1930 e 1935. Objetiva

compreender os usos diversos que esses agentes fizeram da instrução pública traduzindo as

urgências do momento vivido, em especial, e as posições e interesses de grupos objetiva-

mente confrontados. Dessa forma, a investigação histórica utilizar-se-á de fontes (artigo de

jornais, revistas, Mensagens Governamentais, relatórios) capazes de fornecer subśıdios para

a análise que far-se-á a partir de questões indagadoras que faremos as práticas culturais

materializadoras desses usos, tendo em vista captar os sentidos por elas produzidos.

Palavras-chave: Interventores - Educação - Rio Grande do Norte, ,
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AÇÃO REGRESSIVA CONTRA EMPREGADO OU AGENTE PÚBLICO

Autor(es): Zenóbio Alves De Araújo Júnior1

Orientador(a): Edilson Alves De Franca

Poucos juristas têm estudado a problemática da recuperação dos gastos, por pessoas

juŕıdicas, com o pagamento de indenizações determinadas por decisões judiciais em virtude

de fatos, que causem danos a terceiros, ocasionados por conta de atos dos agentes daquelas:

empregados, e agentes públicos. Desta feita, o presente trabalho visa explicar formas de

recuperar o capital perdido, através da chamada AÇÃO REGRESSIVA, ponderando suas

peculiaridades.

O estudo foi conduzido a partir de pesquisa bibliográfica; análise de decisões judiciais;

e discussões entre juristas e jurisdicionados desta Capital do RN.

Constatou-se, com base nos dados obtidos, que, apesar de a ação regressiva ter um

relativo descrédito quanto à sua eficácia, a sua operacionalização tem como ser otimizada

de forma que possa ter maior êxito, a partir de negociações e de reformulações legais.

Tendo em vista que a busca pela recuperação tal dinheiro perdido é de interesse tanto

do Estado (também as paga) como de outras pessoas, reconhece-se a necessidade de desen-

volver estratégias que possibilitem aos mesmos melhores condições de recuperação desse

capital, para que seja dado fim aos efeitos juŕıdicos decorrentes dos atos danosos respon-

sabilizáveis. Este estudo explica os meios e os procedimentos adequados relativos a tal

tipo de ação, e sugere negociações amigáveis como instrumento otimizador de tal sucesso,

bem como recomenda a manutenção do agente, como meio de poĺıtica social, apresentando

argumentos.
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O CONHECIMENTO PRÉVIO E O DISCURSO DIDÁTICO: UM PAPEL IN-

TERATIVO E MEDIADOR

Autor(es): Karliane Fernandes Nóbrega1

Orientador(a): Luis Alvaro Sgadari Passeggi

INTRODUÇÃO - Na comunicação lingǘıstica em sala de aula, professores e alunos

recorrem, muitas vezes, a um conhecimento prévio, partilhado, que serve como ponto de

partida nas suas explicações. Esse conhecimento seria um mediador de“novos saberes”, uma

vez que, quando acionado traz à tona saberes prévios para que outras informações sejam

compreendidas. OBJETIVOS E METODOLOGIA - Tencionamos identificar e caracterizar

as seqüências textuais que verbalizam esse conhecimento para em seguida, analisar seus

mecanismos de construção sentencial, e, o processamento dos seus enunciados em termos de

distinção Tema/Rema, em aulas de Português e Literatura nos três ńıveis de ensino: funda-

mental, médio e superior. Para isto adotamos o quadro teórico e metodológico de Castilho

(1998) que trabalha com os diversos tipos de processamento textual do Tema/Rema, além

dos mecanismos de ativação, reativação e desativação das sentenças. RESULTADOS E

CONCLUSÕES - De modo geral, observamos que em cada ńıvel de ensino, professores e

alunos recorrem ao conhecimento prévio de forma diferente, no entanto, percebemos que

as sentenças desse conhecimento quando apresentadas de forma bem estruturada auxiliam

a construção dos conteúdos; a não estruturação correta das sentenças ao invés de resultar

numa melhor fixação do conteúdo, bloqueia a aquisição dos conhecimentos. Nossos resul-

tados sugerem, portanto, algumas reflexões sobre a utilização adequada da linguagem em

sala de aula.

Palavras-chave: lingǘıstica aplicada, conhecimento prévio, análise sentencial
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Pedagogia Freinet - encontro de múltiplas idéias pedagógicas e sociais

Autor(es): Eduardo Antonio Gurgel Cavalcanti1

Orientador(a): Francisco De Assis Pereira

Célestin Freinet compartilhou, no ińıcio do século XX, de um efervescente contexto de

transformações poĺıticas, econômicas e pedagógicas. Sua origem rural e o ińıcio da carreira

de professor primário numa pequena escola não impediram seu acesso as mais representati-

vas correntes ideológicas e educativas da época. Efetuou contatos diversos, do movimento

das escolas novas à escola socialista, recém implantada na Rússia pós 17. Simpatizante das

idéias marxistas, filiou-se ao PC francês durante décadas, até ser desligado, por não concor-

dar com a ortodoxia nele prevalecente. Participou da fundação da Cooperativa do Ensino

Laico (CEL), que se desdobraria após a Segunda Guerra Mundial no Instituto Coopera-

tivo da Escola Moderna (ICEM) e na Federação Internacional do Movimento da Escola

Moderna (FIMEM); contribuiu para a formação de centenas de cooperativas de ensino,

espalhadas em toda a Europa. Não obstante todos esses aspectos poĺıtico-organizativos

por ele praticados, difunde-se, hoje, uma compreensão limitada de sua proposta peda-

gógica, situada basicamente enquanto aporte de técnicas cooperativas, acompanhadas de

instrumentos dinamizadores do ensino-aprendizado. Desenvolvemos assim essa pesquisa,

destinada a evidenciar as concordâncias encontradas entre diversos pensadores e pedagogos

(Thomas More, Rousseau, Pestalozzi, Robert Owen, Karl Marx, entre outros) e as contri-

buições desse importante pedagogo francês, necessariamente voltadas à praxis pedagógica.
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UM ESTUDO SOBRE PREVISÃO E COMPORTAMENTO DE PREÇOS AGRÍ-

COLAS.

Autor(es): Saint-clair Palmier Damasceno De Morais1, Jorge Luiz Mariano Da Silva

Orientador(a): Jorge Luiz Mariano Da Silva

Nos mercados agŕıcolas o mecanismo de flutuação de preços, além de orientar a atividade

econômica, harmoniza os interesses conflitantes dos produtores e consumidores, pois é

através deste recurso que o livre jogo das forças de mercado garante o ajuste entre a

demanda e oferta. Sem dúvida, na ausência desta intermediação oferecida pela oscilação de

preços, tais mercados seriam incapazes de promover este equiĺıbrio. Porém, este regulador

automático dos mercados também se constitui como um dos seus maiores problemas, uma

vez que tais mudanças são impreviśıveis, repentinas e, na maioria das vezes, desfavoráveis

aos interesses dos agentes econômicos. Devido ao desconhecimento e receio quanto ao

padrão de preços agŕıcolas, as decisões dos compradores e produtores podem ser adiadas,

o que acabaria criando efeitos perversos sobre o resto da cadeia produtiva. Estando ciente

do problema, o presente trabalho dedica-se ao estudo sobre métodos de previsão de preços,

através da utilização de algumas técnicas similares àquelas usadas nos pregões de mercados

futuros agropecuários e de alguns modelos econométricos de séries temporais, antevendo

tanto os ńıveis quanto o comportamento que os preços venham a descrever no futuro.
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Uma poĺıtica para o Desenvolvimento Humano: da construção universal à

prática local do Rio Grande do Norte

Autor(es): Ivanaldo Soares Da Silva Júniors1

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

A partir do século XX, a economia, a demografia, o desenvolvimento, a ecologia se

tornaram-se problemas que dizem respeito a todas as nações e civilizações, ou seja, ao pla-

neta como um todo. Estamos em um novo milênio e estes problemas persistem, sendo um

desafio para toda a humanidade a busca por soluções. Estas problemáticas foram causadas

por uma concepção equivocada do desenvolvimento, centrada principalmente no desen-

volvimento econômico. Hoje, se faz necessária a distinção ontológica entre as dimensões

do desenvolvimento, delimitando-o conceitualmente, mormente no que atine aos conceitos

do direito ao desenvolvimento, segundo o primado do Direito Internacional dos Direitos

Humanos, e do direito do desenvolvimento, advindo do Direito Internacional Econômico,

oferecendo as bases do Desenvolvimento Sustentável, definido e adotado pelo ordenamento

juŕıdico brasileiro, art. 225, CF. Destarte, este trabalho de natureza teórica e descritiva,

tem como escopo analisar a influência local desta nova concepção universal de desenvol-

vimento, mediante estudo do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do

Norte, em aplicação pelo governo do Estado desde 1997.

Palavras-chave:
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O PAPEL DO MACHO REPRODUTOR NA MANUTENÇÃO DO ACESSO

PREFERENCIAL DA FÊMEA AO ALIMENTO EM GRUPOS FAMI

Autor(es): Katiana Karla Da NÓbrega De Medeiros1, Katiana Karla Da NÓbrega De

Medeiros2, Maria De Fatima Campos Cirne

Orientador(a): Maria De Fatima Campos Cirne

Este trabalho busca entender a participação do macho reprodutor (MR) na dinâmica do

acesso preferencial das fêmeas de sagüis (Callithrix jacchus) ao alimento. Quatro grupos

foram observados nas situações: com um comedouro (fase 1) e com dois comedouros,

logo após introdução na gaiola (fase 2) e 3 meses após (fase 3), e os comportamentos

alimentar e agonista registrados de modo cont́ınuo em 10 sessões de 15 min. Na fase

1, as fêmeas reprodutoras (FR) apresentaram tempo de ingestão (TI) maior que MR e

filhotes, demonstrando acesso preferencial ao alimento (APA). A obtenção desse acesso foi

mediada pela agressão das FR aos MR e filhotes. Os MR agrediram FR e filhotes, mas em

ńıveis muito baixos. Na fase 2 as FR se utilizaram igualmente de ambos os comedouros,

mantendo ainda o APA, embora tenham reduzido o TI e os episódios agressivos (EP). Os

MR mantiveram o mesmo TI, mas diminúıram os EA aos filhotes. A fase 3 foi semelhante

a 2, exceto pela elevação dos EA das FR aos MR e filhotes e a redução do TI dos MR, que

parecem ter sido decorrentes da gravidez e do nascimento de filhotes evidenciados em 2 das

FR. Os resultados mostram que a estratégia das FR diante das duas fontes de alimento foi

manter o controle sobre ambas as fontes. Por sua vez, a constância do comportamento dos

MR nas fases 2 e 3, sugere que a colaboração dos mesmos para a manutenção do AP das

fêmeas ao alimento é muito tênue, o que pode ser a causa da elevada agressividade das FR

na disputa pelo alimento.
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o computador como instrumento de aprendizagem

Autor(es): Danielle Silva Santos Feitoza1, Cynthia Queiroz Oliveira2, Themis Lacerda Dos

Santos3, Michelle Bezerra De Souza4

Orientador(a): Maria Da Conceicao F B S Passeggi

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida com o intuito de abordar um

tema atual e que tem sido destaque nesse processo de globalização e de avanços tecnológi-

cos pelos quais vêm passando o mundo hoje.O computador, como um dos representantes

desse processo, surge como um instrumento que está propiciando uma verdadeira revolu-

ção no processo de ensino-aprendizagem. O computador pode provocar uma mudança de

paradigma pedagógico.Na pesquisa houve a preocupação de focalizar os pontos negativos

e positivos de se ter o computador como instrumento de aprendizagem e sua importância,

dado o contexto atual. Já que a introdução de uma nova tecnologia na sociedade provoca,

naturalmente, reações e posições diferentes entre as pessoas. Para que a pesquisa pudesse

se desenvolver, foram necessárias: entrevistas com professores que trabalham com o com-

putador na educação, pesquisa em revistas e na Internet e visitas a duas escolas.Durante a

pesquisa vários questionamentos foram levantados: Porque usar o computador na educa-

ção?, Como o computador é visto por professores e alunos como instrumento de aprendi-

zagem?, Como o computador deve ser mais efetivo do ponto de vista educacional?Com a

pesquisa observou-se que existem diferentes maneiras de usar o computador na educação,

enriquecendo o ambiente de aprendizagem, onde o aluno, interagindo com os objetos desse

ambiente, tem chance de construir o seu conhecimento.
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A expansão da infra-estrutura no turismo em Natal-RN

Autor(es): Josué Alencar Bezerra1

Orientador(a): Rita De Cassia Da Conceicao Gomes

O trabalho analisa a expansão da infra-estrutura voltada para a atividade tuŕıstica em

Natal no peŕıodo de 1980/2000. Justifica-se a realização do mesmo uma vez que a “indus-

tria” do turismo em Natal é certamente aquela com maior potencial de desenvolvimento do

Estado. Analisando alguns dados referentes ao assunto, vimos que na última década essa

atividade vem tomando uma posição de destaque no cenário econômico local, abrindo uma

boa perspetiva para o rápido crescimento, quando observado alguns dos principais aspectos

relacionados à atividade como a hospedagem, o lazer e o transporte. A variedade de opções

tuŕısticas à disposição do visitante, particularmente na zona sul de Natal, paralelo ao leque

de atrações naturais como: inúmeras praias, lagoas e dunas que se encontra no entorno da

cidade, faz de Natal um ponto de passagem obrigatória do turista que viaja pelo nordeste

brasileiro. Outro aspecto a ser mencionado é a importância poĺıtico-administrativo de Na-

tal, como capital do Estado, atraindo uma gama de pessoas vindas de várias partes do Páıs,

afim de resolver negócios (41%) na cidade. Além do mais, nos últimos anos, Natal tem

se inserido na rota do turismo internacional, implicando na necessidade, cada vez maior,

de uma infra-estrutura adequada a esse novo turista. A realização da pesquisa se deu a

partir de leituras, levantamentos de dados estat́ısticos e ainda levantamento fotográfico das

principais áreas tuŕısticas da cidade.
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Estrutura organizacional e departamentalização: um estudo de caso na

Cooperativa de Crédito do Serid

Autor(es): Josenilton De Medeiros Lopes1, Fagener Faria De Lima2, Joseilton Guilerme B.

Da Silva3, Ivanilson Dantas Dos Santos4

Orientador(a): Washington Jose De Souza

Tem-se assistido a rápidas transformações nos processos de gestão e de estruturação das

organizações. Na realização deste estudo buscou-se identificar as relações entre os colabo-

radores de uma organização de crédito, identificando-se os critérios de departamentalização

existentes. Fez-se necessário um estudo teórico para a compreensão dos paradigmas orga-

nizacionais e como eles afetam os processos de gestão. O estudo foi conduzido partindo-se,

de uma observação “in loco”. Foi utilizado, como instrumento de pesquisa, um questio-

nário que coletou informações de caráter qualitativo junto aos 12 colaboradores. A partir

dáı, foram analisadas as informações em consonância com o conteúdo da entrevista com o

presidente da instituição. A partir dos dados obtidos constatou-se que o desempenho das

funções exige alto grau de especialização. Foi identificada uma forma mista de estrutura

organizacional, que une a estrutura colegiada e a estrutura tipo linear. Alguns outros aspec-

tos identificados atrelam-se ao fator informalidade. A partir da caracterização da estrutura

organizacional existente foi posśıvel redesenhar o organograma da organização, pois, em

função do crescimento ocorrido nos últimos anos, fazia-se necessária esta atualização. O

desenho da estrutura, entretanto, não buscou enrijecer a flexibilidade identificada. Neste

sentido, considere-se que o estudo permitiu, no campo teórico, observar que estruturas

flex́ıveis facilitam o processo de gestão e o desempenho das funções.

Palavras-chave: Fagner, Joseilton, Ivanilson
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OS RESORTS NO IMAGINÁRIO TURÍSTICO:UM ESTUDO SOBRE A MÍ-

DIA ESPECIALIZADA EM VIAGEM

Autor(es): Iluska Larissa Leite Linhares1, Marcelo Da Silva Taveira

Orientador(a): Katia Brandao Cavalcanti

Resorts são equipamentos tuŕısticos de hospedagem que apresentam cenários paisaǵıs-

ticos naturais exuberantes, fator que influencia na escolha de um espaço ideal para sua

implantação: natureza intocada, fisicamente distante do homem urbano, mas presente em

seu imaginário. Atividades voltadas para o lazer, infra-estrutura singular, diversidade de

serviços e facilidades oferecidas são caracteŕısticas do resort que permitem a seus clientes

vivenciarem o conforto, o prazer e a fantasia de uma“cidade utópica”. A partir da ascensão

na mı́dia especializada e percebendo-se esta influência nos desejos e na imaginação dos lei-

tores/consumidores, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de analisar a temática dos

resorts na revista Viagem e Turismo. A pesquisa buscou também identificar os processos

imagéticos empregados nas reportagens e publicidades sobre resorts caracterizados como

equipamentos de lazer e, sobretudo, tuŕısticos. Para tanto, foram analisados 54 exemplares

da revista Viagem e Turismo, publicados entre janeiro de 1997 e junho de 2001, assim co-

mo em bibliografia espećıfica. Os resultados mostram que a abordagem feita pela referida

revista é, sobretudo, através de imagens que apresentam o resort como um mundo fantás-

tico inserido no real. As imagens desse “mundo fantástico” são incutidas no imaginário do

turista que ali projeta seus desejos de prazer, ludicidade e lazer, fazendo cada um se sentir

“convidado” a desfrutar desse “paráıso terrestre”.

Palavras-chave: RESORTS, IMAGINÁRIO TURÍSTICO, MÍDIA
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PARA SONHAR COM A DISNEY: IMAGENS DE UM MUNDO ENCANTADO

ATRAVÉS DA REVISTA VIAGEM E TURISMO

Autor(es): Aridemar Bezerra De Araújo1

Orientador(a): Katia Brandao Cavalcanti

O presente estudo analisa cinco anos de publicação da revista Viagem e Turismo sobre

parques temáticos, personagens, cruzeiros, hotéis e demais produtos vinculados à Disney.

Os parques temáticos e principalmente os parques da Disney atraem milhares de visitantes

de todo o mundo em busca de lazer especialmente de um ambiente mágico, repleto de

fantasia, som, cor e movimento. Esta análise fundamenta-se nos estudos do imaginário,

considerando os principais śımbolos presentes nas retratações e no processo de utilização da

imagem como estratégia para motivar e antecipar o conhecimento dos parques, bem como

identificar as ocorrências do produto Disney utilizando-se de uma metodologia descritivo-

interpretativa e da técnica de análise de conteúdo.Em cinco anos e meio de publicação,

de janeiro de 1997 a agosto de 2001, constatou-se cento e vinte e oito representações

significativas da Disney, das quais 60% são publicitárias e 40% de caráter jornaĺıstico.

Na quase totalidade das ocorrências, percebe-se o uso estratégico do Mickey, personagem

central do Universo de Walt Disney, assim como o uso constante das palavras: sonho,

magia, fantasia e festa. Dessa forma, busca-se entender o processo de influência e impressões

geradas no público através das imagens e reportagens desse que é considerado o Império

do Entretenimento e um dos locais que mais atrai turistas no mundo.

Palavras-chave: DISNEY, IMAGINÁRIO TURÍSTICO, MÍDIA
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A Formação de Ilha de Calor na cidade do Natal.

Autor(es): Rosana Silva De França1, Rosana Silva De França2, Cleonice Furtado De Souza

Orientador(a): Cleonice Furtado De Souza

Com o avanço da tecnologia e o crescimento das cidades, presenciamos mudanças signifi-

cativas que vem ocorrendo com o advento da urbanização e metropolização. Tais mudanças

também proporcionadas pela modernização resultam em progresso x agressão ao meio na-

tural, uma vez que no que se refere a questão climática temos o aumento de temperatura e

a formação de ilha de calor que estão diretamente relacionados a fatores estruturais ligados

ao uso e ocupação do solo urbano como: a impermeabilização, a verticalização, a ausência

de áreas verdes, a diversidade de materiais utilizados nos prédios e a poluição que juntos

formam os principais fatores apontados como os responsáveis pelo desconforto térmico ge-

rado pelo fenômeno de Ilha de Calor.A cidade do Natal nos últimos anos vem passando por

transformações estruturais, arquitetônicas e paisaǵısticas que proporcionam a formação de

ilha de calor. A presente pesquisa procurou detectar as áreas mais tendenciosas para a

ocorrência de tal fenômeno, através de dados de temperatura efetuadas em locais selecio-

nados para o desenvolvimento de um grau comparativo entre as áreas estabelecidas, assim

como uma minuciosa revisão bibliográfica afim de um melhor embasamento teórico, para

com isso podermos traçar um diagnóstico sobre a situação climática da cidade do Natal.

Conclúımos que apesar de não existir o fenômeno de Ilha de Calor na área estudada, o

processo para que isso se concretize é condicionado pela falta de planejamento urbano.

Palavras-chave: urbanização, conforto térmico, planejamento
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O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE

SÃO PAULO DO POTENGI-RN

Autor(es): Karla Paloma Pinto De Queiroz1, Hirdan Katarina De Medeiros Costa2, Yang

Faber Pinheiro C. Freitas3

Orientador(a): Polyana De Medeiros Fernandes Pimenta

A Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) inovou, em seu artigo 132, ao

ordenar que em cada munićıpio haverá, no mı́nimo, um Conselho Tutelar composto de cinco

membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitidos uma

recondução. Tal diploma legal atribui relevantes funções ao Conselho Tutelar, dentre as

quais, preventivas e (ou) repressivas aos atentados praticados contra os direitos da criança

e do adolescente. Assim, através do projeto de extensão Monsenhor Expedito, módulo

especial do Programa Universidade Solidária, no munićıpio de São Paulo do Potengi-RN,

foi constatado a inexistência do Conselho Tutelar dando-se inicio a um estudo quanto à

posśıvel forma de institucionalização do mesmo, para que assim se possa propor ações e

tomada de decisões a fim de resguardar e de proteger os direitos da criança e do adolescente,

conforme proclama o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, far-se-á mister

indagar como se dá o processo de institucionalização do órgão em tela? E o que a ausência

do mesmo acarreta à comunidade local, em especial, à criança e ao adolescente? Vislumbra-

se, portanto, através da pesquisa bibliográfica e emṕırica apontar posśıveis soluções às

questões suscitadas. Para ao final da pesquisa, com o que foi coletado e examinado, apontar

o posicionamento dominante a respeito do tema, no meio teórico e no campo prático, e se

posśıvel oferecer um próprio, conforme as conclusões extráıdas a respeito do tema.

Palavras-chave:
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Museus: mundos de realidade e imaginário

Autor(es): MaÍra Rada Farias Do Amaral1

Orientador(a): Katia Brandao Cavalcanti

Os museus são espaços de lazer e cultura que, através de śımbolos, imagens e históri-

as, provocam nas pessoas o despertar de um mundo imaginário. O presente estudo busca

a compreensão de toda uma simbologia constrúıda para atrair pessoas aos interiores de

museus, da criação dos ambientes que geram expectativas no visitante, tanto na forma de

ambientação quanto de decoração e também no modo como é transmitida a informação,

observando a importância que documentos de comunicação de massa empregam a museus,

bem como a importância que é dada as imagens enquanto exposição do assunto. A abor-

dagem adotada investiga a divulgação dos museus em publicações especializadas na área

de turismo e viagem, especificamente a revista Turismo e Viagem a partir de janeiro de

1997 a junho de 2001. O referencial teórico de análise considera museu um equipamento de

lazer do qual deve emanar uma ação de desenvolvimento cultural. Conclui-se que a revista

pesquisada atribui um maior grau de importância a reportagens voltadas a natureza, prin-

cipalmente para as praias, deixando o espaço das artes e cultura reduzido, e que o assunto

é sempre abordado com um grande contingente de imagens, uma vez que tem a principal

intenção de chamar a atenção para um determinado “produto”.O texto aparece num menor

grau de importância, contendo informações básicas sobre o museu em questão.
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O munićıpio de Apuirés-CE e as novas proposições de desenvolvimento

Autor(es): Juliano Varela De Oliveira1

Orientador(a): Maria Do Livramento M Clementino

O conceito desenvolvimentista do século XIX, baseado no crescimento econômico, dei-

xou de vigorar desde que se atentou, mundialmente, para as questões ambientais. Na

relação entre transformações tecnológicas e sociedade, o conflito se estabelece de maneira

significativa. É nessa perspectiva que o presente trabalho se propõe a analisar, a partir

da “realidade local”, o atual processo de desenvolvimento do munićıpio de Apuiarés-CE. O

referencial teórico no qual se fundamenta tal análise, retrata à necessidade de construção

de uma sociedade organizada com vistas à implementação do desenvolvimento sustentável,

abrangendo a área de análise até o papel do Estado em todo esse processo, bem como

as demandas e ações para a valorização do espaço rural. O estudo da realidade local de

Apuiarés-CE, foi feito com base em dados secundários e pesquisa qualitativa com agen-

tes locais do desenvolvimento, objetivando identificar as principais dinâmicas da economia

rural e a conexão existente entre esta e os prinćıpios da sustentabilidade. Nesse sentido,

podemos destacar como resultados o desgaste dos recursos naturais existentes na localida-

de devido a ação predadora do agricultor familiar, predominante na região; a considerável

atuação de instituições governamentais via projetos de desenvolvimento agropecuário e por

fim, a necessidade de se educar os jovens para as questões de preservação ambiental.

Palavras-chave:
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A EXPANSÃO DA ATIVIDADE LEITEIRA NO MUNICÍPIO DE CURRAIS

NOVOS

Autor(es): Ithamar Dantas Cortez Neto1, Ithamar Dantas Cortez Neto2

Orientador(a): Jorge Luiz Mariano Da Silva

Mostrou-se indicadores do impacto do Programa de Leite sobre a pecuária no munićıpio

de Currais Novos. Objetiva, também, mostrar a viabilidade econômica da industrialização

do leite no interior do estado. Para a execução desse trabalho, além da coleta de dados se-

cundários através de pesquisa bibliográfica, foi necessária a implementação de uma pesquisa

de campo, através da aplicação de questionário a vinte produtores da região, e a realização

de uma entrevista com a gerência da CERSEL - Unidade de Latićınios Sant’Ana. Entre

outros resultados, constatou-se, que apesar da vocação histórica do munićıpio na criação do

gado de corte, os produtores se adaptaram rapidamente a nova era do leite, existindo uma

grande confiabilidade na CERSEL, por parte dos produtores e observou-se uma melhora

significativa do rebanho bovino do munićıpio, com animais com caracteŕısticas genéticas

bem melhores para a produção de leite.
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JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E MICROEMPRESAS

Autor(es): Yang Faber Pinheiro C. Freitas1, Hirdan Katarina De Medeiros Costa2

Orientador(a): Cleanto Fortunato Da Silva

A Lei 9.099/95, inovou o processo civil brasileiro, instituindo os Juizados Especiais, ori-

entados pelo procedimento sumaŕıssimo, pautado nos prinćıpios da celeridade, economia

processual, oralidade, informalidade, entre outros, desafogando a justiça comum e propor-

cionando a melhoria da atuação da justiça. Paralelamente, a Lei 9.841 de outubro de 1999,

que instituiu o chamado Estatuto de Microempresa e da empresa de pequeno porte, no

artigo 38, modificou a capacidade postulatória institúıda no § 1. o da Lei 9.099/95. A

partir de então, podem propor ação no juizado especial as microempresas, assim como o

pode a pessoa f́ısica. Ante a este fato, a pergunta que se faz é se a nova Lei levará à perda

das conquistas obtidas pelos juizados no que tange a seus prinćıpios, em vista da demanda

de novas ações que serão ajuizadas? Ou trará benef́ıcios econômicos e sociais, vez que au-

xiliará a atuação das microempresas frente à jurisdição? Este trabalho se propõe a realizar

uma pesquisa bibliográfica, levantando o embasamento teórico da controvérsia e apontan-

do posśıveis soluções expondo o posicionamento das pessoas diretamente envolvidas com

estes microempresários, magistrados, etc. Ao fim da pesquisa, com o cruzamento das in-

formações emṕıricas e da base teórica pesquisada, espera-se apontar o posicionamento que

domina a respeito do tema, no meio Acadêmico e no campo prático.

Palavras-chave: Jurisdição Civil, Celeridade, Informalidade
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MACAU/RN versus TURISMO: UMA ALTERNATIVA PARA A DINAMIZA-

ÇÃO DE SEU SETOR ECONÔMICO

Autor(es): Elisabete Ferreira Da Silveira1

Orientador(a): Rita De Cassia Da Conceicao Gomes

Macau/RN, localizada na micro-região salineira Norteriograndense, possui uma popu-

lação de, aproximadamente, 26.000 habitantes. Sua principal fonte econômica é a extração

de sal marinho e exploração do petróleo. Nas últimas décadas, porém, esta cidade vem

passando por um processo de involução na sua economia, explicado principalmente pela

reestruturação produtiva de suas salinas. A inexistência de poĺıticas públicas, que atenuas-

sem os reflexos sócio-econômicos causados pelos impactos dessa reestruturação, contribuiu

de forma preponderante para sua estagnação econômica. No entanto, essa cidade litorâ-

nea, agraciada por belas praias e uma ótima localização geográfica, insinua um potencial

tuŕıstico ainda não explorado, na medida em que lhe falta uma população qualificada, in-

fraestrutura municipal e uma (re)organização urbana. Nesse contexto, nosso projeto tem

como objetivo destacar esse potencial tuŕıstico, averiguando o perfil estrutural e promoci-

onal apresentado por Macau, e apontando propostas que viabilizem o desenvolvimento do

turismo enquanto alternativa para a dinamização do seu setor econômico.

Palavras-chave: Economia, Turismo, Desenvolvimento
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Aplicaçao do Modelo “Imaginizaçao” nas Organizaçoes

Autor(es): Maxwell Souto Varela1, Dyogo Fernandes Saraiva Silva2, Viviane Da Silva3,

Mariana De Brito Sassi4

Orientador(a): Julio Francisco Dantas De Rezende

Este estudo discute a aplicação do modelo gerencial “imaginização”, desenvolvido por

Morgan (1996) nas Organizações.

A importância da “imaginização” para as Organizações dá-se pelas seguintes razões:

1) compartilhar idéias; 2) estimular a produtividade intelectual; 3) visualização de novas

perspectivas para a resolução de problemas; 4) criação e desenvolvimento de uma identidade

organizacional.

Para visualizar a aplicação do modelo “imaginização”, utilizou-se dinâmicas, teatro,

vivências e debates em sala de aula, na disciplina de teoria das Organizações (UFRN).

Foi posśıvel observar que o modelo “ imaginização” contribuiu para ampliar o ńıvel de

percepção acerca da realidade organizacional, facilitando a resolução de problemas e melhor

análise do ambiente.

Palavras-chave: Imaginizaçao, Criatividade, Teoria das Organizaçoes
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Direitos Humanos e Biogenética

Autor(es): Iris Catarina Dias Teixeira1

Orientador(a): Maria Dos Remedios Fontes Silva

(INTRODUÇÃO) O trabalho de iniciação cient́ıfica objetivou fazer um estudo acerca do

ritmo descompassado com que o Direito vem acompanhando os progressos na Biogenética,

na busca por elementos esclarecedores da influência das novas técnicas de manipulação

genéticas mundiais no contexto sócio-juŕıdico brasileiro.(METODOLOGIA) Recorreu-se à

pesquisa bibliográfica, textos normativos pertinentes, - no Brasil e em convenções entre os

Páıses do Cone Sul e nas nações européias, protetivas dos Direitos Humanos -, leis em vigor,

e ainda os Projetos de Leis junto ao Congresso Nacional. (RESULTADOS) Verificou-se,

assim, a insuficiência de Leis pátrias, pautadas em uma discussão multidisciplinar no campo

da Ética. Entre os aplicadores do Direito, ainda é t́ımido o campo de debates acadêmicos,

nada obstante o tema, em si, ser de natureza extremamente polêmica, gerando a utilização

do antigo arcabouço juŕıdico para solução imediata da lide postas à apreciação do Poder

Judiciário. (CONCLUSÃO) Torna-se urgente a necessidade de regulamentação das técnicas

trazidas com o desenvolvimento da biotecnologia, sob pena do Brasil tornar-se celeiro para

a atuação de cientistas inescrupulosos. A tendência é contrária: apenas três projetos de

Lei junto ao Congresso Nacional, devendo ser formada uma comissão multidisciplinar para

o debate e soluções juŕıdicas sobre o Biodireito, devendo, contudo, observando a CF/88

(art. 1.o, caput, inciso III, IV e I, e 5o).

Palavras-chave:
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QUANDO O SERTÃO VIROU MAR E O MAR VIROU SERTÃO: A ASCEN-

SÃO POLÍTICO ECONÔMICA DO SERIDÓ NOS ANOS 20.

Autor(es): Ĺıllyan Pereira De Lima1, Loidy P. De Lima2

Orientador(a): Fabiano Toni

Durante os primeiros anos de República no RN, coube à oligarquia Maranhão (grupo

açucareiro-têxtil/região agreste) o controle poĺıtico estadual. No entanto, a partir dos anos

20, este domı́nio passa a ser exercido pelo “Sistema Poĺıtico do Seridó” (grupo algodoeiro-

pecuarista), nas pessoas de José Augusto de Medeiros e Juvenal Lamartine, sagrando-se o

deslocamento do eixo poĺıtico-econômico estadual da região Agreste (litoral) para a região

do Seridó (sertão). Com base nesta contextualização nos propusemos neste trabalho à

identificar os processos e os principais atores que influenciaram nas mudanças poĺıtico-

econômicas ocorridas no peŕıodo em questão, e tentar perceber as conseqüências dessas

mudanças nos setores poĺıtico, econômico e social. Para tanto foram utilizados os seguintes

recursos: pesquisa em revistas e jornais da época e análise de bibliografia especializada.

Como conclusão deste chegamos as seguintes proposições: além dos problemas enfrentados

com o decĺınio do mercado açucareiro a oligarquia Maranhão teve que enfrentar as medidas

desestabilizadoras empreendidas por Joaquim Ferreira Chaves - elemento de transição entre

o grupo dominante e o grupo do Seridó - levando-os a derrocada. Conseqüentemente

ascende a facção seridoense suplantando o seu antecessor não só por representar o setor

econômico que passava a se destacar mais intensamente, mas porque foi capaz de produzir

uma elite intelectualizada de poĺıticos, a qual assumiu a liderança poĺıtica estadual.

Palavras-chave:
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Impacto da descentralização poĺıtico-administrativa sobre o uso de recur-

sos florestais em oito munićıpios da Amazônia brasileira

Autor(es): Ivaneide Oliveira Da Silva1

Orientador(a): Fabiano Toni

Em decorrência do processo de descentralização poĺıtico-administrativa ocorrido no Bra-

sil, a partir da constituição de 1988, o páıs transferiu maiores responsabilidades aos governos

municipais e autoridades locais que passaram a exercer maior influência nas decisões relaci-

onadas ao uso de florestas. Com o objetivo de compreender como a transferência de poder

e de receitas para os governos locais afetou o uso e acesso aos recursos naturais em muni-

ćıpios da Amazônia brasileira, realizamos a sistematização das caracteŕısticas estruturais

e gerais de oito novos munićıpios que emergiram neste contexto, evidenciando a influência

dos atores sociais sobre as decisões locais vinculadas a proteção ambiental. A caracteriza-

ção destes munićıpios foi fundamentada nos documentos coletados (relatórios de pesquisa,

projetos e orçamentos municipais) e no levantamento de dados populacionais, agropecuá-

rios e administrativos realizado junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica.

A análise destes evidenciou que a implementação do novo modelo de gestão ambiental na

Amazônia sofreu muitas limitações em virtude dos interesses dos grupos locais que exercem

influência na arena de decisões, os quais não privilegiam a viabilização de poĺıticas públicas

voltadas para a proteção ambiental.

Palavras-chave: Descentralização, Amazônia, Recursos florestais

1Aluno(a) PIBIC Local
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As práticas e discursos da oligarquia seridoense na tentativa de projeção

nacional.

Autor(es): Loidy P. De Lima1, Ĺıllyan Pereira De Lima2

Orientador(a): Fabiano Toni

Na República Velha os objetivos e atenções do governo nacional estavam voltados para

os interesses dos cafeicultores, este fator levou os demais grupos econômicos a verem-se

obrigados a “conquistar” o auxilio federal. O RN se associava a essa realidade como parte

dos grupos econômicos “periféricos” utilizando um discurso que visava nivelar o “desen-

volvimento nacional” através do investimento nas regiões menos assistidas. Esse discurso,

conclama a possibilidade de igualdade entre os estados e a necessidade de maiores investi-

mentos nas regiões e em suas atividades econômicas. Em suas atuações parlamentares, os

principais representantes da oligarquia seridoense: Juvenal Lamartine e José Augusto de

Medeiros, sob essa égide defenderam iniciativas que“visavam”o desenvolvimento da região,

como também buscaram comprovar a possibilidade de igualdade através de uma serie de

iniciativas ousadas e inovadoras, dentre as quais consta a efetivação dos direitos poĺıticos

femininos com inclusão na legislação eleitoral. Diante do exposto a presente pesquisa tem

por objetivo destacar - utilizando-se de pesquisa em jornais e periódicos da época e na

bibliografia especializada - as “construções” discursivas e práticas daqueles dois ĺıderes na

tentativa de destaque do estado e de sua principal atividade econômica - o algodão - ante

o cenário nacional.

Palavras-chave: Poĺıtica, Rio Grande do Norte, República Velha

1Aluno(a) Voluntário
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O NOVO E PRECÁRIO MUNDO DO TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO

NO SERVIÇO DE MOTO-TAXI DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS(RN).

Autor(es): Joselly Medeiros Tavares Silva1, Poliana Rodrigues Da Silva2, Jacione Pereira

De Araújo3

Orientador(a): Washington Jose De Souza

O trabalho vem sofrendo transformações significativas no que se refere ao seu conteúdo

e nas relações de emprego.Dentre as principais implicações desta reestruturação, destaca-se

o incremento do trabalho no mercado informal que aparece como alternativa de absorção

da população marginalizada do mercado formal.O presente estudo buscou conhecer as con-

dições de trabalho de um grupo de trabalhadores do munićıpio de Currais Novos e o grau

de satisfação com a atividade autônoma de moto-taxista que eles desenvolvem.O estudo de

caso foi realizado em empresas prestadoras de serviço, no ramo de moto-taxi, e envolveu

uma população de 250 atores, dos quais, 134 responderam a pesquisa.A coleta de dados

ocorreu pela aplicação de um formulário,estruturado,objetivando traçar o perfil social dos

atores . Verificou-se que a categoria de moto-taxista considera o trabalho autônomo inte-

ressante no que se refere à flexibilidade que este proporciona.Porém, mostra-se insatisfeita

no que diz respeito à ausência dos benef́ıcios sociais que são garantidas pelo emprego formal

e quanto às formas precárias de trabalho a que estão submetidos. Constata-se que algu-

mas formas autônomas de trabalho, uma tendência do capitalismo contemporâneo,são,em

sua maioria,precárias e transferem para o trabalhador a responsabilidade pela inserção no

mercado de trabalho no instante em que a própria economia impõe limites na absorção de

mão-de-obra,como resultado da intensa automação de serviços e processos produtivos.

Palavras-chave: Poliana, Jacione,
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HS0808

As Transformações Sociais Provocadas pelas Novas Tecnologias e pela

Cibercultura

Autor(es): Laurice Maria Maia De Lucena1, Michelle Ferret Badiali2

Orientador(a): Vilma Vitor Cruz

Visto que a cultura no espaço cibernético ou cibercultura (meio conceitualmente aná-

logo a um espaço f́ısico em que seres humanos, máquinas e programas computacionais

interagem) e as novas tecnologias de informação estão sendo apropriadas e utilizadas como

ferramentas de conv́ıvio na comunidade, o presente trabalho analisa a relação homem X

máquina. O estudo analisou a estrutura piramidal da sociedade, mostrando as mudanças

de hábitos diante de uma nova cultura, a cultura digital, em que não é necessário apenas

saber ler, mas ter, além disso, o domı́nio das técnicas digitais para estar dentro do con-

texto atual. Essa visão se reflete na educação pelo fato da aceleração de uma educação

digital em que as escolas não estão acompanhando, mantendo em sua base de aplicação os

conhecimentos tradicionais da estrutura escolar antes da modernização. O estudo mostra

que mesmo os hábitos dos indiv́ıduos sofrerem alterações dinâmicas, a escola ainda não

consegue acompanhar esse processo em que a sociedade teve que se moldar rapidamente.

Cabe aqui uma comparação superficial com a literatura de Kafka, em seu livro “A Meta-

morfose”, onde a personagem Gregor sofre uma transformação em seu corpo bruscamente,

não sabendo como agir perante as pessoas, ele foi se moldando ao seu novo corpo, à sua

nova forma. Dessa maneira, ilustrando metaforicamente o estudo, os indiv́ıduos tendem a

se moldar à nova cultura para ter acesso à sociedade atual.

Palavras-chave: tecnologia, cibercultura, educação
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2Aluno(a) Voluntário
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PONDERAÇÕES ACERCA DA TUTELA INIBITÓRIA

Autor(es): Silvana Lins Diniz1

Orientador(a): Walter Nunes Da Silva Junior

Considerando a novidade da adoção de tal forma de tutela jurisdicional em nosso orde-

namento juŕıdico, bem como reconhecendo sua importância como instrumento de concreção

da perseguida efetividade do processo e de realização da garantia constitucional de acesso

a justiça, o grupo entendeu relevante dedicar-se ao estudo da tutela inibitória, sem olvidar,

porém, de fazer incursão na análise das peculiaridades da autorizada antecipação de tutela,

perquirindo de sua natureza juŕıdica, dos requisitos postos a sua concessão, entre outras

indagações.

Tal pesquisa foi desenvolvida a partir da investigação bibliográfica, com base em con-

sulta à mais abalizada doutrina na matéria em apreço.

Como conclusão, verificou-se o ainda insuficiente conhecimento por parte daqueles que

laboram com o Direito, o que acarreta a rudimentar compreensão do verdadeiro fim que

pretendeu atribuir o legislador a tal espécie de tutela em nosso ordenamento.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
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INTERAÇÃO EM AULAS PELA INTERNET: SEQÜÊNCIAS DE SINALIZA-

ÇÃO DO TÓPICO

Autor(es): Eva Carolina Da Cunha1

Orientador(a): Kazue Saito Monteiro De Barros

Este trabalho se insere na perspectiva do Projeto Integrado Fala e Escrita: caracteŕısti-

cas e usos IV o qual vem desenvolvendo, dentre outras coisas, análises acerca das estratégias

de manutenção e introdução tópicas verbais e orais utilizadas por alunos e professores no

universo da sala de aula presencial e, mais recentemente, no virtual.

As aulas ministradas pela Internet que possuem um espaço online próprio para as

discussões propostas pelo curso são chamadas aulas chat; são essas aulas o alvo de nossa

pesquisa inicial.

Uma vez com os dados referentes às duas modalidades de aula (presencial e virtual)

foram verificadas caracteŕısticas comuns e particulares de cada uma delas, em especial no

que diz respeito às seqüência de sinalização do tópico. Tais seqüências foram caracterizadas

e complementam os dados acerca da análise das aulas pela Internet.

Portanto este trabalho mostra o resultado de uma análise comparativa entre duas mo-

dalidades de ensino amplamente utilizadas nos dias atuais. Apoiamo-nos para as conclusões

nas teorias sobre gênero comunicativo (Barros e Marcuschi), considerações sobre aulas on-

line e como elas se estabelecem (Barros, Hilgert, Donald Davidson, Putnam McClure Rex

T. Rola).

Palavras-chave:
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ESTA-

BELECIMENTOS BANCÁRIOS

Autor(es): Emı́lia Matilde Araújo De Vasconcelos Leite1

Orientador(a): Walter Nunes Da Silva Junior

O fomento para o presente trabalho se deveu à constatação de que tem sido cada vez

mais presente enfrentamentos judiciais tendo como cerne a discussão acerca da responsabi-

lização dos estabelecimentos bancários por danos perpetrados diretamente a seus clientes

ou a terceiros, bem como por razão da especialidade trazida pela nova disciplina que lhe

emprestou o Estatuto Consumerista.

Assim, amparada em vasta bibliografia, compreendidos nesta tanto a doutrina como a

jurisprudência, se instrumentalizou a pesquisa.

Do estudo, concluiu-se pela plena aplicabilidade do sistema do CDC às relações em que

figurem as instituições bancárias, o que importa na submissão destas ao regramento da

teoria objetiva, quando da investigação da possibilidade de responsabilização civil destes

entes, por haverem ocasionado danos àqueles que usufruem de seus serviços.

Há que se pontificar, entretanto, ser diversa a disciplina da responsabilização das pessoas

juŕıdicas das sobreditas instituições e das pessoas f́ısicas que nelas atuam.

Por fim, e em virtude das razões ensejadoras do estudo, constatou-se ser de substancial

importância o aprofundamento do conhecimento sobre a matéria, afim de que seja efetiva

a garantia de acesso à justiça e concreta a defesa dos direitos do consumidor, também no

que concerne aos serviços bancários.

Palavras-chave:
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O conhecimento prévio: um mediador de novos saberes nas práticas peda-

gógicas.

Autor(es): Ilana Christine Nóbrega Medeiros Da Costa1

Orientador(a): Luis Alvaro Sgadari Passeggi

INTRODUÇÃO.Professor/aluno,ao interagirem em sala de aula,recorrem permanente-

mente a conhecimentos prévios,geralmente partilhados,sobre determinados assuntos.A in-

tenção é usar esses pré-constrúıdos para facilitar a comunicação lingǘıstica e a compreensão

do discurso didático.Entendemos,então,o conhecimento prévio como um mediador de no-

vos saberes.OBJETIVOS E METODOLOGIA.A partir dessas observações,caracterizamos

o funcionamento das sequências textuais que expressam o conhecimento prévio em aulas de

Português e Literatura nos três ńıveis de ensino,a fim de evidenciarmos as consequências

dessas inferências discursivas para a transmissão e aquisição dos conteúdos.ANÁLISE E

RESULTADOS.Verificamos através das análises realizadas,baseadas na noção de unidade

discursiva e nos processos de ativação,reativação e desativação do texto,conforme Castilho

(1998),que,durante a apresentação/explicação dos tópicos da aula,professor/aluno utilizam

o conhecimento prévio de maneiras diferentes,e,que,na maioria das vezes,esse conhecimen-

to auxilia a construção dos conteúdos.Há apenas algumas situações em que ele bloqueia

o desenvolvimento discursivo provocando digressões e distrações.CONCLUSÃO.Nossos re-

sultados permitem,portanto,discutir algumas práticas discursivas frequentes em sala de

aula,fazendo com que o professor conheça e domine melhor os processos de verbaliza-

ção do conhecimento prévio,situando-os na diversidade dos saberes em jogo na sala de

aula.CNPq/PIBIC;PPPg-UFRN.

Palavras-chave: Lingǘıstica aplicada, Conhecimento prévio, Análise textual
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HS0829

OS MAUS TRATOS E SUAS CONSEQÜÊNCIAS PARA O DESENVOLVI-

MENTO DA CRIANÇA: DISCUSSÕES PRELIMINARES

Autor(es): Samara Macedo Dos Santos1

Orientador(a): Maria Estela Costa Holanda Campelo

O Estatuto da Criança e do Adolescente propõe direitos iguais para todas as crianças e a

garantia de um crescimento e desenvolvimento saudável do ponto de vista social, psicológico

e biológico. Os efeitos dos maus tratos são evidentes no comportamento das crianças em

situações de desajustamentos familiares e escolares. Este trabalho vem discutir um tema

protegido por um verdadeiro“muro de silêncio”. Seu objetivo é contribuir para a prevenção

do insucesso escolar decorrente do mau trato infantil; este revelou a influência decisiva

que a história de vida impõe sobre o desenvolvimento da criança. A metodologia para a

coleta de informações baseia-se numa revisão bibliográfica complementada por outros dados

constantes em arquivos documentais. Os problemas que afetam a educação de crianças não

estão concentrados apenas nas questões pedagógicas. É necessário considerar também os

fatores sócio-poĺıticos que afetam a aprendizagem. A literatura e a pesquisa evidenciam

que situações adversas para a criança apresentam, além de comportamentos inadequados

frente ao adulto, insucesso escolar, medo constante, falta de iniciativa, inibição etc. É nesse

sentido que o professor deve investir no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, com

a preocupação de conhecer a criança concreta com a qual trabalha, seus saberes, suas

diferenças, sua cultura. Precisamos reconhecer que as crianças são pessoas portadoras de

direitos; com elas devemos ser solidários, educadores, e não juizes, policiais.

Palavras-chave: Estatuto da Criança e do Adolescente, Desenvolvimento Infantil, Direitos

Individuais
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Museus, Educação e Patrimônio:pelo resgate e reconstrução de um museu

vivo

Autor(es): Peluzea De Souza Silva1, Peluzea De Souza Silva2, Wani Fernandes Pereira

Orientador(a): Wani Fernandes Pereira

O Projeto Museus, Educação e Patrimônio quer lançar uma reflexão acerca do conceito

e funções dos museus, diante da ampliação da noção de patrimônio e

das instituições dedicadas a sua conservação, lançada em 1975 pela UNESCO. Desta-

cando que a socialização do conhecimento cient́ıfico, através dos museus

só será eficaz se partir de uma trajetória interdisciplinar que religue e contextualize os

saberes.

Pretende-se implementar e divulgar conhecimentos na área da museologia, estabelecen-

do sua interface com a educação e a preservação do patrimônio, reafirmando a importância

dos museus para preservação e divulgação da memória e patrimônios culturais e históricos,

sua função lúdica e didática. Salientando-se a importância do Museu Câmara Cascu-

do/UFRN, enquanto museu universitário, na produção e disseminação de conhecimentos

bem como sua potencialidade como instituição extensionista

Palavras-chave: Museu, Patrimônio,
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2Aluno(a) PIBIC Local



HS0832

Modos de Pensamento em Explicações Cient́ıficas sobre o Conceito de

Energia

Autor(es): JosÉ De Arimater De Souza1, Angela Maria Paiva Cruz, Maria Cristina Dal

Pian Nobre

Orientador(a): Angela Maria Paiva Cruz

A elaboração de teorias e explicações cient́ıficas envolve certos modos de pensamento,

necessários para a construção de significados dos conceitos e para o estabelecimento de

relações lógicas entre eles. Para Feynman (1999), por exemplo, o conceito de energia

só pode ser entendido em termos da noção de conservação de energia, e isto inclui a

assunção de enunciados hipotéticos (hipóteses) e a derivação de outros enunciados a partir

dos primeiros. Com base na análise de teorias e de textos de divulgação cient́ıfica sobre

o conceito de energia e de conservação de energia, analisa-se os modos de pensamento

ou racioćınios utilizados nas suas elaborações. Destaca-se desta análise, a utilização de

racioćınios dedutivos e indutivos. Estes são úteis na fase da elaboração de hipóteses,

enquanto, os do primeiro tipo são indispensáveis na enunciação e derivação de equações

para as diversas formas de energia (tal como a energia cinética) e da noção de conservação.

Evidencia-se assim, a função estrutural destes modos de pensamento e a relevância de sua

explicitação para a compreensão do significado do conceito de energia e da rede de relações

com outros conceitos e, consequentemente, para minimizar dificuldades na apreensão destes

conceitos no âmbito do ensino de ciências.

Palavras-chave: Conceito de energia e de conservação de energia, Modos de Pensamento

Dedutivo e Indutivo, Elaboração de Teorias Cient́ıficas
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SONHO E REALIDADE NOS PARQUES AQUÁTICOS DA MÍDIA SOBRE

VIAGEM E TURISMO

Autor(es): Shyrley Lidiane Do Rego Carneiro1, Hanière Gustavo Villa Verde Monteiro.

Orientador(a): Katia Brandao Cavalcanti

A imaginação leva a busca por novos caminhos o que conduz à compreensão e à supera-

ção da realidade, podendo atingir não só o real, mas também vislumbrar coisas que possam

vir a tornar-se realidade. Estando o olhar contemporâneo voltado para as paisagens, re-

valorizando a natureza, a cultura e mesmo o simulacro, quer queiramos ou não, é natureza

e cultura constrúıda socialmente, onde a subjetividade do indiv́ıduo e dos grupos sociais

passa então a valorizar a própria reprodução, dando sentido ao consumo desses simulacros.

A partir da fundamentação teórica sobre o imaginário, o objetivo deste estudo foi analisar

as imagens e as idéias sobre parques aquáticos veiculadas pela revista Viagem e Turismo

durante o peŕıodo de janeiro de 1997 a junho de 2001. Foram examinados 54 exemplares

da referida publicação, utilizando-se da técnica de análise de conteúdo. Assim, as imagens

dos parques aquáticos exibidas pela revista Viagem e Turismo através de reportagens e

publicidade têm como ênfase a transmissão da emoção e do despertar da fantasia. O ima-

ginário tem em sua representação o universo da fantasia no qual podem ser encontrados

o maravilhoso e o fantástico, sendo o real representado através das atribuições tais como;

sonho, magia, fantasia, festa, interpretações dadas pelo homem como forma de participação

objetiva ou subjetiva com a realidade.

Palavras-chave: SONHO, PARQUE AQUÁTICO, IMAGINÁRIO TURÍSTICO
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O Direito de Propriedade Industrial x Direito Humano à vida no caso da

quebra de patente dos remédio da AIDS

Autor(es): Rodrigo Cromwell Cavalcanti Tinôco1, Helio Maciel De Paiva Neto2, Rafael De

Medeiros Lula Da Mata3, Ronald Castro De Andrade4

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

Como garantir a continuidade de um programa-modelo de tratamento de doentes da

AIDS perante a perspectiva de aumento de preços gerado por desvalorizações cambiais e re-

taliações no cenário comercial mundial? O presente estudo analisa a iniciativa tomada pelo

governo brasileiro de quebrar a patente do medicamento Viracept, do laboratório Roche,

embasado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, para garantir o acesso univer-

sal aos medicamentos do “coquetel” anti-AIDS. Da dependência exclusiva dos laboratórios

estrangeiros à importação de genéricos e fabricação de medicamentos em solo nacional, é

demonstrado que os esforços brasileiros já aumentaram a expectativa de vida dos conta-

minados pelo v́ırus HIV de 3 para 20 anos, e proporcionaram uma economia da ordem de

400 milhões de dólares. A ação impetrada pelos EUA junto a OMC (Organização Mundial

do Comércio) contra o governo brasileiro, a análise dos artigos 7 e 8 do Tratado ADPIC

(Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), o Art. 71

da Lei de Patentes brasileira e o acordo final entre as partes litigantes e o novo paradig-

ma das relações comerciais dos páıses em desenvolvimento com empresas multinacionais

farmacêuticas serão abordados em seguida.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, Direitos Humanos, AIDS
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Formação Universitária e Inserção no Mercado de Trabalho dos Concluin-

tes dos Cursos de Graduação do CCSA-UFRN: uma análise do curso de

turismo.

Autor(es): Clenilda Maria De Oliveira França1

Orientador(a): Maria Arlete Duarte De Araujo

INTRODUÇÃO: O mercado de trabalho tem se modificado muito principalmente nas

últimas duas décadas, quando foram introduzidas inovações tecnológicas advindas da cha-

mada tecnologia da informação com grandes repercussões no perfil do trabalhador e nas

relações de trabalho. A educação tem desempenhado papel estratégico na formação de

seres proativos e multifuncionais e é sobre esses dois assuntos que a pesquisa tem sua ba-

se para análise. OBJETIVOS: Identificar as áreas e cargos de atuação profissional dos

concluintes do Curso de Turismo da UFRN, se os mesmos atuam nas respectivas áreas

de formação universitária, quanto o curso de graduação tem contribúıdo para o exerćıcio

profissional dos alunos, em que medida a universidade tem oferecido base conceitual ade-

quada a formação do profissional e compreender os aspectos positivos e negativos do curso

em relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao exerćıcio da profissão.

METODOLOGIA: Foram utilizados dados primários coletados através de questionários e

dados secundários mediante ampla consulta às fontes bibliográficas. RESULTADOS: A

pesquisa está em fase de sistematização do material coletado para redação final do tra-

balho. CONCLUSÃO: Pelo exposto é posśıvel antecipar que foi importante a formação

universitária para a inserção desses concluintes no mercado de trabalho, embora só após a

tabulação e análise do conjunto dos dados seja permitido o estabelecimento de conclusões

sobre o objeto em estudo.

Palavras-chave: Formação Universitária, Mercado de Trabalho, Curso de Turismo
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A Nova Mentalidade dos Direitos Humanos na OMC

Autor(es): Helio Maciel De Paiva Neto1, Rafael De Medeiros Lula Da Mata2, Ronald

Castro De Andrade3, Rodrigo Cromwell Cavalcanti Tinôco4

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

O presente estudo analisa todo o processo iniciado em maio de 2000, quando os Estados

Unidos entraram com uma consulta junto à OMC (Organização Mundial do Comércio) para

se verificar os métodos utilizados pelo governo brasileiro para manutenção de sua poĺıtica

de saúde pública, gerando controvérsias a respeito de sua Lei de Patentes. Em resposta,

o Brasil, liderando outros páıses em desenvolvimento, entrou com uma petição na OMC

visando esclarecer os objetivos e prinćıpios do Tratado ADPIC (Aspectos dos Direitos

de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), e propugnando por condições de

cessão de licenças compulsórias, importações paralelas de genéricos e utilização de preços

diferenciados para páıses pobres, baseado no encontro do conselho da ADPIC realizado em

abril do mesmo ano. Utilizando como argumentos a vitória judicial do governo sul-africano

contra a Associação das Indústrias Farmacêuticas, Resoluções da Organização Mundial

da Saúde e da Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos e conversações

realizadas no XI Encontro de Cúpula do G-15, somado ao apoio de ONG’s como Médicos

sem Fronteiras, o Brasil e demais reclamantes conseguiram colocar na agenda do próximo

encontro da OMC o direito de tomar iniciativas que, embora contrariem os prinćıpios da

Propriedade Industrial, pretendem proteger a saúde pública e a vida de seus cidadãos.

Palavras-chave: Direitos Humanos, Propriedade Industrial, Organização Mundial do Co-
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DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DEFINIÇÃO, LEGISLAÇÃO

INTERNA E EXTERNA

Autor(es): Rafael De Medeiros Lula Da Mata1, Rodrigo Cromwell Cavalcanti Tinôco2,

Ronald Castro De Andrade3, Helio Maciel De Paiva Neto4

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

Nesse trabalho iremos abordar o Direito de Propriedade Industrial, conceituando-o e

explicando sua importância para o desenvolvimento da ciência e da pesquisa tecnológi-

ca. Vamos estudar as suas origens, datando dos Privilégios Venezianos do século XV até

culminar na sua concretização no Acordo da União de Paris, o texto legal internacional

altamente em vigor. Em seguida, iremos analisar a atual compreensão dos Direitos de Pro-

priedade Industrial na OMC (Organização Mundial do Comércio) e da Propriedade Intelec-

tual Relacionados ao Comércio, no Tratado ADPIC (Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados ao Comércio) e na OMPI (Organização Mundial da Propriedade

Intelectual). Em seguida, vamos tratar da adequação do direito brasileiro às convenções

internacionais, através da Lei no 9.279, sobre a regulação de direitos e obrigações relativos

à propriedade industrial, conhecida como Lei de Patentes. Finalizando, iremos discutir

o novo entendimento da Propriedade Industrial frente aos dispositivos legais inclusos nos

novos tratados com o intuito de proteger a pessoa humana e dar aos Estados a condição de

manter poĺıticas de saúde pública condizentes com os desafios impostos pelas emergências

das epidemias atuais.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, Acordo de Paris, Patentes
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Estudo de Coleções: Santeiros e Devoções do RN

Autor(es): Juliana Rocha De Azevedo1, Juliana Rocha De Azevedo2, Wani Fernandes

Pereira

Orientador(a): Wani Fernandes Pereira

O projeto realiza, o estudo do acervo referente as peças de arte sacra e ex-votos do Mu-

seu Câmara Cascudo realizado através da pesquisa bibliográfica, estudo técnico do acervo

e pesquisa de campo, revelou além do aprofundamento da temática, dados biobibliográ-

ficos novos. Em relação as imagens de arte sacra, analisamos o trabalho de quatro dos

principais escultores potiguares, Xico Santeiro, Júlio Cassiano, Ana e Luzia Dantas. Ao

tratarmos dos ex-votos em madeira e das imagens religiosas vemos em comum que ambas

são confeccionadas pelos mesmos artesãos. A prinćıpio estes iniciam-se na prática produ-

zindo ex-votos ou milagres e a partir do momento que já dominam a técnica de esculpir

passam a confeccionar as imagens.

O homem precisa criar, inventar, recriar formas novas, dáı então o ser e o objeto pas-

saram a ter existência divina. Esse comportamento primitivo- no sentido de primeiro-

permanece na nossa era atual, da mesma forma hoje o homem continua preso ao sobrena-

tural e aos objetos que o conduzem a tal. Os ex- votos e as imagens podem ser entendidos

como representações do imaginário. O acervo do Museu Câmara Cascudo nos permitiu

um conhecimento prévio da técnica e da estiĺıstica a qual será de relevante importância no

reconhecimento das obras destes escultores espalhadas pelas coleções particulares.

Palavras-chave: Museu, Patrimônio,
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OS DIREITOS HUMANOS: SEU CONCEITO E SUA REALIZAÇÃO NA OR-

DEM INTERNA E INTERNACIONAL

Autor(es): Ronald Castro De Andrade1, Rafael De Medeiros Lula Da Mata2, Rodrigo

Cromwell Cavalcanti Tinôco3, Helio Maciel De Paiva Neto4

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

Abordaremos neste artigo o conceito hodierno de Direitos Humanos, dentro de sua

compreensão nos ordenamentos juŕıdicos nacionais, regionais e internacionais. Uma análise

histórica, mostrando a evolução desse ramo do Direito, cujas ráızes se encontram firmadas

nas revoluções francesa e americana do século XVIII, e que encontram sua afirmação no

pós segunda guerra mundial, quando se deu o estabelecimento da Organização das Nações

Unidas, em cujo seio nasce a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em segui-

da, a evolução histórica do conceito de Direitos Humanos, que hoje vai abranger a Carta

Internacional de Direitos Humanos, o Pactos de Direitos Civis e Poĺıticos, o Pacto de Di-

reitos Econômicos, Sociais e Culturais enquanto ordenamento internacional, as convenções

regionais de direitos humanos (como o Pacto de São José da Costa Rica), enquanto or-

denamento regional, e os Direitos Fundamentais contemplados na Constituição Brasileira

no ordenamento nacional. Finalmente, terminamos demonstrando a crescente importância

dos Direitos Humanos na atualidade, devido a nova mentalidade dos Direitos Humanos,

que considera o ser humano como o principal sujeito de Direito, fundamentando ainda

nosso ponto de vista sob o prisma da Interdependência e Complementaridade com todas

as outras áreas do Direito.

Palavras-chave: Direitos Humanos, ONU, Tratados Internacionais
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“Clonagem de Seres Humanos: Uma análise de suas implicações jus-filosóficas”

Autor(es): Karolina Dos Anjos Fontes1, Karolina Dos Anjos Fontes2, FlÁvia Camilla Men-

des Da Veiga Pessoa3, Maria Dos Remedios Fontes Silva

Orientador(a): Maria Dos Remedios Fontes Silva

O presente trabalho trás à tona a problemática da clonagem dos seres humanos, seus

riscos e benef́ıcios, procurando fazer uma análise jus-filosófica no âmbito do Biodireito,

no que tange ao avanço dos campos da engenharia genética e suas implicações na quali-

dade de vida. Pois o homem ao interferir na natureza busca encontrar soluções para os

problemas que atentem contra seu bem estar. Destarte, ao mesmo tempo que se observa

essa necessidade também se deve indagar acerca dos métodos empregados nessas grandes

descobertas,visto que o sacrif́ıcio poderá suplantar os benef́ıcios alcançados. A aborda-

gem da clonagem de seres humanos num contexto sócio-econômico, nos leva a uma análise

ético-filosófica ajustada à seara dos prinćıpios gerais do Direito, buscando uma analogia

em virtude da ausência de norma espećıfica. A pesquisa indaga ainda, qual o entendimento

juŕıdico internacional, como se processará tais técnicas de clonagem dentro do âmbito ju-

ŕıdico, definindo se se pode aplicar essas inovações tecnológicas, sem contudo, transgredir

os prinćıpios norteadores da conduta humana. Delineando assim, um pensamento juŕıdico,

posto que a inexistência de obras especificas torna-se relevante uma construção de tese a

partir da análise geral da matéria. Finalizando, a clonagem de seres humanos é uma rea-

lidade que não pode ser olvidada pelos operadores do direito, no afã de proporcionar uma

maior segurança para aqueles que se submetem às pesquisas cient́ıficas em seres humanos.
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Aspectos Polêmicos dos crimes sexuais no Código Penal

Autor(es): Ilia Freire Fernandes Borges1

Orientador(a): Ivan Lira De Carvalho

Padece do mal da incoerência o jurista que pretende estudar o Direito sem atentar

para os elementos axiológicos e culturais que o envolvem. Demonstra a doutrina que o

Direito fundamenta-se na śıntese dialética entre fato, valor e norma, não podendo subsistir

dissociadamente destes parâmetros.

Essas considerações auferem suma relevância quando da análise dos crimes sexuais.

É sabido que as normas penais incriminadoras destinam-se a punir, com seu rigor que

intŕınseco, as violações aos bens juŕıdicos que a comunidade reputa mais valiosos e suscitam

uma maior tutela legal.

Especificamente no âmbito dos crimes sexuais, a lei penal se aplica àquelas condutas

consideradas repugnantes pela coletividade, que merecem severas sanções por atingirem

a própria integridade f́ısica e moral da pessoa humana na medida em que agridem a sua

liberdade sexual.

Ocorre que um lapso temporal de sessenta anos separa o Código Penal da sociedade

hodierna. Neste ı́nterim, a população brasileira passou por profundas modificações em seus

costumes, hábitos e valores, conjuntura que culminou num descompasso entre as disposições

legais e os anseios da coletividade.

Este contexto será justamente o objeto da presente pesquisa cient́ıfica, que tem por

escopo perquirir os posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários sobre esta temática

para que seja posśıvel chegar-se a um entendimento que compatibilize as disposições penais

a respeito dos crimes sexuais com a realidade social.

Palavras-chave:
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDI-

COS, DOS HOSPITAIS E DOS SEGUROS DE SAÚDE

Autor(es): Camila Maria Câmara Costa1, Emı́lia Matilde Araújo De Vasconcelos Leite2,

Uliana Lemos De Paiva3, Silvana Lins Diniz4

Orientador(a): Walter Nunes Da Silva Junior

Com o intuito de emprestar maior divulgação ao tema, que se revela de grande inci-

dência na vida cotidiana, seja pela proliferação de danos oriundos de erros perpetrados por

tais profissionais liberais, e, ainda, pela fragilidade do paciente, enquanto consumidor dos

serviços prestados pelos hospitais e seguros de saúde, o grupo se propôs ao estudo acerca

da responsabilização civil de médicos, hospitais e planos de saúde.

Embasada, principalmente, pela diversidade de tratamento dado pelo ordenamento ju-

ŕıdico pátrio, no que concerne a cada uma das modalidades de responsabilidade supra

citadas, a pesquisa foi instrumentalizada pela investigação bibliográfica, com análise da

doutrina e de casos concretos.

Ao longo do estudo, constatou-se a existência de várias teorias a disciplinar a matéria,

a ponto de não ser posśıvel o acolhimento de forma absoluta de qualquer delas, sendo, pois,

permitida a conclusão de que cada caso exige uma forma peculiar de regramento.
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A percepção dos egressos dos cursos de graduação do CCSA sobre o pro-

cesso formativo e as exigências do mercado de trabalho

Autor(es): Denise Miranda De Araujo1

Orientador(a): Djalma Freire Borges

As mudanças constantes que ocorrem no mercado de trabalho em todo o mundo tra-

zem uma série de exigências para os profissionais que desejam se manter empregáveis. Este

trabalho servirá de base para as coordenações dos cursos de graduação oferecidos pelo CC-

SA/UFRN, reformularem seus projetos pedagógicos, de maneira a atender as exigências

do mercado de trabalho. Avaliação do processo formativo dos alunos do CCSA/UFRN,

envolvendo habilidades, atitudes e conhecimentos, apontando dificuldades e fatores deci-

sivos para inserção no mercado de trabalho. Avaliar se a formação acadêmica oferecida

pelos cursos de graduação do CCSA atende as exigências do mercado. Os dados são co-

letados através da aplicação de questionários, compostos de perguntas abertas e fechadas,

aos egressos de 2000.1. A pesquisa está em fase inicial de coletas de dados, tendo em vista

a impossibilidade de aplicação dos questionários em todos os cursos simultâneamente, a

expectativa é que durante a CIENTEC sejam explanados os resultados dos cursos de admi-

nistração e pedagogia, ficando os demais cursos para posterior apresentação. A exigência

atual por profissionais qualificados e capacitados cria a necessidade de que as Instituições

de Ensino Superior prezem pela qualidade de seus cursos, o que contribúıra para o seu

reconhecimento e aprovação para libereação de verbas para desenvolvimento do ensino e

pesquisa em âmbito acadêmico.
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Percepção dos egressos dos cursos de graduação do CCSA sobre o processo

formativo e as exigências do mercado de trabalho

Autor(es): Michelle Yumi Felipe Okino1

Orientador(a): Antonia Da Silva Solino

Introdução: O novo contexto mundial exige esforços de qualificação das empresas, fun-

cionários,egressos e sociedade.Esse estudo sobre a avaliação do egresso é essencial para

os projetos pedagógicos serem reavaliados e os alunos sáırem preparados para enfrentar o

mercado de trabalho que está mais competitivo.

Objetivos: Analisar a situação do aluno egresso em relação ao mercado de trabalho

avaliando o processo formativo dos alunos do CCSA tais como habilidades, atitudes e

conhecimentos e também identificando as dificuldades e fatores decisivos para a inserção

no mercado de trabalho.

Metodologia: A avaliação ocorre através de respostas a questões abertas e fechadas. O

questionário é aplicado aos egressos de 2000.1 do CCSA através de e-mails.

Principais Resultados: A pesquisa está em fase de coleta de dados do curso de Ad-

ministração e os resultados serão posteriormente apresentados na Cientec. Isso aconteceu

porque o projeto foi desmembrado e fases como pesquisa bibliográfica foram aproveitadas

da pesquisa anterior. Coube ao projeto elaborar o instrumento de pesquisa e aplica-lo.

Conclusão: O mercado globalizado vem mudando alguns setores e revolucionando ou-

tros. Essa mudança exige flexibilidade, qualidade e produtividade. Nesse peŕıodo de alta

competitividade a qualificação ganhou grande importância e a Universidade tornou-se fun-

damental no processo de formação profissional para que o egresso conquiste espaço no

mercado de trabalho.
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A INFORMÁTICA EDUCATIVA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES : UM

ESTUDO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

(PROINFO) EM NATAL-RN

Autor(es): Ćıntia Valéria Aires De Oliveira1

Orientador(a): Ana Lucia Assuncao Aragao Gomes

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo a respeito da informática educa-

tiva e a formação dos educadores, no qual utilizamos o PROINFO (Programa Nacional de

Informática na Educação) para desenvolvermos uma análise sobre a formação do professor

para a informática educacional, nas escolas públicas em que os professores participam dos

cursos de capacitação que são realizados nos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE,

que funcionam como estruturas descentralizadas de apoio ao processo de informatização

nas escolas da cidade do Natal/RN.
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Formas e significados das Relações Associativas Contemporâneas

Autor(es): JÚlia AngÉlica De Oliveira AtaÍde1

Orientador(a): Orlando Pinto De Miranda

O objetivo da Pesquisa foi analisar como são constituidas as relações sociais no inte-

rior de grupos institucionais, buscando através de suas caracteŕısticas comunitárias e/ou

societárias, estabelecer nexos entre as formas associativas e a construção/desconstrução

da identidade pessoal e coletiva, comparando as formulações tradicionais (baseadas nos

clássicos teóricos-especialmente Ferdinand Tonnies e George Simmel)com o que foi consta-

tado em pesquisa de campo no bairro de Mãe Luisa - Natal. Para isso foi elaborado um

questionário com perguntas que davam enfoque principalmente as relações de vizinhan-

ça,escola, famı́lia, religião, trabalho e mı́dia. Na aplicação dos questionários foi utilizada

uma amostra de setenta e duas famı́lias do bairro. Tendo como principais resultados:

- No bairro, em média, são cinco pessoas por casa, com uma criança de menos de dez

anos;

- Mais da metade dos moradores nasceu no bairro. E oito em cada dez encontra-se no

bairro há mais de dez anos;

- Para os moradores, os vizinho são vistos como vantagem(50%) ou desvantagem (26,4%);

- As pessoas que frequentam, dizem ter amigos na Igreja(72%), em grupos de lazer(71%),

na vizinhança(68%), trabalho(67%), escola(605) e grupos ćıvicos(42%);

- Cerca de dois terços dos fiéis são católicos e um pouco menos de 20% petencostais;

- Quanto a mı́dia, a principal fonte de informação para a população é a TV(76%),

seguida pelo rádio(41%), outras pessoas(28%) e jornais/revistas(15,9%).
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“CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS ACERCA DO CONCEITO DE AL-

FABETIZAÇÃO

Autor(es): Aline Constância De Figueiredo E Souza1, Tarcimária Rocha Lula Gomes Da

Silva2, Mônica Matias Rafael Do Nascimento3

Orientador(a): Giane Bezerra Vieira

O presente estudo tem por objetivo ampliar a discussão em torno do tema alfabetização.

Para tanto, é feita uma análise do conceito de alfabetização a partir do relato de uma

professora alfabetizadora. Assim, utilizamos como método de pesquisa a entrevista semi-

estruturada onde a entrevistada discorre sobre a sua experiência no dia-a-dia da sala de

aula. Tomamos como referencial teórico Soares (1985), Lagoa (1990) Araújo (2001), Dias

(1990), que abordam a questão da alfabetização e do sujeito alfabetizante numa perspectiva

progressista, logo, construtivista. A necessidade de se ampliar as estratégias de ensino

sem, contudo, deixar de contemplar a socialização e o desenvolvimento global do aluno a

partir do cotidiano da sala de aula foi o que motivou este trabalho. Conclúımos que, a

alfabetização fundamentada numa proposta progressista oferece a possibilidade ao aluno

de compreender o processo pelo qual está passando sem dissociar o seu pensamento do

aprendizado da leitura. Que a alfabetização pode propiciar ao aluno acesso ao mundo da

escrita mas, também, dar a chance de compreender o mundo em que vive, como sujeito

consciente dos seus direitos e deveres, e cŕıtico da realidade que o cerca.Será então o desafio

da Universidade, face às desigualdades sociais, permitir a explanação de idéias e concepções

que busquem caminhos, se não suaves, mas que tenham um ponto de chegada, e que seja

o da realização de um projeto de vida: ser cidadão.
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Qualidade de Vida no Trabalho: ńıvel de satisfação do trabalho no hos-

pital terceirizado na cidade de

Autor(es): Marlilton Araújo De Paiva1, Jose Arimates De Oliveira

Orientador(a): Jose Arimates De Oliveira

A pesquisa avalia e analisa a QVT - Qualidade de Vida no Trabalho em um hospital

terceirizado na cidade de Natal-RN. Pela prestação de serviços sob a nova forma de gestão,

há evidências de que o grau de satisfação na percepção dos pais dos clientes é elevado. Como

a qualidade de produtos ou serviços está associada também à motivação e satisfação no

trabalho, foi realizada a mensuração do ńıvel de Qualidade de Vida no Trabalho da unidade

hospitalar. Utilizou-se o modelo proposto por Westley que utiliza quatro indicadores:

econômico, poĺıtico, psicológico e sociológico. O instrumento foi aplicado a 136 dos 369

empregados, representando uma amostra de 36% da população. Verificou-se que a dimensão

psicológica foi a que teve maior grau de satisfação, seguida pelas dimensões sociológica,

poĺıtica e econômica. Quanto ao grau de QVT ideal os servidores consideraram os fatores

poĺıticos como os de maior relevância, e por último, os fatores econômicos. A principal

conclusão é que os empregados estão levemente satisfeitos com o grau de QVT da instituição

e que a consideram como de extrema importância.
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ESTUDO DE CLIMA, CULTURA E MOTIVAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DE

SERVIÇO DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO DE UM LAB

Autor(es): Neilson Carlos Do Nascimento Mendes1, Yuri Guilherme Alexandre Silva Da

Costa2

Orientador(a): Jose Arimates De Oliveira

As mudanças que acometeram a ambiência organizacional também proporcionaram in-

tensas transformações às instituições de saúde. Diante da atual conjuntura, prestar um

serviço adequado passou a ser uma condição sine qua non a sustentabilidade da orga-

nização. Entretanto, para isto, torna-se necessário o pleno envolvimento de todo corpo

funcional à efetivação de um serviço de qualidade. Este trabalho teve como objetivo diag-

nosticar o clima, a motivação organizacional e os caracteŕısticas fatores culturais de uma

empresa prestadora de serviços de saúde. Para realização da pesquisa, foi utilizado método

quantitativo e qualitativo de coleta de dados. A amostra obtida constituiu-se por 95% do

corpo funcional da empresa. Quanto aos resultados obtidos, foi detectado baixos ńıveis

de satisfação e motivação proporcionados pelo salário obtido, pelo ńıvel de relacionamento

interpessoal e pelas condições de trabalho entre outros. No referente ao aspecto cultural,

o corpo funcional apresentou caracteŕısticas bastante adversas decorrente de uma plurali-

dade de valores e ńıveis educacionais e culturais. Quanto a conclusão, é posśıvel afirmar

que, a inexistência de uma poĺıtica de RH voltadas ao corpo funcional e as deficiências

das práticas administrativas dos ńıveis gerenciais, tem contribúıdo para a insatisfação e a

desmotivação do corpo funcional da empresa pesquisada, além da formação de uma cultura

organizacional com baixa coesão de valores e caracteŕısticas comportamentais.
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Desafios e inovações no processo de trabalho

Autor(es): Pauleany Simões De Morais1, Marta Cristiane Aquino De Lima2

Orientador(a): Maria Aparecida De Queiroz

O presente trabalho se propõe a analisar os aspectos referentes aos desafios e inovações

no processo de trabalho, evidenciando fatores determinantes na mudança das diretrizes

do mercado. Fatores esses, decorrentes do capitalismo como uma das fontes geradoras da

exclusão social existente na atual conjuntura, subsidiando a abordagem de diversas con-

cepções e modificações do trabalho ao longo da história. Procuramos, também associar

essa abordagem com as informações de dois profissionais entrevistados (operador de cai-

xa de uma loja de vestuário e um editor de video tape de uma emissora local) sobre os

recursos tecnológicos dispońıveis no processo de trabalho e sua influência ou contribuição

nas desigualdades sociais. O intuito é relacionar as teorias vigentes com as práticas desse

processo. As consequências e os benef́ıcios dos avanços tecnológicos para a sociedade, e

em especial ao sistema capitalista, transformaram tanto as técnicas empregadas no pro-

cesso de trabalho como na mentalidade dos indiv́ıduos. Os discurso tanto do Estado como

nos defensores da Teoria do Capital Humano volta-se apenas para os aspectos positivos.

Fundamentalmente, é importante perceber que o que se efetiva é a exploração econômica

capitalista e dominação poĺıtica de uma classe sobre a outra. Portanto, os meios de tra-

balho, contribuem decisivamente para demarcar e distinguir épocas históricas, pois são os

indicadores do ńıvel de desenvolvimento.

Palavras-chave: desafios, inovações, trabalho

1Aluno(a) PPPg/Padrão
2Aluno(a) Voluntário
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Uma câmara vê Cascudo: o encontro entre o Oralista e o Fotógrafo na

obra de Carlos Lyra.

Autor(es): Gilmara Benevides Costa1

Orientador(a): Julie Antoinette Cavignac

Este trabalho é um resumo da monografia homônima, apresentada para conclusão do

curso de Licenciatura e Bacharelado em História. O motivo principal da pesquisa é o de

desvendar a ligação entre os universos da oralidade - e memória, bem como da visualidade,

através do ensaio fotográfico desenvolvido pelo jornalista Carlos Lyra sobre o historia-

dor Câmara Cascudo (1898-1986). O ensaio fotográfico de Lyra nos revela não apenas o

intelectual integrado às pesquisas e vivências culturais, folclóricas, orais, mas sobretudo

mostra-nos a relação de vinte anos de amizade entre ambos. Usamos o método da História

oral na coleta de informações e entrevistas com o autor do ensaio. Nossa pretensão é a

de divulgar e estudar a produção de Lyra sobre Cascudo, sua iconografia: filmes, fotos,

moedas, v́ıdeo, selos...

Palavras-chave: História, Fotografia, Antropologia

1Aluno(a) Voluntário
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Visões e imagens da Festa de Santana

Autor(es): Gustavo Silagyi1

Orientador(a): Jose Lacerda Alves Felipe

O presente trabalho tem por finalidade mostrar por meio de fotografias, os bastidores

da maior festa religiosa do estado, a Festa de Santana, que se realiza sempre na penúltima

quinta feira do mês de julho a contar dez dias, nas cidades que compõem o complexo do

Seridó, principalmente Caicó e Currais Novos. Este trabalho estará focalizando em Caicó,

por entender que este concentra o maior número de fiéis e turistas, que se deslocam de

suas cidades e Estados visinhos para participarem deste evento de cunho religioso. Vale a

pena salientar a importância desta festa para as comunidades do Seridó, que vêem na festa

a oportunidade de divulgar seu artesanato nas diversas barracas da feirinha de Santana,

que fica ao lado da catedral de Caicó, além do incremento na oferta de empregos e do

aumento de dinheiro circulante trazido pelos turistas presentes a festa. É uma festa que não

possui caráter elitista, unindo a alta ala da elite caicoense até a classe mais marginalizada

da sociedade, que vivem juntos a mesma emoção, dividindo o mesmo espaço, a mesma

fé e a mesma alegria. É esta reunião de classes que pretendo focalizar minha atenção,

registrando os diversos momentos da festa, fazendo uma análise de cunho geográfico no

tangente a ocupação do espaço, e da dinâmica social da festa. Para tal, a metodologia

utilizada através da fotografia, cuja apresentação se dará em quatro eixos temáticos:

Religiosidade

Participação popular

O artesanato - a arte e a fé

O espaço da cidade

Palavras-chave: Caicó, Seridó, Santana

1Aluno(a) PIBIC Local
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Condições de Trabalho: Uma Proposta de Assistência aos Servidores de

Ńıvel de Apoio do CCSA/UFRN

Autor(es): Maria Da Conceição Oliveira Américo1, Angela Janaina M M Jenkins2

Orientador(a): Valeria Costa Aldeci De Oliveira

Frente a precarização do serviço público, o que compromete a qualidade dos serviços

prestados à comunidade e, como uma tentativa de resistir a esse agravante, propõe-se con-

tribuir junto aos servidores do ńıvel de apoio do Centro de Ciências sociais Aplicadas da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a efetivação das condições de trabalho

a que têm direito. Assim sendo, a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual,

de ferramentas de trabalho, a inserção dos servidores em cursos de capacitação e, con-

sequentemente, a elevação do interesse daqueles pelo desempenho do seu trabalho, numa

perspectiva de luta por seu emprego, enquanto direito, consistem nos objetivos a que se

pretende alcançar através de entrevistas - o que fornecerá dados mais concretos acerca da

realidade vivificada pelo ńıvel de apoio, no âmbito do referido Centro de Ciências Sociais

Aplicadas, como sendo uma amostragem no contexto institucional. Seguindo a este passo

e em parceria com o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Depar-

tamento de Assistência ao Servidor, pretende-se, ainda, realizar oficinas e/ou palestras de

cunho informativo-educativo que deixe claro os direitos e deveres dos servidores públicos

universitários e as diretrizes da Organização Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Ângela Janaina M M Jenkins, ,

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) Voluntário
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Ańısio Teixeira: um primeiro passo para o desenvolvimento da escola pú-

blica.

Autor(es): Ilanna Márnea Araújo Chagas1, Andrezza M. B. N. Tavares2

Orientador(a): Francisca Wilma Cavalcante

Esta pesquisa volta-se para o educador Ańısio Teixeira, considerado um dos maiores

pensadores da nossa história educacional. Sua contribuição para a educação brasileira é

reconhecida pelos estudiosos. Hoje, quando certo desanimo paira com relação à busca

de uma educação de qualidade para todos os cidadãos, talvez seja oportuno voltarmos o

olhar para os maiores baluartes da educação em nosso páıs, e sobre o muito já percorrido.

Pensando assim,. recorremos a fontes primárias (visita a museus) e secundárias (estudo de

obras e produções). A análise de tais fontes nos mostra que Ańısio Teixeira pensou o papel

da escola como um meio de prover oportunidades aos alunos, para o desenvolvimento do

esṕırito democrático, entendido, “acima de tudo, como um modo de vida, uma expressão

ética da vida”. A escola teria a finalidade de preparar cada homem para ser um indiv́ıduo

que pense e que se dirija de modo autônomo em uma ordem social, intelectual e industrial;

eminentemente complexa e mutável. Para Ańısio Teixeira, caberia à educação desenvolver

as capacidades do homem. Tal desenvolvimento se daria através de métodos de ensino

que visem a formação de hábitos de pensamento reflexivo, estabelecendo “as condições que

despertem e guiem a curiosidade humana. todo este cabedal de informações destrincha-se

numa exaustiva pesquisa, a qual pretendemos socializar as descobrtas com a apresentação

deste trabalho.

Palavras-chave: vida e obra, ,

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
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O Ensino da dança na escola e as produções art́ısticas da dança contem-

porânea.

Autor(es): Láıse Tavares Padilha Bezerra1, Láıse Tavares Padilha Bezerra2

Orientador(a): Karenine De Oliveira Porpino

Trata-se de uma pesquisa em andamento, cujo objetivo é construir diálogos entre a

Dança no contexto da Educação F́ısica e as produções art́ısticas da Dança Contemporânea

na atualidade, bem como identificar elementos ou situações desta produção que possam

apresenta perspectivas educacionais para a reflexão e criação de novas possibilidades peda-

gógicas para o ensino da dança na educação básica. Tal intento justifica-se na possibilidade

de contribuir para oferecer referências teóricas acerca do ensino na dança no contexto da

educação básica, bem como para atualização dos conteúdos ministrados nas disciplinas

de Dança Educacional e Dança do curso de EducaçãoF́ısica da UFRN. A fenomenologia-

hermenêutica será considerada como referencial metodológico compreendedo o retorno a

experiência vivida no ato de interpretação de textos e imagens presentes nas publica-

ções(matérias) da Revista Bravo, compreendidas no peŕıodo de julho de 2000 à julho de

2001, que versam sobre a temática da dança contemporânea.

Palavras-chave: educação, arte, dança

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local



HS0929

Ecopedagogia:contribuição à construção de novos parad́ıgmas.

Autor(es): Magnus José Barros Gonzaga1

Orientador(a): Nisia Brasileira A De P E Souza

Ecopedagogia: contribuição à construção de novos paradigmas.

As poĺıticas sócio-econômicas tem reservado ao planeta uma conseqüente e progressiva

queda na qualidade de vida de toda a população. Percebe-se o fenômeno na degradação

do ecossistema, na exclusão social e no impacto ambiental observável em todos os ńıveis

de existência. Mudar a maneira de pensar é fundamental para a busca de uma visão mais

global do mundo. O caminho da interdisciplinaridade em pesquisa, representa uma ruptura

com o modo linear de ler o mundo, uma forma de articulação dos saberes (MORIN, 1999).

Explicitar novas categorias que estruturam a vida cotidiana ligadas às práticas individuais

e coletivas e as experiências pessoais, é essencial para a educação do futuro ( Instituto

Paulo Freire, Gadotti, 2000, in Pedagogia da terra).

Surgem novas propostas sintetizadas em projetos poĺıticos ecológicos com o objetivo de

construir a “ escola cidadã, uma nova escola, um novo professor, um novo aluno( Gadotti,

Pedagogia daTerra, 2000 ) Explicitar essas categorias emergentes articuladas com um pro-

jeto de pesquisa ação em uma comunidade são os objetivos deste projeto que se desenvolve

em uma escola pública da rede municipal através de uma equipe interdisciplinar e a partir

de projetos de educação ambiental já existentes na comunidade pesquisada.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Autor(es): Jean Marcelo Da Silva1

Orientador(a): Italo Roberto Fernandes Andriola

O peŕıodo pós-guerra propiciou o crescimento e a expansão do comércio internacio-

nal. As organizações promoveram a reestruturação produtiva e administrativa buscando

se adaptar a um mercado concorrencial não mais local, regional ou nacional, mas, global.

Visando atender as exigências deste mercado globalizado, as empresas vêm promovendo a

reestruturação interna, com base na definição de novos produtos, no redesenho organiza-

cional, nas mudanças e aperfeiçoamentos das linhas de produção e na implementação de

novos sistemas de informação. Isto vem sendo conseguido por meio de modernos sistemas

tecnológicos que fazem uso da informática e da telemática, e que tendem a demandar um

novo perfil profissional que privilegia a iniciativa, a criatividade e a polivalência dos tra-

balhadores. O presente estudo objetiva compreender o processo evolutivo dos sistemas de

informação e sua relação com a demanda por variáveis qualificacionais. A pesquisa orienta-

se por um enfoque exploratório-descritivo, sendo desenvolvida junto aos responsáveis pelos

Sistemas de Processamento de Transações de 23 (vinte e três) empresas do Munićıpio de

Currais Novos. A coleta de dados obedecerá duas etapas: entrevista exploratória e apli-

cação de questionários. A análise dos dados será realizada por meio da determinação das

freqüências e cruzamento de variáveis.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PPPg/Padrão
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O sentido do ler

Autor(es): Anna Marcella Santos Da Cruz1

Orientador(a): Maria Lecy Araujo De Sa

(INTRODUÇÃO) Esta pesquisa baseia-se em questionamentos e reflexões realizados a

partir do projeto - Representações Sociais do Ato de Ler, que participei como bolsista.

Neste estudo priorizamos a dimensão simbólica do ler, que se refere ao sentido social que

esse ato assume na dos sujeitos investigados, tendo como fundamentação as representações

sociais. Analisamos as práticas de leitura no bairro, visando apreender as representações

sociais subjacentes. (METODOLOGIA) Adotamos a pesquisa etnográfica e procedimentos

compat́ıveis com o referencial adotado. (RESULTADOS) Constatamos a preferência por

leituras de caráter recreativo. As representações encontradas revelam uma relação de poder,

de valorização e de importância tributável àqueles que dominam a habilidade do ler. O

saber ler é instrumento necessário para arranjar um “bom emprego” e mudar de vida.

(CONCLUSÃO) Analisando as práticas de leitura não encontramos diferenças significativas

entre o grau de escolaridade e a preferência dos leitores. Por outro lado, o acesso ao livro é

dificultado pelas condições socioeconômicas da população, e a ausência de bibliotecas. As

representações sociais apreendidas reafirmam o valor e a importância que o saber ler tem

na vida dos sujeitos da pesquisa.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
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O COTIDIANO DO PRÍNCIPE: UMA VILA DO SERIDÓ NO SÉCULO XIX

(Relatório de Pesquisa/Iniciação Cient́ıfica)

Autor(es): Helder Alexandre Medeiros De Macedo1

Orientador(a): Muirakytan Kennedy De Macedo

Trata-se do Relatório de Pesquisa apresentado à PPPg enquanto Bolsista de Iniciação

Cient́ıfica (08/2000 a 07/2001) do projeto de mesmo nome da comunicação. Os objetivos

do Plano de Trabalho eram o de possibilitar o contato do bolsista com o método cient́ıfi-

co, dando-lhe condições para a elaboração de conclusões próprias. Adotando o referencial

teórico da História do Cotidiano e da Vida Privada (Mary Del Priore, 1997; Michel de

Certeau, 1998), após o levantamento bibliográfico realizou-se um Seminário de Pesquisa,

seguido de sondagem documental em arquivos e transcrição de documentação. Os fundos

pesquisados apresentaram documentos relativos ao Pŕıncipe (séc.XVIII e XIX), donde se

transcreveu 02 processos criminais. Paralelamente à pesquisa sobre as origens do Pŕıncipe

localizamos alguns mapas populacionais da Capitania do Rio Grande, além de se ter locali-

zado um Código de Posturas da região. Produziram-se artigos sobre a temática do projeto

e a história do Pŕıncipe. Concluiu-se que o cotidiano se apresenta como uma abordagem

historiográfica pertinente, resgatando o homem comum da exclusão social; que os fundos

arquiv́ısticos pesquisados contém documentação relativa ao Pŕıncipe do peŕıodo em estudo;

que a atividade orientada como bolsista nos permitiu elaborar conclusões próprias; que os

redirecionamentos que empreendemos denotam o caráter experimental do conhecimento

cient́ıfico.

Palavras-chave: História do Cotidiano e da Vida Privada, Vila do Pŕıncipe, Seridó

1Aluno(a) PIBIC Local
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“ESTUDO DE CONSERVAÇÃO DE QUANTIDADES - TESTES CLÍNICOS”

Autor(es): Themis Lacerda Dos Santos1, Tarcimária Rocha Lula Gomes Da Silva2, Aline

Constância De Figueiredo E Souza3

Orientador(a): Maria Do Rosario De Fatima De Carvalho

Ao analisarmos os fenômenos psicológicos, descobrimos a veracidade das idéias e dos

estudos de Piaget. Confirmamos os movimentos que ele previa, as reações e feições que

o indiv́ıduo teria durante os experimentos. O presente trabalho foi desenvolvido com o

objetivo de compreender a teoria piagetiana através de exames de sujeitos, cujas respostas

foram tratadas como dados sobre os quais o grupo passou a observar, refletir e analisar pro-

curando relacioná-las com a teoria estudada. Piaget desenvolveu um método de observação

que consiste em deixar a criança falar, anotando-se a maneira pela qual ela desenvolve o

seu pensamento. Para a realização dos experimentos, o grupo observou crianças de dife-

rentes idades correspondentes aos respectivos peŕıodos da teoria de Piaget. Foram feitos

experimentos com crianças entre 4 e 7 anos, correspondendo ao peŕıodo pré-operacional.

Buscando uma melhor compreensão e entendimento acerca da teoria de Piaget e de como

o grupo deveria proceder durante os experimentos, fez-se necessário a leitura de livros que

embasassem teoricamente o grupo e que fornecesse uma orientação adequada para o devido

estudo dentre os quais destacam-se os seguintes autores: Carraher (1998), Mayer (1981),

Piaget (1975) e Baldwin (1973).

Palavras-chave: testes cĺınicos, piaget, conservação de quantidades

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
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TESTES CLÍNICOS - O ESTUDO DA PERMANÊNCIA DO OBJETO

Autor(es): Mônica Matias Rafael Do Nascimento1, Danielle Silva Santos Feitoza2, Michelle

Bezerra De Souza3

Orientador(a): Maria Do Rosario De Fatima De Carvalho

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de compreender a teoria piagetiana

através de exames de sujeitos, cujas respostas foram tratadas como dados sobre os quais o

grupo passou a observar, refletir e analisar procurando relacioná-las com a teoria estudada.

Diante dos experimentos que deveriam ser realizados, foi preciso ao grupo aprender a ob-

servar, que em psicologia, constitui um esforço enorme para a maioria das pessoas porque

é necessário que tentemos abandonar nossa perspectiva particular, o nosso modo de ver

as coisas. Piaget desenvolveu um método de observação que consiste em deixar a criança

falar, anotando-se a maneira pela qual ela desenvolve o seu pensamento. Para a realiza-

ção dos experimentos, o grupo observou crianças de diferentes idades correspondentes aos

respectivos peŕıodos da teoria de Piaget. Foram feitos experimentos com crianças entre 6

meses e 2 anos, correspondendo ao peŕıodo sensório-motor. Em relação ao primeiro grupo

de crianças, procurou-se fazer observações e anotações das atitudes, comportamentos e rea-

ções destas.Buscando uma melhor compreensão e entendimento acerca da teoria de Piaget

e de como o grupo deveria proceder durante os experimentos, fez-se necessário a leitura

de livros que embasassem teoricamente o grupo e que fornecesse uma orientação adequada

para o devido estudo dentre os quais destacam-se os seguintes autores: Carraher (1998),

Mayer (1981), Piaget (1975) e Baldwin (1973).

Palavras-chave: testes cĺınicos, piaget, permanência do objeto

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) PIBIC Local
3Aluno(a) Voluntário
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“E FEZ-SE AS QUINTAS”

Autor(es): Cynthia Queiroz Oliveira1, Tarcimária Rocha Lula Gomes Da Silva2, Aline

Constância De Figueiredo E Souza3, Cećılia Bezerra De Medeiros4

Orientador(a): Joao Batista Cortez

Quando Natal ainda era restrita à Ribeira e Cidade Alta, o Senado da Câmara doou

as terras do trecho situado à curva do rio Potengi, denominado Refoles. Com o futuro

desenvolvimento desta área em direção à localidade denominada de Guarapes, despertou o

interesse em povoar a região que viria a chamar-se Quintas. Suas margens próximas ao rio

eram fecundas e a parte alta permitia a observação dos tropeiros que passavam em busca

de mercadorias. O surgimento e desenvolvimento desse bairro também recebeu influência

das obras destinadas ao serviço público de saúde. É o bairro contando sua própria história.

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo realizado neste bairro. Todo bairro

tem suas particularidades. Seja pela localização, o peŕıodo histórico durante o qual teve

ińıcio sua formação ou os fatos poĺıticos e econômicos que exerceram influências durante

toda a sua existência até os dias de hoje. Qualquer um desses fatores está presente em

toda uma cidade. Tomou-se como referencial teórico os estudos realizados por Welmann

(1991), Melo (1987), Lévi-Strauss (1976), Laraia (1999) e Thompson (1992), que abordam

o estudo das culturas através de um olhar antropológico. As pessoas que moravam no

interior do RN e vieram para Natal em busca de uma vida melhor, se instalaram nas vilas

e traziam para o bairro suas ráızes culturais adquiridas em seu lugar de origem. É o bairro

contando sua própria história.

Palavras-chave: história, quintas, bairro

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
4Aluno(a) Voluntário
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“O aluno portador da Śındrome de Down e a sua inclusão na sala de aula

regular: consciência e diversidade - desafios do milênio”

Autor(es): Tarcimária Rocha Lula Gomes Da Silva1, Cećılia Bezerra De Medeiros2, Mônica

Matias Rafael Do Nascimento3

Orientador(a): Ana Lucia Assuncao Aragao Gomes

O presente estudo tem por objetivo ampliar a discussão em torno da integração plena

dos portadores de necessidades especiais no espaço da escola regular. Mais especificamente,

é feita uma análise acerca da inclusão do aluno portador da Śındrome de Down na sala de

aula regular. A necessidade de se ampliar as estratégias de ensino sem, contudo, deixar de

contemplar a socialização e o desenvolvimento global do aluno especial, foi o que motivou

este trabalho. Tomando como parâmetro a ótica da literatura especializada, busca-se um

avanço no sentido de se aprimorar o processo de inclusão escolar. Para tanto, tomou-se

como referencial teórico Fierro (1995), Sassaki (1997), Marchesi (1995), Martins (1997),

Mantoan (1997), que abordam a questão dos portadores de necessidades especiais e do

conceito de inclusão escolar em uma perspectiva de plenitude. Embora ainda hoje se

continue dentro de uma realidade repleta de encontros e desencontros, onde a inclusão

tem como representação as mais variadas designações e compreensões, faz-se mister uma

laboriosa busca no sentido de se transpor os obstáculos existentes. Assim sendo, conclui-se

que a criança especial, embora já freqüente a escola e deste modo, seja aluno de direito,

falta-lhe a oportunidade de atingir o status de aluno de fato, cabendo aos profissionais

envolvidos no processo buscar meios para tanto.

Palavras-chave: inclusão, down, conscientização

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
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“A INFLUÊNCIA DOS HERÓIS CONTEMPORÂNEOS NO UNIVERSO ES-

COLAR INFANTIL”

Autor(es): Cećılia Bezerra De Medeiros1, Aline Constância De Figueiredo E Souza2, Tar-

cimária Rocha Lula Gomes Da Silva3, Mônica Matias Rafael Do Nascimento4

Orientador(a): Maria Da Conceicao F B S Passeggi

O presente estudo apresenta resultados de uma pesquisa realizada com 72 crianças, de

ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 11 anos, com ńıveis de aprendizagem diferenciados.

Ele tem como objetivo discutir a forma como os informantes interpretam os heróis con-

temporâneos oriundos da mı́dia televisiva. Tomou-se como referencial teórico os estudos

realizados por AMARILHA (2000), BEE (1996), BETTELHEIM (1992), PIAGET (1999),

VIGOTSKY (1999) e WOOLFOLK (2000), que focalizam no desenvolvimento infantil a

interação entre o real e o imaginário. Os dados foram coletados a partir da aplicação de

questionários em três classes de duas escolas particulares de Natal/Brasil. Procurava-se

conhecer como as crianças se relacionavam com seus heróis favoritos e como estes influen-

ciavam aspectos afetivos e emocionais, determinantes para a construção da sua identidade.

Dessa forma, percebeu-se que o universo infantil nos dias de hoje sofre influência dessa lin-

guagem virtual presente nos heróis contemporâneos, expressa no dinamismo da aventura

e da ação, pois as crianças sentem necessidade de se envolverem com o desconhecido e o

misterioso. Buscam dessa maneira, vivenciar o mundo exterior, contextualizando com o

seu mundo interior. Apesar de a criança não participar do mundo adulto, ela se projeta

nele, criando assim, elementos que irão assessorá-la no desenvolvimento da maturação de

sua personalidade.

Palavras-chave: desenvolvimento cognitivo, heróis contemporâneos, imaginário

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
4Aluno(a) Voluntário



HS0969

SÍNDROME DE BERARDINELLI NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO

NORTE E DA PARAÍBA - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E GENEALÓ-

GICA

Autor(es): Virginia Kelly De Souza Cândido Dantas1

Orientador(a): Ione Rodrigues Diniz Morais

Esta pesquisa consiste em mapear a distribuição geográfica e genealógica dos portadores

da Śındrome de Berardinelli nos estados do Rio Grande do Norte e da Paráıba. A Śındrome

de Berardinelli ou Lipodistrofia Generalizada Congênita, popularmente conhecida no Seridó

pela doença dos magros, é caracterizada pela perda parcial ou total do tecido adiposo,

gerando um distúrbio no metabolismo. Através desse projeto, foram detectados 28 casos em

10 cidades dos estados do Rio Grande do Norte e da Paráıba. Adotou-se como procedimento

metodológico básico o levantamento de dados e de informações, sendo utilizadas fontes

primárias e secundárias, optando-se pelo processo censitário, não havendo necessidade de

se trabalhar com planos amostrais. A pesquisa possibilitou o desenvolvimento de ações

que permitiram a tomada de consciência e o conhecimento a respeito da Śındrome, como

também o desenvolvimento da auto-estima, melhorando a integração e o relacionamento

desses portadores na sociedade.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0970

Organização e processo de trabalho nos serviços de assistência social: um

estudo das particularidades do trabalho de assistentes sociais em unidades

de serviços públicos estatais e não-estatais de Natal/RN.

Autor(es): Késsia Roseane De Oliveira França1

Orientador(a): Maria Celia Correia Nicolau

Objetiva apreender os elementos constitutivos dos processos de trabalho em que se insere

o trabalho do Assistente social, nos seus diversos ńıveis e dimensões, tendo em vista suas

particularidades. O campo delimitado para o estudo é o munićıpio de Natal/RN, através

das unidades da prestação de serviços de Assistência Social Pública estatais, não-estatais

e privadas. A execução da pesquisa consta de quatro etapas, a saber: na primeira será

realizada uma revisão do estado da arte visando identificar as principais fontes subsiadoras

das análises. Paralelo a essa revisão será realizado um mapeamento das instituições que

implementam poĺıticas de Assistência Social direcionadas à Criança e aos Adolescentes,

Idosos, Deficientes e suas famı́lias. A segunda etapa será constitúıda do trabalho de campo

propriamente dito. A terceira corresponderá à análise do material, através do estudo dos

diários de campo e da leitura das entrevistas. E na quarta etapa, a análise cŕıtica do

material apreendido.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0971

A Construção da Gestão Participativa do Desenvolvimento Rural Susten-

tável: o caso do PRONAF em São Paulo do Potengi/RN

Autor(es): Denise Maria Melo Da Silva1

Orientador(a): Roberto Marinho Alves Da Silva

Uma das modalidades do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-

miliar - PRONAF, visa dinamizar este setor produtivo através de Planos Municipais de

Desenvolvimento Rural (PMDR), elaborados e aprovados pelos Conselhos Municipais de

Desenvolvimento Rural (CMDR). A pesquisa analisou a participação da sociedade civil no

processo de democratização do PRONAF no munićıpio de São Paulo do Potengi/RN, no

peŕıodo 1997 a 2000. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os conselheiros,

lideranças comunitárias e gestores do Programa, verificando o processo de elaboração do

PMDR e sua adequação às demandas da agricultura familiar. Foram observados as pos-

sibilidades e limites da gestão participativa quanto à institucionalização, dinâmica interna

do CMDR e eficácia das ações do Programa. Conclui-se que a construção da gestão partici-

pativa do PRONAF neste munićıpio é um processo contraditório, marcado por fragilidades

institucionais do conselho e por limites do acesso a recursos e serviços, ao mesmo tempo

em que se constrói espaços de negociações poĺıticas.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0972

REZADEIRAS: ESPECIALISTAS DE CURA

Autor(es): Francimario Vito Dos Santos1, Paulo Ricardo Cosme Bezerra2

Orientador(a): Luiz Carvalho De Assuncao

Refere-se a um tipo de medicina popular, cujos conhecimentos advêm das práticas po-

pulares tradicionais e do catolicismo popular - a prática da reza ou benzedura, representada

pela rezadeira Barica - Cruzêta/RN. Apesar de ter sido pesquisado as rezadeiras da zona

rural e da zona urbana do munićıpio de Cruzêta, localizado na região Seridó do RN, re-

alizando entrevistas abertas e observações participantes, centramos o estudo na rezadeira

Barica, por observarmos a grande procura pelos seus serviços, tanto pelas pessoas da co-

munidade, como dos munićıpios vizinhos. Partindo das observações e análises efetuadas

no cotidiano da “especialista de cura” (Loyola, 1984) citada acima, temos o objetivo de

mostrar seu perfil, o processo de aprendizagem ou iniciação, o dom, o processo de cura,

a classificação dos males do corpo e esṕırito, o sacrif́ıcio, o descarrego, o reconhecimento

social, a clientela. Assim, abordaremos a prática da benzeção existente na comunidade.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário



HS0973

TERRORISMO: HISTÓRICO, CONCEITOS E LEGISLAÇÃO RELACIONA-

DA

Autor(es): Rafael De Medeiros Lula Da Mata1, Rodrigo Cromwell Cavalcanti Tinôco2,

Ronald Castro De Andrade3, Helio Maciel De Paiva Neto4

Orientador(a): Rosenite Alves De Oliveira

Analisa-se as origens do fenômeno do terrorismo e suas mais diversas facetas pelas quais

ele se configura na atualidade. A partir de uma análise histórica dos prinćıpios do terro-

rismo, estudamos os seus diferentes tipos e classificações e elaboramos uma importante

distinção entre o movimento de terrorismo e a luta de resistência. Em seguida, vemos as

diferentes formas de organização do terrorismo, focalizando em alguns dos maiores indiv́ıdu-

os e organizações terroristas. Por fim, conclúımos com uma śıntese das mais importantes

convenções internacionais a respeito do terrorismo adotadas pelos principais organismos

internacionais do mundo.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
4Aluno(a) Voluntário



HS0974

Unidades Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Apodi-Mossoró

Autor(es): JosÉ Carlos Do Nascimento1, Valdenildo Pedro Da Silva, Tasia Hortencio De

Lima Medeiros, Otânio Revoredo Costa2

Orientador(a): Beatriz Maria Soares Pontes

Explica-se as caracteŕısticas f́ısicas das Unidades Geoambientais identificadas na Bacia

Hidrográfica do Apodi-Mossoró: 1. Zona Serrana (sub-zona1 Serra de São José e sub-zona2

Serra de Martins); 2. Zona da Depressão Sertaneja; 3. Zona da Chapada do Apodi; 4. Zona

do Litoral Setentrional. A Bacia do Apodi-Mossoró localiza-se a oeste do Estado do RN,

abrangendo 50 munićıpios. O clima predominante na bacia é o semi-árido, destacando-se

também o clima sub-úmido seco. O arcabouço geológico dessa bacia é constitúıdo por ro-

chas que variam do pré-cambriano ao quaternário. Praticamente metade da área da bacia

é constitúıda por rochas sedimentares. Quanto às rochas cristalinas, os granitos e gnais-

ses afloram na maior parte dos terrenos pré-cambrianos. Quanto aos solos, predominam

terrenos cristalinos e sedimentares, com tipos de solos variados. A cobertura vegetal pre-

dominante é a caatinga hiperxelófila. Mas também encontram-se a floresta subcaducifólia,

formações florestais secundárias e florestas ciliares de carnaúba. Na hidrografia destaca-se

o rio Apodi-Mossoró que nasce na Serra de Lúıs Gomes-RN, com uma extensão de 210

km, desaguando no Oceano Atlântico. Em 1991 havia, no conjunto da Bacia, uma popu-

lação total de 540.452 habitantes. Quanto à economia da bacia, existe a combinação da

agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral e atividade industrial localizada. Na

Chapada do Apodi encontra-se em expansão o desenvolvimento da agricultura irrigada.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) Voluntário



HS0975

A percepção na aquisição da leitura e da escrita na infância.

Autor(es): Patŕıcia De Souza Azevedo1

Orientador(a): Jefferson Fernandes Alves

O presente estudo experimental é fruto de reflexões teóricas e emṕıricas realizadas acer-

ca da função mental “percepção” na formação de leitores, pois é sabido que a alfabetização

de crianças está associada a pré-requisitos perceptivo-motores - orientação espacial, latera-

lidade, discriminação visual e auditiva, coordenação motora, etc - sem cujo domı́nio não é

posśıvel aprender a ler e escrever. Objetivando diagnosticar o estágio do desenvolvimento

da percepção de crianças na infância, nosso campo de pesquisa é a Escola Estadual Berilo

Wanderley,em Natal-RN, com uma turma do 2o ciclo do ensino fundamental. Sabendo que

a percepção está inserida num caráter histórico, logo quanto mais esta for estimulada, o

individuo desenvolverá a leitura e a escrita significativamente. Nosso intuito é comprovar e

justificar nosso objetivo principal que é propiciar a compreensão acerca da importância que

deve ser dada ao trabalho com a função mental “percepção”no desenvolvimento e aquisição

da leitura e escrita na infância.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0976

A ARTE DOS IMAGINÁRIOS E DAS MEMÓRIAS VOTIVAS

Autor(es): Juliana Rocha De Azevedo1

Orientador(a): Wani Fernandes Pereira

Estuda-se o acervo referente as peças de arte sacra e ex-votos do Museu Câmara Cascudo

através da pesquisa bibliográfica, estudo técnico do acervo e pesquisa de campo, e revelou

além do aprofundamento da temática, dados biobibliográficos novos. Em relação as imagens

de arte sacra, analisamos o trabalho de quatro dos principais escultores potiguares, Xico

Santeiro, Júlio Cassiano, Ana e Luzia Dantas. Ao tratarmos dos ex-votos em madeira

e das imagens religiosas vemos em comum que ambas são confeccionadas pelos mesmos

artesãos. A prinćıpio estes iniciam-se na prática produzindo ex-votos ou milagres e a partir

do momento que já dominam a técnica de esculpir passam a confeccionar as imagens. O

homem precisa criar, inventar, recriar formas novas, dáı então o ser e o objeto passaram a

ter existência divina. Esse comportamento primitivo- no sentido de primeiro- permanece na

nossa era atual, da mesma forma hoje o homem continua preso ao sobrenatural e aos objetos

que o conduzem a tal. Os ex- votos e as imagens podem ser entendidos como representações

do imaginário. O acervo do Museu Câmara Cascudo nos permitiu um conhecimento prévio

da técnica e da estiĺıstica a qual será de relevante importância no reconhecimento das obras

destes escultores espalhadas pelas coleções particulares.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PPPg/Padrão



HS0990

: RELATIVIZANDO A EDUCAÇÃO: uma busca pela diversidade cultural

dentro da escola

Autor(es): Alex César Moreira Pinheiro1

Orientador(a): Joao Batista Cortez

Analisa-se num 1o momento as diferentes posturas docentes adotadas em seis escolas da

rede pública de ensino médio e fundamental, objetivando também, identificar os métodos

de ensino e a relação entre os docentes e os discentes nas situações de sala de aula. Durante

a realização da pesquisa, foram feitas, também, observações, entrevistas com professores e

alunos para conhecer melhor a realidade social e educacional das escolas públicas estudadas.

Observou-se ainda, que essas posturas adotadas pelos professores são tidas como de caráter

etnocêntrico, uma vez que o professor e a própria escola trabalham, principalmente, com

um tipo de saber, desprezando, muitas vezes, o conhecimento que os alunos de diferentes

condições sócio-econômicas trazem de acordo com a realidade na qual estão inseridos.

Essa prática, assumida pela escola, em geral, contribui e, as vezes, até provoca conflitos,

bloqueios e desinteresse, evasão e repetência dos alunos quando não conseguem assimilar

os conteúdos estudados. Finalizando, tenta mostrar de maneira clara, a importância do

universo do professor como mediador e orientador de uma classe social, que precisa conhecer

as diferentes linguagens e, dessa maneira, conduzir os saberes de forma eficaz considerando

a variedade cultural e lingǘıstica dos alunos.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



HS0991

De um trabalho de campo, para além de um abordagem cŕıtico-social no

bairro das quintas.

Autor(es): Andrezza M. B. N. Tavares1, Ilanna Márnea Araújo Chagas2

Orientador(a): Joao Batista Cortez

Este trabalho apresenta elementos de uma pesquisa realizada no bairro das Quintas,

através da disciplina intitulada Antropologia e Educação, sob a orientação do professor

João Batista Cortez. Foram estudados, os aspectos educacionais, poĺıticos, sociais e de

saúde num enfoque cŕıtico. Porém, os culturais mereceram destaque absoluto, dada a

influência que fora recebida dos portugueses, franceses, africanos, entre outros tantos povos

que ali se fizeram presentes. Outro paradigma pesquisado foi sobre a influência cultural da

mı́dia para com os moradores do bairro em questão, pois no trajeto da pesquisa sentimos

necessidade de entendermos o porquê dos traços daquelas culturas citadas terem apagado-

se, assim como de entendermos o motivo da emergência de tantos outros comportamentos

que por muito tempo foram ignorados por aquela comunidade. A metodologia aplicada

para efetivação da mesma, foi trabalho de campo, segundo os deśıgnios de Malinowinsk e

Franz Boas. Dentre os principais resultados obtidos nesta, pode-se elucidar a aproximação

entre teoria e prática, contribuindo para embasar nossa formação profissional, além de nos

dar condições de obter um olhar diferente face a realidade social-poĺıtica da cidade. Outro

sim; foi a relevante atividade de registro e de publicação da riqueza cultural de um dos

bairros mais carentes de Natal.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário



SB - Saúde e Biociências

SB0011 - Expedito Silva Do Nascimento JÚnior

SB0036 - Cibelly Leite Almeida De Medeiros

SB0037 - Renata Galvão Diniz

SB0043 - Danielle Oliveira De Araujo

SB0045 - JosÉ Edilson Gomes JÚnior

SB0049 - Éricka Janine Dantas Da Silveira

SB0057 - Silvana Alves Da Silva
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SB0091 - Tirzah Braz Petta

SB0092 - Bruno De Souza Maggi
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SB0111 - Ademar Alexandre De Morais

SB0121 - Maria Lucilda De Lima

SB0124 - Shirlly Margareth Barreto Freire

SB0125 - Anna Regina Dantas De Sales

SB0127 - Lauro Rodolpho Soares Lopes

SB0128 - Eduardo Antônio Ayremoraes Batista

SB0130 - Ismênia Glauce De Oliveira Barreto

SB0147 - Debora Cristina De Souza Peixoto

SB0149 - Andrea Souza Da Silva Leite

SB0150 - Thiago Sanna Freire Silva

SB0157 - Daniele Freire De Lacerda



SB0158 - PatŕIcia Kalline Dantas Trindade

SB0169 - Liz Carolina Da Silva Lagos Cortes

SB0171 - Renata Filgueira Borges

SB0176 - Wilzamara Pontes De Siqueira

SB0177 - Amanda Sarmento Rocha Leal
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SB0182 - Lailson Silva De Lima
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SB0189 - Ruth Claudinan Freitas Lima
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SB0207 - Claudia Cristina Oliveira
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SB0224 - Wagner Sandro Da Costa Moreira
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SB0242 - Márcia Simonelli De Medeiros
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SB0267 - Chyrly Elidiane De Moura
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SB0290 - Kattya Gyselle De Holanda E Silva
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SB0296 - Lidiane Maria De Brito Macedo

SB0297 - Nara Medeiros Cunha De Melo

SB0298 - Maria Nirvana Da Cruz Formiga

SB0300 - Flávio César Bezerra Da Silva



SB0301 - Iara Alves Cortês

SB0302 - Diego De Medeiros Bento

SB0305 - Ana Lúcia Fernandes Campos

SB0309 - Samara Kareny Da Silva Dias

SB0315 - Milena Lisboa Gomes

SB0317 - Rose Emilia Macedo De Queiroz

SB0318 - Adriana Gomes Amorim
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SB0328 - Alessandra Estevam Dos Santos
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SB0363 - Antonio Oliveira Do Nascimento Junior
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SB0374 - Marcela Gomes Da Silva
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SB0403 - Ana Luiza Fernandes De Almeida
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SB0421 - Ana Maria Da Silva Maia

SB0425 - Patricia Furtado Lima



SB0426 - Henrique Alexandre Dos Santos Celestino

SB0427 - Ana Ligia Dantas De Medeiros

SB0432 - Recy Michelle Cruz Freire

SB0439 - Leonardo Rocha Da Gama

SB0440 - Alison Pereira Batista
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SB0543 - MarćIlio Lima Da Silva

SB0544 - Iara Alves Cortês

SB0548 - Mailre Praxedes Gomes

SB0549 - Juliana Garcia Gomes Neto

SB0550 - Camila Aguirre Goes
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SB0716 - Patŕıcia De Oliveira Shimizu
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SB0784 - HiÉlia Costa Dos Santos

SB0799 - Wivel Antonio Pereira De Castro Junior

SB0801 - Rodolfo Daniel De A. Soares

SB0804 - Stuart Handerson Rodrigues Da Costa
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SB0011

Variações anatômicas na origem da artéria ćıstica

Autor(es): Expedito Silva Do Nascimento JÚnior1

Orientador(a): Miriam Stela Maris De O Costa

A veśıcula biliar armazena a bile produzida pelo f́ıgado, a qual é lançada na luz do

duodeno. O conhecimento da veśıcula biliar, dos elementos anatômicos relacionados, e sua

vascularização, merecem atenção devido a alta incidência de patologias relacionadas ao

órgão. O suprimento sangúıneo necessário ao funcionamento da veśıcula biliar provém da

artéria ćıstica, a qual pode ter origens diferentes. O objetivo deste trabalho foi o estudo

anatômico da artéria ćıstica, particularmente no que diz respeito a sua origem. Para tal,

utilizamos cadáveres fixados de 50 indiv́ıduos humanos, sendo 4 adultos do sexo masculino,

28 fetos a termo, sendo 17 do sexo masculino e 11 do sexo feminino e 18 em peças anatômicas

isoladas, sendo que nestas últimas não foi posśıvel a identificação do sexo. A metodologia

utilizada foi dissecação a olho nu. Em 40 casos (80%), a artéria ćıstica originou-se da artéria

hepática direita. Nos 10 casos restantes (20%), a origem ocorreu da artéria hepática própria

em 4 casos (8%), da artéria gastroduodenal em 3 casos (6%), da artéria hepática direita,

caso em que a artéria ćıstica era dupla em 2 casos (4%), e da artéria hepática esquerda em 1

caso (2%). Tal conhecimento visa chamar atenção para a existência dessas variações, mesmo

se considerando uma menor incidência com relação ao padrão mais freqüente, possibilitando

abordagem cirúrgica adequada e, portanto, diminuindo a incidência de lesões inesperadas

das mesmas durante os procedimentos cirúrgicos.
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Estudo morfológico das alterações do colágeno e do perfil da resposta

inflamatória dos tecidos periodontais sadios e acometidos por Periodonti-

te

Autor(es): Cibelly Leite Almeida De Medeiros1

Orientador(a): Claudia Roberta Leite Vieira De Figueredo

(INTRODUÇÃO) O nosso trabalho teve como propósito estudar as caracteŕısticas mor-

fológicas de 15 casos gengiva clinicamente sadia e 10 casos de Periodontite com o intuito

de avaliar as alterações do colágeno, bem como o grau de vascularização e a quantidade e

qualidade do infiltrado inflamatório, nos estados de saúde e doença periodontal. (METO-

DOLOGIA) As informações objeto do presente estudo foram obtidas através das fichas de

solicitação de exame anátomo-patológico encaminhadas ao Serviço de Anatomia Patológica

da Disciplina de Patologia Oral da UFRN, referente ao peŕıodo de 1974 a 1999. Fazendo-se

uso da microscopia de luz, estas lâminas foram reavaliadas para confirmação de diagnósti-

co e análise dos aspectos morfológicos de cada espécime gengival constante desta pesquisa.

(RESULTADOS) Os resultados morfológicos da gengiva clinicamente sadia, mostraram

que 60% das amostras exibiram um infiltrado inflamatório intenso, predominantemente

linfocitário bem como um alto grau de vascularização (93,3% dos casos). Os resultados

morfológicos referentes à Periodontite revelaram a presença de um infiltrado inflamató-

rio linfoplasmocitário, intenso e difuso em posição perivascular. (CONCLUSÃO) Nossos

resultados permitiram concluir que, independentemente do estado de saúde ou doença,

os tecidos gengivais são infiltrados por células inflamatórias, especialmente plasmócitos,

exibindo, em adição, alto grau de vascularização e alterações do colágeno.
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Estudo morfológico das alterações do colágeno e do perfil da resposta

inflamatória dos tecidos periodontais sadios e acometidos por Gengivite

crônica

Autor(es): Renata Galvão Diniz1

Orientador(a): Claudia Roberta Leite Vieira De Figueredo

(INTRODUÇÃO) O nosso trabalho teve como propósito estudar as caracteŕısticas mor-

fológicas de 15 casos gengiva clinicamente sadia e 30 casos de Gengivite Crônica com o

intuito de avaliar as alterações do colágeno, o grau de vascularização e a qualidade e a

quantidade do infiltrado inflamatório, nos estados de saúde e doença periodontal. (ME-

TODOLOGIA) As informações objeto do presente estudo foram obtidas através das fichas

de solicitação de exame anátomo-patológico encaminhadas ao Serviço de Anatomia Pa-

tológica da Disciplina de Patologia Oral da UFRN, referente ao peŕıodo de 1974 a 1999.

Fazendo-se uso da microscopia de luz, estas lâminas foram reavaliadas para confirmação de

diagnóstico e análise dos aspectos morfológicos de cada espécime gengival constante des-

ta pesquisa. (RESULTADOS) Os resultados morfológicos da gengiva clinicamente sadia,

mostraram que 60% das amostras exibiram um infiltrado inflamatório intenso, predomi-

nantemente linfocitário bem como um alto grau de vascularização (93,3% dos casos). Os

resultados morfológicos referentes à Gengivite Crônica revelaram a presença de um in-

filtrado inflamatório intenso e difuso em posição perivascular. (CONCLUSÃO) Nossos

resultados permitiram concluir que mesmo em condições de saúde periodontal, os tecidos

gengivais são infiltrados por células inflamatórias, exibindo alto grau de vascularização e

alterações do colágeno.
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SB0043

Comparação entre duas escalas de escores para analisar a influência do

sexo na determinação de cronotipos matutino e vespertino na cidade de

Natal

Autor(es): Danielle Oliveira De Araujo1

Orientador(a): Lucio Flavio De Sousa Moreira

Desde o ińıcio do século passado têm sido feitos estudos que analisam as diferenças indi-

viduais dos ritmos circadianos propondo a existência de cronotipos matutino e vespertino.

Estes indiv́ıduos são classificados de acordo com seus horários preferenciais de ińıcio e tér-

mino de suas atividades. Classifica-se como matutino aquele que apresenta o ińıcio de suas

atividades nas primeiras horas da manhã, já os vespertinos, têm o ińıcio de suas atividades

mais tarde, sendo também posśıvel encontrar indiv́ıduos como sendo indiferentes. Com o

objetivo de investigar a influência do sexo na determinação destes cronotipos na cidade de

Natal foi utilizado um questionário proposto inicialmente em 1976 por Horne & Östberg

(J. Chronobiol. 4:97-110, 1976), traduzido para o português, modificado e validado por

Benedito-Silva et al (in Proceedings of the XIX International Conference of the Internati-

onal Society for Chronobiology, 1989). Do Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e

Ritmos Biológicos da USP focando duas tabelas de escores propostas pelos referidos au-

tores. O questionário foi aplicado a 512 indiv́ıduos, com intervalo de idades entre 17 e 67

anos. A amostra foi composta de 238 indiv́ıduos do sexo masculino e 274 do sexo feminino.

Através do um teste estat́ıstico foi observada diferença estatisticamente significativa entre

os sexos quando utilizada a tabela de escores proposta por Horne & Östberg, quando usada

a tabela proposta por Benedito-Silva, esta diferença inexiste.
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Identificação e distribuição de larvas de lagostas na Zona Econômica Ex-

clusiva do Nordeste do Brasil

Autor(es): JosÉ Edilson Gomes JÚnior1

Orientador(a): Jorge Eduardo Lins Oliveira

Mesmo sabendo-se que a pesca lagosteira é uma atividade de grande relevância no

tocante aos aspectos social e econômico, ainda há uma escassez de informações sobre a

biologia desse crustáceo, principalmente no referente aos primeiros estágios do ciclo de

vida. Desta forma, o principal objetivo deste trabalho é a obtenção de conhecimentos

mais profundos sobre a fase larval (filossoma) desse crustáceo, através de sua bioecologia,

dinâmica do recrutamento, distribuição e abundância na costa Nordeste do Brasil. Durante

as campanhas oceanográficas do Navio Oceanográfico Antares (Marinha do Brasil), dentro

do programa REVIZEE/SCORE-NE, foram capturadas 186 larvas de lagostas das famı́lias

Palinuridae e Scyllaridae. As campanhas foram realizadas durante o peŕıodo de agosto

a outubro de 1998 (REVIZEE/NE-3) e agosto a outubro de 2000 (REVIZEE/NE-4). Do

total de larvas capturadas, 110 (NE-3) e 76 (NE-4), 98,39% pertencem à famı́lia Palinuridae

e 1,61% à famı́lia Scyllaridae. Em relação à distribuição das mesmas, podemos observar

que difere um pouco entre as duas famı́lias em termos de abundância, próximo ou distante

da costa, onde as larvas de Palinuridae apresentam maiores valores próximos aos bancos

e ilhas oceânicas, enquanto que para Scyllaridae os valores máximos foram encontrados

próximos à costa.
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EXPRESSÃO DOS FILAMENTOS INTERMEDIÁRIOS DE CITOQUERATI-

NAS NA GENGIVITE CRÔNICA

Autor(es): Éricka Janine Dantas Da Silveira1, Claudia Roberta Leite Vieira De Figueredo,

KÉtsia Bezerra Medeiros, Hévio Freitas De Lucena

Orientador(a): Lelia Maria Guedes Queiroz

No amplo leque das doenças que acometem os tecidos de suporte dos elementos dentá-

rios, atenção considerável deve ser dada à Patologia periodontal, onde estão inclúıdas um

grupo de doenças inflamatórias que afetam os tecidos gengivais e as estruturas de suporte

dos dentes, culminando na perda óssea e dentária. O estudo do perfil das citoqueratinas nos

tecidos gengivais inflamados permite o entendimento da intrincada relação existente entre

estes filamentos intermediários e o grau de inflamação do tecido conjuntivo, a proliferação

epitelial, taxa de renovação celular e a ceratinização superficial. Estudamos, neste traba-

lho, as caracteŕısticas histopatológicas e a expressão imuno-histoqúımica das CKs 10,13,14

e 16 em 12 casos de gengivite crônica e 02 casos de mucosa oral normal utilizados como

controle; verificamos também a relação da expressão dessas protéınas com a intensidade da

reação inflamatória áı presente. Nas amostras gengivais analisadas ocorreu um predomı́nio

do infiltrado linfoplasmocitário. A expressão das CKs 10, 13 e 16 foi observada em todos

os estratos epiteliais com exceção da camada basal. A CK 14 foi observada em todos os

estratos epiteliais nos casos de gengivite crônica independendo do tipo e intensidade do

infiltrado inflamatório. Conclúımos que as CKs 10, 13 e 16 não sofrem influências da rea-

ção inflamatória, enquanto a CK 14 encontra-se alterada, sofrendo posśıveis influências do

infiltrado inflamatório presente.
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SB0057

Isolamento e identifição de enterobactérias no rio Ceará-Mirim.

Autor(es): Silvana Alves Da Silva1, Jussara Freire De Azevedo2

Orientador(a): Magnolia Fernandes Florencio De Araujo

O objetivo deste estudo foi o isolamento e a identificação da famı́lia Enterobacteriaceae

em trechos do rio Ceará-Mirim. Para a realização do trabalho, foram realizadas coletas

neste rio por um peŕıodo de 10(dez) meses com uma freqüência quinzenal. As amostras

foram coletadas em frascos estéreis de 100ml. Os isolamentos das amostras foram feitos

em placas de Petri, e os meio de cultura utilizados foram Mc Conkey, EMB e SS, com

incubação por um peŕıodo de 24 a 48hs a 35◦C. Provas bioqúımicas espećıficas foram reali-

zadas na determinação dos gêneros e espécies presentes nas amostras coletadas. As espécies

encontradas com maior freqüência foram: Proteus sp., Providentia stuartii, Arizona sp.,

Shigella sonnei, Citrobacter freundii, Escherichia coli. A partir destes resultados podemos

concluir que o rio em questão é portador de uma grande variedade da famı́lia Enterobacte-

riaceae. A alta freqüência de bactérias de origem fecal mostra o quanto este rio é atingido

pela deposição de esgotos e criação de animais longo do rio.
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A QUEIMADURA COMO AGENTE UTILIZADO NA TENTATIVA DE AUTO-

EXTERMÍNIO EM PACIENTES INTERNADOS EM UM HOS

Autor(es): Walqúıria Barroso Dos Santos Kramer1, Walqúıria Barroso Dos Santos Kramer2,

Marivânia De Souza Silva3, Glaucea Maciel De Farias

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com dados retroativos sobre queimadura

como agente na tentativa de auto-extermı́nio, objetivando caracterizar as v́ıtimas, identi-

ficar os fatores que levaram a esta tentativa e por quem foram assistidos estes pacientes.

A amostra constou de 25 prontuários havendo predominância da faixa de 20 a 40 anos,

do sexo feminino e da ausência de filhos. Maio e Domingo tiveram o maior número de

ocorrências. Depressão e problemas de relacionamento interpessoal foram os principais fa-

tores que levaram ao ato e o agente causador foi a chama direta. Face, tórax e membros

superiores foram as regiões mais atingidas. Quanto a extensão prevaleceu o grande quei-

mado e quanto a profundidade, as queimaduras de 2o e 3o graus. A maioria dos pacientes

obtiveram alta no peŕıodo de duas a dez semanas e foram assistidos principalmente pelo

auxiliar de enfermagem e pelo cirurgião plástico (60%).
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Isolamento e identificação de Enterobctérias no rio Potengi.

Autor(es): Jussara Freire De Azevedo1, Silvana Alves Da Silva2

Orientador(a): Magnolia Fernandes Florencio De Araujo

O estudo realizado objetivou isolar e identificar as espécies da Famı́lia Enterobacteria-

ceae no rio Potengi. A metodologia para realização do trabalho deu-se no peŕıodo de 10

meses, com freqüência quinzenal e o material foi coletado em frascos estéreis com capaci-

dade para 100 ml. Os meios Mc Conkey, SS e EMB foram utilizados para o isolamento e

as amostras foram incubadas a 35o durante o peŕıodo de 24 horas. Foram realizadas provas

bioqúımicas espećıficas para a famı́lia Enterobacteriaceae a fim de identificar gêneros ou

espécies. As espécies mais isoladas foram: Escherichia coli, Citrobacter sp., Providencia

sp., Shigella sp., Arizona sp., Proteus sp. Com os dados obtidos observamos que no rio

Potengi, nos trechos estudados , há uma variedade de espécies da famı́lia Enterobacteriace-

ae, algumas apresentando capacidade patogênica. Porém estas espécies ou gêneros podem

ou não ser de origem antropogênica, já que algumas tem como hábitat natural águas de

rios e lagos. Devido a alta incidência de espécies de origem fecal, demonstrou-se que este

rio é bastante afetado pelo despejo de esgotos e pela criação de animais a sua margem.

Portanto, por ser este rio um importante corpo d”́agua do RN, cabe às autoridades locais

realizarem o controle dessas atividades.

Palavras-chave: Rio Potengi, Enterobactérias,

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário



SB0066

Violência Infantil

Autor(es): Maria Izabel Dos Santos Nogueira1, Maria Izabel Dos Santos Nogueira2, Ana

Karina Do Nascimento Barreto3, Glaucea Maciel De Farias

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva sobre as violências sofridas por crian-

ças de 0 a 15 anos da cidade de Natal/RN, realizada no S.O.S Criança entre 28/4 à 12/5

anos. Objetiva conhecer a freqüência e distribuição da violência infantil. Conclúımos que

a idade predominante foi de 0 a 3 anos do sexo feminino (36,2%) ; a maioria das crianças

não estuda (56,0%). Grande parte das queixas foram anônimas por telefone (47,8%). A

maior freqüência recai sobre a mãe como violadora (43,9%) seguida do pai (25,8%), quando

os mesmos estavam alcoolizados (19,6%). Quanto à ocupação 28,6% são desempregados

e 20,0% donas de casa. A área corporal mais atingida foi a face com comprometimen-

to ocular (23,2%).As violências mais freqüentes foram negligência (24,3%), maus-tratos

(21,3%), espancamento (16,8%) e o abuso sexual ocorreu em 9,0%. Acreditamos que este

estudo abrirá espaços para reflexões sobre o assunto no curŕıculo de enfermagem e junto à

comunidade para prevenir as violências.

Palavras-chave: violência infantil, participação dos pais na violência infantil, o enfermeiro

e a violência infantil
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PACIENTES DIABÉTICOS E A ABORDAGEM DO AUTOCUIDADO NA CON-

SULTA DE ENFERMAGEM : análise em pacientes atendidos no Ambulató-

rio do HUOL - UFRN

Autor(es): Ana Elita De Lima Moreira1, Ana Elita De Lima Moreira2, Djáname Erlaine

Fernandes Dos Santos3, Glaucea Maciel De Farias

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva com abordagem quantitativa. Teve

como objetivo verificar o conhecimento do paciente acerca do diabetes, tratamento e iden-

tificar as dificuldades encontradas para o autocuidado. Amostra aleatória simples com

100 pacientes que freqüentaram o Ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes.

Os dados evidenciaram uma predominância de pacientes na faixa etária acima de 50 anos

(76%), sexo feminino (64%), assim como o baixo ńıvel de escolaridade (52%). É signi-

ficante o número de pacientes que desconhece a doença (70%) e conhece algum tipo de

tratamento (97%). A maioria (68%) relatou obter orientações pela enfermagem quanto as

causas do diabetes e como se autocuidar (66%). Verificou-se uma melhor orientação da

enfermagem sobre o autocuidado aos pacientes diabéticos, os quais poderão adquirir uma

melhor qualidade de vida.
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violência de gênero no lar entre as funcionárias de uma universidade fe-

deral em natal - RN

Autor(es): Elso Felix Pastor1, Elso Felix Pastor2, Ana Cristina Rodrigues Mendes3, Glau-

cea Maciel De Farias

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Trata-se de um estudo descritivo sobre a violência de gênero no lar, a partir de dados

obtidos por entrevista. Objetivou identificar a ocorrência deste tipo de violência, caracte-

rizar as vitimas e seus agressores, identificar o ponto de vista da mulher perante a situação

e suas propostas de resolutividade. Foram entrevistadas 20 mulheres, dentre as quais 25%

alegaram ter sofrido violência, principalmente psicológica. A maioria das vitimas não pro-

curou auxilio, reside com o agressor e sofreu agressões por 10 vezes ou mais. Predominou a

faixa etária de 40 a 44 anos entre as entrevistadas e de 40 anos ou mais entre os agressores.

A maioria dos agressores e v́ıtimas são casados, possuem nivel superior, residem na zona

sul e contribuem para o sustento familiar. A quase totalidade referiu divergências, vicios,

desrespeito mútuo e preconceitos como causas da violência, e propuseram a denúncia aos

órgãos competentes como resolução.
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ESTUDO RETROSPECTIVO QUANTO À PRATICA DA EPISIOTOMIA EM

UMA MATERNIDADE ESCOLA

Autor(es): Michelle Nabuco Dos Reis1

Orientador(a): Rejane Marie Barbosa Davim

Trata-se de um estudo descritivo realizado nos arquivos do Ambulatório da Materni-

dade Escola Januário Cicco/UFRN. Teve-se como objetivos, identificar a distribuição de

mulheres submetidas à episiotomia na referida instituição e a ocorrência de lacerações peri-

neais nessas mulheres. A seleção da amostra partiu de 25% das mulheres internadas no ano

de 2000, através de um levantamento documental nos prontuários, realizado nos meses de

abril e maio de 2001 em 725 prontuários de mulheres com o diagnóstico de parto normal.

Como principais resultados identificamos que 82,9% das participantes estavam na faixa

etária entre 12 e 26 anos de idade, com uma média de 21,5 anos de idade; a gestação entre

34 e 42 semanas teve um percentual de 85%, sendo que 68% estava entre 37 e 42 semanas.

Quanto à paridade, 56% eram primı́paras, 26% secund́ıparas e 18% terćıparas. A realização

de episiotomia ocorreu em 77,7% dos casos, dos quais 64,3 eram primı́paras; nos 22,3% de

mulheres onde não ocorreu a episiotomia, 52,5% teve laceração perineal. Dos 47,5% que

não teve episiotomia nem sofreu laceração perineal, 40,2% eram terćıparas, 35,2% primı́-

paras e 24,6% secund́ıparas. Conclui-se neste estudo que o uso rotineiro de episiotomia é

ainda uma realidade nos dias atuais, apesar das recomendações de especialistas no assunto

e da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicarem o uso limitado dessa intervenção.

Vale destacar ainda como ponto importante desta pesquisa, que o percentual de 35,2%

das primı́paras que não foram submetidas à episiotomia e não sofreram lacerção perineal

serem, na sua maioria, adolescentes entre 15 e 19 anos de idade.
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1Aluno(a) PIBIC Local



SB0090

Estudo do potencial mutagênico do Infuso de Cravo-da-́ındia

Autor(es): Patŕıcia Estevam Dos Santos1, Silvia Regina Batistuzzo De Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

Por ser muito utilizado na terapêutica popular, foi objetivo do presente trabalho ava-

liar o posśıvel potencial citotóxico, genotóxico e mutagênico do infuso de cravo-da-́ındia

(Eugenia caryophyllata). Não foram observadas quebras na cadeia fosfodiéster em DNA

tratado in vitro com o infuso de cravo-da-́ındia. Foi observado uma elevada citotoxicidade

para cepas CC104 e CC104mutMmutY tratadas com o infuso. Foi observado um aumento

na freqüência de mutação na cepa CC104, ao contrário, com a cepa CC104mutMmutY

observou-se queda na freqüência de mutações. Esta cepa é deficiente em duas enzimas

envolvidas no reparo de danos oxidativos no DNA e por esta razão apresenta taxa de mu-

tação espontânea elevada. Assim, a redução na freqüência de mutação nesta cepa sugere

uma atividade antioxidante para este composto. Esta atividade pode estar mascarando

a ocorrência de mutações induzidas por constituintes do infuso, como observado na cepa

proficiente em reparo de DNA (CC104). Após a realização do SOS cromoteste não foi

observada a indução da resposta SOS. Sendo assim, as lesões de DNA que levam a muta-

gênese observada na cepa CC104 podem não se constituir em bloqueios para a replicação.

O infuso de cravo-da-́ındia, por ser um extrato bruto, contém diferentes constituintes e por

esta razão as atividades citotóxica, mutagênica e antioxidante podem estar relacionadas a

diferentes compostos presentes nesta preparação.

Suporte financeiro - CNPq e FAPAM/UFRN

PES é bolsista PIBIC

Palavras-chave: cravo da ı́ndia, mutagênese, plantas medicinais

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0091

ENSAIO GENOTÓXICO DO ÓLEO DE COCO SAPONIFICADO UTILIZAN-

DO O SOS CROMOTESTE

Autor(es): Tirzah Braz Petta1, Silvia Regina Batistuzzo De Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

O Óleo de Coco Saponificado (OCS), recentemente extráıdo da espécie Cocos nucifera,

caracteriza-se por ser um tensoativo aniônico e apresenta um grande potencial para ser

usado em indústrias qúımicas e farmacêuticas. Foi objetivo do presente trabalho avaliar o

potencial genotóxico e/ou mutagênico deste composto. Foram realizados tratamentos de

DNA plasmidial (in vitro) e de cepas bacterianas com diferentes concentrações de OCS. Não

foram observadas quebras de cadeia no DNA tratado com OCS. O OCS mostrou-se citotóxi-

co para a cepa CC104. Não foi observado aumento na freqüência de mutações para as cepas

CC104 e CC104mutMmutY. Ao contrário, foi observado queda na freqüência de mutações

nas amostras tratadas em relação ao controle não tratado, na cepa CC104mutMmutY, a

qual é deficiente em duas enzimas envolvidas no reparo de danos oxidativos no DNA e por

esta razão apresenta taxa de mutações espontâneas elevada. A redução na freqüência de

mutações em bactérias CC104mutMmutY tratadas com OCS, sugere uma atividade anti-

oxidante para este composto. Não foi observada a indução do sistema SOS, sugerindo que

o OCS não apresenta potencial genotóxico. Os dados obtidos indicam ausência de ação

genotóxica do OCS.

Suporte financeiro: CNPq e FAPAM / UFRN

TBP é bolsista PIBIC

Palavras-chave: tensoativo, mutagênese, Cocus nucifera

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0092

IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE GLICOSILASES NO GENOMA DA CANA-

DE-ÁÇUCAR

Autor(es): Bruno De Souza Maggi1, Giovanna Araujo Da Silva Quaresma2, Silvia Regina

Batistuzzo De Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

As vias de reparo são extremamente importantes para a manutenção da integridade do

material genético, uma vez que atuam na correção de danos induzidos no DNA por agentes

f́ısicos ou qúımicos. Embora as vias de reparo de DNA sejam muito estudadas em alguns

organismos, em plantas são poucas as informações dispońıveis. O objetivo deste traba-

lho foi identificar, no banco de dados gerados pelo projeto Genoma da Cana-de-Açúcar

(Sugarcane Expressed Tag Project - SUCEST), seqüências nucleot́ıdicas homólogas a gli-

cosilases. Essas enzimas iniciam a via de reparo por excisão de bases, a qual está envolvida

com a correção de danos de base que causam pequenas distorções na estrutura em hélice do

DNA. As seqüências protêicas de glicosilases de diferentes organismos como bactérias, leve-

duras, homem e planta foram obtidas, a partir do GenBank (http://www.ncbi.lm.nih.gov).

Estas seqüências foram usadas como sondas no banco de dados do Projeto Genoma da

Cana-de-Açúcar (http//:sucest.lbi.dcc.unicamp.Br), através do programa tblastn. Foram

identificados e com um alto grau de conservação, clusters homólogos para a maioria das

glicosilases analisadas. Para uns genes, como UNG e OGG1, o padrão de expressão foi

restrito nas diferentes bibliotecas de cDNA. Para outros genes como mutM e MAG, foram

encontrados mais de um cluster homólogo, em diferentes bibliotecas de cDNA, o que pode

representar a ocorrência de alelos, splicing alternativo ou duplicação gênica.

Suporte financeiro: SINTEC-RN

Palavras-chave: genoma, glicosilase, cana de açúcar

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local



SB0093

Busca por AP endonucleases no genoma da cana-de-açúcar

Autor(es): Giovanna Araujo Da Silva Quaresma1, Bruno De Souza Maggi2, Silvia Regina

Batistuzzo De Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

Em plantas, o conhecimento sobre mecanismos de reparo ainda é reduzido, ao contrá-

rio do que vem ocorrendo com outros organismos, como bactérias, leveduras e mamı́feros.

As enzimas AP endonucleases, representadas pelas famı́lias exonuclease III e endonucle-

ase IV, fazem parte da via de reparo por excisão de bases, reconhecendo śıtios abásicos

originados após a remoção de bases lesadas pelas glicosilases. O objetivo deste trabalho

de data mining foi identificar, no banco de dados gerados pelo projeto Genoma da Cana-

de-Açúcar (Sugarcane Expressed Tag Project-SUCEST), genes homólogos aos genes para

AP endonucleases. Esta busca foi feita através do programa blast, dispońıvel na internet.

Foram encontrados quatro clusters homólogos a protéınas da famı́lia exonuclease III dis-

tribúıdos em diferentes bibliotecas de cDNA. Esses clusters não apresentaram similaridade

de seqüência nucleot́ıdica, quando comparados entre si, sugerindo a ocorrência de quatro

diferentes formas de protéına exonuclease III, as quais podem ser resultado de duplicação

de gene, splicing alternativo, ou utilização diferencial de região promotora. Seqüências ho-

mólogas aos representantes da famı́lia endonuclease IV, não foram encontradas no genoma

da cana-de-áçucar, como também em outras plantas. Estes dados sugerem que este gene

esteja ausente no reino vegetal. Como as duas famı́lias são encontradas em bactérias, a

ausência de uma ou outra em uma espécie pode ser devido à perda gênica.

Suporte financeiro: SINTEC-RN

Palavras-chave: genoma, cana de açúcar, AP endonuclase

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local



SB0094

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DO DESOXICOLATO DE SÓ-

DIO.

Autor(es): Matheus Silva Pereira (bolsista Cnpq/balcão)1, Silvia Regina Batistuzzo De

Medeiros

Orientador(a): Lucymara Fassarella Agnez Lima

Com a finalidade de determinar o potencial mutagênico do desoxicolato de sódio (DEO),

tensoativo muito utilizado na solubilização de fármacos como anfotericina B, foi realizado

o SOS cromoteste com as cepas PQ35 (uvr +) e PQ37 (uvrA), o teste de Kado com as

cepas TA98 e TA102 e um teste de mutagênese direta com as cepas CC104 (selvagem) e

CC104mutMmutY (deficiente nas enzimas de reparo FPG e mutyglicosilase), utilizando-se

diferentes concentrações deste tensoativo. Não foram obtidos resultados positivos para o

SOS cromoteste e também não foi observado o potencial mutagênico pelo teste de Kado,

contudo no teste de mutagênese direta foram caracterizados potencial citotóxico e muta-

gênico em ambas as cepas. Diante dos dados obtidos foi posśıvel concluir que a ausência

da resposta SOS em ambas as cepas nos indica que o tipo de lesão causada pelo DEO

não se caracteriza em bloqueios para a replicação. No teste de Ames os resultados nega-

tivos indicam que, não foram detectadas ações mutagênicas do tipo “frameshift” (TA 98)

e substituição de pares de bases (TA102). Não podemos descartar a possibilidade da ação

mutagênica do DEO, pois tal ação foi observada no teste de mutagênese direta, o qual

permite detectar um espectro de mutações mais amplo, que os demais testes utilizados.

Suporte Financeiro: CNPq e FAPAM-UFRN

MSP é bolsista IC-CNPq/balcão

Palavras-chave: desoxicolato de sódio, mutagênese, SOS cromoteste

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0102

ESTUDO DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DO EXTRATO BRUTO DA CAS-

TANHA DA ÍNDIA (Aesculus hippocastanum L.) PELO TESTE DE AMES

Autor(es): Maria Beatriz Mesquita CansanÇÃo Felipe1, Lucymara Fassarella Agnez Lima

Orientador(a): Silvia Regina Batistuzzo De Medeiros

O uso de plantas medicinais é uma prática bastante comum na sociedade. Alguns

desses produtos já tiveram suas propriedades terapêuticas confirmadas, enquanto outros

são considerados maléficos ao organismo. O objeto de estudo deste trabalho é a castanha

da Índia (Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum L.), que tem como prinćıpio ativo a

saponina e aescina. As cascas e sementes são utilizadas em extratos ĺıquidos e decocções,

enquanto que o extrato seco é processado e comercializado em forma de cápsulas. A

medicina popular emprega esta contra diarréias, disenteria e a malária. É indicada no

tratamento de insuficiência da circulação, fissuras anais, edemas e hemorróidas, e como

anti-inflamatório. Com o objetivo de avaliar o potencial mutagênico do extrato seco da

castanha, desde que testes anteriores indicaram essa posśıvel atividade, foi realizado o Teste

de Ames. Para tanto, foram utilizadas as cepas de Salmonella typhimurium TA97a e TA98

sem ativação metabólica, tratadas em diferentes concentrações do extrato. Como controle

positivo foi utilizado o 4NQO. Um aumento do número de revertentes resultando num

valor maior que 2 na razão de mutagenicidade é considerada uma amostra positiva. Este

resultado foi observado para a maior concentração testada da castanha da Índia, somente

na cepa TA98, sugerindo um potencial mutagênico por adição de um par de base. Em

função do observado, testes com outras cepas de Ames e com ativação metabólica serão

realizados.

Palavras-chave: Mutagenicidade, Produtos Naturais, Castanha-da-́India

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0103

PURIFICAÇÀO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSIDASES EXTRAÍDAS

DO MOLUSCO Crassostrea rhizophorea.

Autor(es): Cynthia Andrade Dos Santos Farias1, Carla Mara Dantas De Britto

Orientador(a): Joao Felipe De Sousa Filho

PURIFICAÇÀO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSIDASES EXTRAÍDAS DO MO-

LUSCO Crassostrea rhizophorea.

Aluna: Cynthia Andrade S. Farias

Orientador: João Felipe S. Filho

Como o metabolismo dos GAGs em diversas espécies de invertebrados vem sendo in-

vestigado envolvendo, principalmente, as espécies de moluscos A. brasiliana, T. gibbus e

Pomacea sp. Este trabalho mostra a existência de um sistema enzimático presente na es-

pécie C. rhizophorea, até então não estudada em nossos laboratórios. Tecidos do crustáceo

foram homogeneizados a 4◦C com tampão acetato de sódio pH 5,0; centrifugados a 20.000 x

g e o sobrenadante foi submetido a um fracionamento com concentrações crescentes de sul-

fato de amônio de 0-50% e 50-80% originando as frações F1 e F2, respectivamente. Estudos

iniciais mostram a presença de atividades glicosidásicas, entre elas a- e b-endoglicosidases.

Observou-se que a fração F2 apresentava a maior atividade enzimática degradativa com-

provada pelo desaparecimento da metacromasia em lâmina de gel de agarose. Em seguida,

a fração F2 foi fracionada através de gel filtração ( Biogel A 1,5m) e as frações obtidas

foram incubadas com os substratos sintéticos p-Nitrofenil derivados a 37◦C por 6 H. Es-

tes resultados indicam a presença de glicosidases no extrato do molusco C. rhizophorea,

que deverá ser submetido a um fracionamento com resinas para se obter o isolamento das

respectivas atividades detectadas até o momento.

Apoio Financeiro: PPPg

Mod. Bolsa: PIBIC / CNPq.

Palavras-chave: Glicosidases, Crassostrea, Glicosaminidases

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0106

FUNCIONALIZAÇÃO DO ANEL DE DIALQUILPIRAZINAS.

SÍNTESE DE TRIALQUILPIRAZINAS DE INTERESSE BIOLÓGICO.

Autor(es): Geruzia Marques Teodoro1

Orientador(a): Marcia Teixeira Barroso

A funcionalização direta do anel de dialquilpirazinas para obtenção de trialquilpirazinas

oferece desafios, devido a dificuldade de alquilar estes anéis poucos reativos a eletróf́ılos.

A metodologia utilizada parte do prinćıpio de alquilar diretamente o anel da 2,5-

dimetilpirazina e da 2,6-dimetilpirazina, utilizando reações entre essas pirazinas e vale-

raldéıdo a temperatura ambiente, em presença de sódio metálico e de solventes apolares.

Atentando para modificações nos parâmetros: temperatura de reação, tempo de reação e

de adição de reagentes. Os produtos foram purificados por cromatografia em coluna de

śılica-gel.

As maiores massas foram obtidas nas reações em que não houve a utilização de sol-

ventes. As análises por cromatografia em camada delgada, (C.C.D), infravermelho (IV) e

ressonância magnética nuclear de próton (RMN-H1) indicaram o desaparecimento do anel

aromático de pirazinas, levando-nos a realizar modificações nas condições reacionais e de

purificação dos produtos.

A pesquisa na preparação de pirazinas substitúıdas e que possuem interesse biológico

visa o uso dos produtos obtidos, como feromônios de formigas em testes de campo por

grupos de semioqúımicos.

REFERÊNCIAS:

1- A. F. Bramwell, L. S. Payne, G. Riezebos, P. Ward and R. D. Wells. The nuclear

alkylation of pyrazines by ketones and aldehydes. J. Chem. Soc. ( C ), 1971, 1627-1632.

2- T. Guilford, C. Nicol, M. Rothschield and B. P. Moore. The biological roles of

pyrazines: evidence for a warning odour fuction. Biol. J. Linnean Soc. , 1987, 31,113-128.

PIBIC - CNPq

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0111

COLECISTOQUININA (CCK) NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO CA-

MUNDONGO

Autor(es): Ademar Alexandre De Morais1, Lauro Rodolpho Soares Lopes2, Eduardo Antô-

nio Ayremoraes Batista3

Orientador(a): Miriam Stela Maris De O Costa

O núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo em mamı́feros é reconhecido como

o marca-passo circadiano para diversos comportamentos e funções fisiológicas. No NSQ

distingue-se diferentes subpopulações neuronais caracterizadas por seu conteúdo neuroqúı-

mico em pericários ou terminais. O objetivo deste trabalho é identificar no NSQ de camun-

dongos, a presença de CCK, que tem sido identificada ora em pericários, ora em terminais

em diferentes espécies. Camundongos albinos (Mus musculus) adultos foram anestesiados

e perfundidos. Os encéfalos foram seccionados por congelação, obtendo-se secções coronais

de 30 mm. Uma série foi submetida a imunohistoqúımica (protocolo ABC) utilizando-se

um anticorpo anti-CCK. A observação ao microscópio óptico permitiu detectar pericários e

terminais imunorreativos a CCK dispostos em todo contorno periférico do NSQ, com uma

maior concentração dorsomedial e ventrolateral, deixando uma região central, desprovida

de qualquer imunorreatividade àquela substância. Os resultados diferem da descrição en-

contrada em rato, no qual há apenas pequena quantidade de terminais, mas é similar ao

padrão de hamster. Os dados sustentam a tese de que a presença de diferenças interespe-

ćıficas constitui uma constante na organização do sistema de temporização circadiana.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
3Aluno(a) Outros



SB0121

Comportamento de Alimentação da mosca-da-fruta Ceratitis capitata in-

duzido por polpas de frutas

Autor(es): Maria Lucilda De Lima1

Orientador(a): Marcos Antonio De Andrade Medeiros

O comportamento de alimentação de moscas-das-frutas depende de est́ımulos qúımicos

e f́ısicos. Nos estudos realizados em laboratório do Departamento de Biologia Celular e Ge-

nética, da UFRN, com a mosca-de-fruta Ceratitis capitata, utilizou-se copos descartáveis

de 50ml contendo polpa de fruta de cajá, goiaba, manga e mamão para estimular o com-

portamento de alimentação das mesmas em duas caixas distintas de população onde foram

colocados, respectivamente, 25 machos e 25 fêmeas em idade reprodutiva. Os resultados

revelaram diferenças estat́ısticas nos horários de alimentação, assim como, na preferên-

cia por fruta, tanto entre machos quanto entre fêmeas. Ficou registrado que, enquanto

os machos apresentavam um pico de alimentação em torno do ińıcio da tarde, as fêmeas

apresentavam maior freqüência de alimentação no ińıcio da manhã. Com relação à escolha

da fruta, percebeu-se que as fêmeas tiveram preferência pelo mamão, enquanto os machos

preferiam a manga. Além disso, ficou patente que os est́ımulos olfativos se mostraram

mais eficientes visto que houve atração das moscas-das-frutas pela polpa da fruta a qual

não inclui os est́ımulos visuais (forma, tamanho e cor da fruta).

Palavras-chave: Comportamento, Alimentação, Ceratitis capitata

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0124

Processo de comunicação entre o enfermeiro e o paciente laringectomiza-

do

Autor(es): Shirlly Margareth Barreto Freire1, Shirlly Margareth Barreto Freire2, Glamar

Cunha Da Silva3

Orientador(a): Gilson De Vasconcelos Torres

Trata-se de um estudo do tipo descritivo-exloratório que teve como objetivo central iden-

tificar o processo de comunicação do enfermeiro com o paciente laringectomizado. Tendo

como público alvo os enfermeiros que trabalham com estes pacientes no Hospital Dr. Luiz

Antônio, situado em Natal-RN, hospital terciário, especializado em pacientes com câncer.

O instrumento utilizado foi um questionário estruturado contendo perguntas abertas. Os

resultados evidenciaram que esse processo de comunicação ocorre com dificuldade devido à

falta da fala e em algumas vezes dificultado ainda mais devido à escolaridade dos pacientes.

Observamos que enfermeiros e pacientes utilizam estratégias diferentes para se comunicar;

os enfermeiros utilizando a fala, e os pacientes a escrita e gesticulações. Detectamos a im-

portância de se trabalhar em equipe no cuidado ao paciente laringectomizado: enfermeiros,

demais profissionais da área de saúde, paciente e famı́lia.

Palavras-chave: Processo de Comunicação, Paciente Laringectomizado, Enfermeiro

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário



SB0125

Percepção de idosos acerca dos motivos de asilamento

Autor(es): Anna Regina Dantas De Sales1, Anna Regina Dantas De Sales2, Ritta De Kássia

De Araújo Lemos3

Orientador(a): Gilson De Vasconcelos Torres

Estudo exploratório descritivo, realizado no Instituto Juvino Barreto - Natal/RN, ob-

jetivando identificar os motivos que justificam o asilamento e identificar se existe relação

entre a relação familiar, condição de saúde e financeira e o asilamento do idoso. A amostra

foi constitúıda por 10 idosos entrevistados, sendo 5 homens e 5 mulheres, selecionados por

acessibilidade. Os entrevistados não possúıam companheiros no momento de seus ingressos

no asilo. Os motivos de asilamento, revelaram que as condições financeiras, iniciativas da

famı́lia, espontânea vontade e doença, são fatores envolvidos no asilamento dos mesmos.

Quanto às condições de saúde, a maioria dos entrevistados relatou que antes do asilamen-

to o estado de saúde era normal, com predominância de idosas. No tocante às condições

financeiras antes do asilamento a maioria dos entrevistados indica que eram ruins, o que

denota que a situação financeira é um fator que contribuiu na opção pelo asilamento desses

idosos.

Palavras-chave: Idoso, Asilo, Percepção

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário



SB0127

CONEXÕES CIRCADIANAS DO NÚCLEO PARAVENTRICULAR DO TÁLA-

MO DO RATO.

Autor(es): Lauro Rodolpho Soares Lopes1, Eduardo Antônio Ayremoraes Batista2, Ademar

Alexandre De Morais3

Orientador(a): Miriam Stela Maris De O Costa

O sistema de temporização circadiana (STC) controla a organização temporal dos com-

portamentos e, como tal, exerce um importante papel no ajuste do animal ao ambiente.

O núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo, o marca-passo primário, e o folheto

intergeniculado (FIG) do tálamo, são considerados os principais centros deste sistema.

Trabalhos prévios demonstraram uma projeção do NSQ para o núcleo paraventricular do

tálamo (PVT), que por sua vez se projeta também para o NSQ e para outras áreas cere-

brais ligadas à organização dos comportamentos. O objetivo deste trabalho foi identificar

as conexões aferentes do PVT no rato relacionadas à regulação dos ritmos circadianos.

Ratos albinos receberam injeções iontoforéticas da subunidade B da toxina colérica (CTb)

no PVT, por via estereotáxica. Após sobrevida de 7 dias, os animais foram fixados por

perfusão transcard́ıaca e os encéfalos seccionados por congelação em secções coronais de

30 micrômetros. As secções foram submetidas a reação imuno-histoqúımica para CTb, de

acordo com o protocolo ABC e ao final foram observadas ao microscópio óptico. Neurô-

nios retrogradamente marcados, indicando fontes de aferência para o PVT, foram vistos

abundamente no NSQ e em menor densidade no FIG. Nossos resultados mostram que o

PVT ocupa uma posição ideal para receber sinal circadiano do NSQ e do FIG e de áreas

cerebrais envolvidas na regulação de aspectos motivacionais do comportamento.

Palavras-chave: núcleo paraventricular do tálamo, núcleo supraquiasmático, folheto inter-

geniculado
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DISTRIBUIÇÃO DE PROTEÍNAS LIGANTES DE CÁLCIO NOS NÚCLEOS

DORSAL E MEDIANO DA RAFE NO CÉREBRO DO SAGÜ

Autor(es): Eduardo Antônio Ayremoraes Batista1, Lauro Rodolpho Soares Lopes2, Ademar

Alexandre De Morais3

Orientador(a): Miriam Stela Maris De O Costa

Os núcleos da rafe são grupamentos neuronais situados na linha média do tronco encefá-

lico que utilizam como principal neurotransmissor a serotonina (5-HT). Destes, os núcleos

dorsal (DR) e mediano (MR), além de várias outras funções, foram implicados na regulação

dos ritmos circadianos. O objetivo deste trabalho foi identificar a distribuição de duas pro-

téınas ligantes de cálcio - a calbindina (CB) e a parvalbumina (PV) - nestes núcleos. Sagüis

adultos foram anestesiados e fixados por via transcard́ıaca com paraformaldéıdo a 4%. Por

congelação foram obtidas 6 séries de secções coronais de 30 micrômetros. Séries diferentes

foram submetidas a imuno-histoqúımica (protocolo ABC) utilizando-se anticorpos anti-5-

HT, -CB e -PV. A imuno-histoqúımica para 5-HT permitiu delinear o MR ventralmente

à decussação do pedúnculo cerebelar superior, contendo uma porção mediana e expansões

laterais, e o DR ventralmente ao aqueduto cerebral, inclúıdo na substância cinzenta cen-

tral, ambos no mesencéfalo. O MR contém pericários imunorreativos (IR) a CB e PV na

porção mediana e O DR contém pericários IR a CB, mas não a PV. Estas protéınas atuam

regulando a concentração do cálcio citoplasmático, mas a correlação entre elas e os papéis

funcionais dos grupamentos neuronais não está plenamente estabelecida. Neste trabalho

foram utilizadas como marcadores neuronais, como parte de um trabalho mais amplo que

visa caracterizar o conteúdo neuroqúımico destes núcleos.

Palavras-chave: protéınas ligantes de cálcio, núcleo dorsal da rafe, núcleo mediano da rafe
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DETERMINAÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA POR ENTEROHELMINTO-

SES ATRAVÉS DO MÉTODO QUANTITATIVO DE KATO/KATZ.

Autor(es): Ismênia Glauce De Oliveira Barreto1, Joao Paulo Gurgel De Medeiros2, Rosa

Cristina Correia De Araújo, Marcel Alvares Guedes Do Rego3

Orientador(a): Cecilia Maria De C X Holanda

A maioria dos parasitas intestinais é diagnosticada pelo exame de fezes, por técnicas

de concentração fecal. Entretanto esse resultado é qualitativo, não se podendo quantificar

a carga parasitária do paciente. Com o intuito de determinar a intensidade parasitária por

enterohelmintos, desenvolvemos esse trabalho com alunos do Curso básico em moradores,

funcionários e pacientes assistidos pelo Albergue Noturno do Natal, entre março e agosto

de 2001. Utilizou-se, para tanto, o método Kato/katz. Nesse estudo foram detectadas

18(25,7%) amostras positivas e 52(74,3%) negativas, num total de 70. Foram encontrados

casos de hiperinfecção por Ascaris lumbricoides; infeçcão leve por Trichuris trichiura e por

Enterobius vermicularis. O percentual de positivos foi de 10(55,5%) adultos do sexo femini-

no e 8(44,5%) crianças do masculino. Esses dados mostram a importância da quantificação

enteroparasitária por vermes adultos que podem ocasionar graves problemas à saúde hu-

mana. Entretanto, é lamentável a incapacidade desse método para enteroprotozooses e

larvas de enterohelmintos. Por isso, torna-se imprescind́ıvel, nos casos negativos, realizar

novo exame além de solicitar nova amostra nos positivos. Os pacientes infectados foram

tratados com medicamentos doados pela NUPLAM e receberam panfletos educativos sobre

medidas preventivas.

Palavras-chave: ENTEROHELMINTOSES, KATO/KATZ, CARGA PARASITÁRIA
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PORQUÊ DOS ACIDENTES DE TRABALHO

NO AMBIENTE HOSPITALAR - CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES

EM UM HOSPIT

Autor(es): Debora Cristina De Souza Peixoto1, Debora Cristina De Souza Peixoto2, Mo-

nalisa Soares Maranhão De Freitas3

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

PORQUÊ DOS ACIDENTES DE TRABALHO

NO AMBIENTE HOSPITALAR - CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES EM UM

HOSPITAL DA GRANDE NATAL

*DÉBORA CRISTINA DE SOUZA PEIXOTO

MONALISA SOARES MARANHÃO DE FREITAS

GLÁUCEA MACIEL DE FARIAS

(Orientadora)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

*E-MAIL debibranca@bol.com.br

Realizou-se um estudo exploratório-descritivo objetivando identificar o perfil dos traba-

lhadores da saúde que sofrem acidentes de trabalho, os tipos de acidentes mais frequentes

e os fatores de risco que levam a ocorrência desses. Foram entrevistados 48 funcionários

de um hospital estatal, selecionados aleatoriamente no exerćıcio do trabalho, através de

formulário elaborado com base nos objetivos. Após a análise dos dados, constatou-se que

17% dos entrevistados sofreu acidente de trabalho no último ano e que o pronto-socorro e

o centro cirúrgico tiveram maior incidência de acidentes (25% cada). As lesões que tiveram

maior destaque foram as perfurações por agulha (75%) e as principais causas, segundo os

entrevistados, são: falta de atenção e orientação, e cansaço. Os resultados desse estudo

evidenciaram a desvalorização e a não notificação dos acidentes ocorridos, bem como o

descaso da instituição pela questão acidentes de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Acidentes de trabalho; Trabalhador da saúde; Prevenção de aci-

dente de trabalho.
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Auto-exame das mamas entre os estudantes de Enfermagem do 5
o

ao 8
o

peŕıodo da UFRN

Autor(es): Andrea Souza Da Silva Leite1, Fabiane Rocha Botarrelli2, Andrea Souza Da

Silva Leite3

Orientador(a): Glaucea Maciel De Farias

Auto-exame das mamas entre os estudantes de Enfermagem do 5o ao 8o peŕıodo da

UFRN

* Fabiane Rocha Botarelli

Andrea Sousa da Silva Leite

Glaucea Maciel de Farias

(Orientadora)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

*fabianebotarelli@bol.com.br

A pesquisa exploratória descritiva procurou identificar o conhecimento da técnica do

auto-exame das mamas (AEM), o ńıvel de conscientização e a prática do AEM entre os

estudantes de Enfermagem do 5o ao 8o peŕıodo da UFRN. No que se refere a caracteri-

zação dos estudantes houve predomı́nio do sexo feminino (90,47%), sendo 66,66% solteiro

e 87,71% sem filhos; em relação ao peŕıodo atual cursado houve predominância do 5o e

7o peŕıodo (76,99%); 85,75% ingressaram pela UFRN; verificou-se que 76,19% dos alunos

possui conhecimentos gerais sobre o câncer de mama e auto-exame; 85,71% não possui ocor-

rência ou morte por câncer de mama na famı́lia; 28,57% responderam de maneira correta

como realizar o auto-exame; quanto a prática deste 71,42% não praticam mensalmente.

Conclusão: a maioria conhece a técnica porém não realiza a auto-prevenção e não houve

melhora da conscientização no decorrer do curso pois aqueles do 8o peŕıodo continuaram

sem praticar o AEM.

Palavras-chaves: Prevenção do câncer; Auto-exame das mamas; Câncer de mama.
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Maricultura de Gracilaria caudata no estuário do rio Curimataú - RN

Autor(es): Thiago Sanna Freire Silva1, Wagner Sandro Da Costa Moreira2

Orientador(a): Eliane Marinho Soriano

As rodof́ıceas são reconhecidas pela capacidade de produzirem vários compostos, des-

tacando se o ágar, composto bastante empregado pela indústria como gelificante e emul-

sificante, do qual o gênero Gracilaria é a principal origem. A crescente exploração destes

recursos vêm causando progressivamente uma diminuição dos estoques naturais de algas,

levando à necessidade de um sistema de maricultura eficiente. O presente estudo foi reali-

zado no estuário do Rio Curimataú, munićıpio de Canguaretama, RN, de dezembro/2000

a junho/2001 . Para este estudo, foram constrúıdos três módulos de cultivo de 1,5 x 1,5m,

onde foram inseridas cerca de 1kg de algas frescas coletadas diretamente do litoral da

região. O crescimento e a Taxa de Crescimento Relativa (TCR) foram registrados men-

salmente. A biomassa média de G. caudata variou entre 900 g.m-2 e 2858 g.m-2 , e a

TCR apresentou valores entre 2,949 %.dia-1 e - 0,552 %.dia-1. Foi observada uma taxa de

epifitismo de aproximadamente 6,8%. Não foram encontradas correlações entre a TCR e

os parâmetros ambientais (precipitação, insolação, salinidade e temperatura da água). O

crescimento registrado foi considerado inferior à média normalmente relatada na literatura

para estudos realizados sob condições controladas.

Palavras-chave: Gracilaria, cultivo, ágar
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FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DO ALIMENTO EM Callith-

rix jacchus.

Autor(es): Daniele Freire De Lacerda1

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

Em primatas fruǵıvoros, o contraste entre a coloração do fruto maduro e das folhas é

fator importante para sua detecção. O objetivo deste trabalho foi verificar se o comporta-

mento de escolha do alimento é influenciado pela cor e pela familiaridade em sagüis comuns

(Callithrix jacchus). Acompanhamos 18 animais adultos (4 machos e 4 fêmeas de origem

cativa e 4 machos e 6 fêmeas de origem selvagem) do Núcleo de Primatologia da UFRN.

Utilizamos gelatina em pequenos cubos e em cinco cores: amarelo, azul, branco, verde

e vermelho. Todas as combinações posśıveis de cores foram utilizadas para cada animal,

totalizando dez sessões de 10 minutos cada. Registramos a latência (tempo transcorrido

entre o ińıcio da observação e a primeira “bocada” no alimento) e a ingestão (número de

cubos consumidos). Os resultados mostraram que a cor não influencia o comportamento de

escolha desses animais. A aceitação deste alimento, até então desconhecido, foi analisada

de acordo com o sexo e a origem. Não houve diferenças em relação ao sexo. A aceitabili-

dade do alimento por animais selvagens foi significativamente maior do que pelos animais

cativos. Os resultados apontam para neofobia em C. jacchus de origem cativa. Sugerimos

estes têm uma dieta menos variada em relação aos de origem selvagem, e se mostram mais

cautelosos ao se defrontar com um alimento desconhecido. Além disso, posśıveis experi-

ências de escassez de alimento em idade precoce poderiam favorecer a neofilia em animais

selvagens.

Palavras-chave: Escolha do alimento, Neofobia, Callithrix jacchus
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CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE PCNA COM GRADAÇÃO HISTOLÓGICA

DE MALIGNIDADE DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL

Autor(es): PatŕIcia Kalline Dantas Trindade1, Renata Filgueira Borges2

Orientador(a): Antonio De Lisboa Lopes Costa

O ant́ıgeno nuclear de proliferação celular (PCNA) é um marcador de proliferação ce-

lular que é responsável pela replicação do DNA na fase S do ciclo celular. Esta protéına

encontra-se continuamente ciclando no ciclo celular exibindo altas concentrações nas fa-

ses G1 e S. O objetivo desse estudo foi pesquisar a correlação do ı́ndice de PCNA com a

gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide oral. Foram selecionados

10 casos de carcinoma epidermóide retirados dos arquivos da Disciplina de Patologia Oral

do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A

classificação morfológica dos casos foi realizada de acordo com o sistema de gradação his-

tológica de malignidade desenvolvido por BRYNE (1998). A expressão da protéına PCNA

foi obtida com o aux́ılio da técnica imuno-histoqúımica da Streptoavidina-Biotina (SABC,

do inglês Streptoavidina-Biotin Complex). A análise estat́ıstica dos resultados, utilizando

o coeficiente de correlação de Spearman, não demonstrou existência de correlação (r =

0,1768) entre o ı́ndice de positividade (PCNA) e os escores histológicos de malignidade.

Diante desse resultados, conclúımos que a expressão imuno-histoqúımica do PCNA não

apresenta correlação com a gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide

oral.

Palavras-chave: Proliferação celular, Câncer Oral, Carcinoma Epidermóide Oral
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ANATOMIA FOLIAR DA Brachiaria brizantha c.v. marandú COM DIFE-

RENTES NÍVEIS DE NITROGÊNIO.

Autor(es): Liz Carolina Da Silva Lagos Cortes1, Anne Caroline Duarte De Queiroz2, Adal-

berto Trindade, Alaize De Paiva Martins

Orientador(a): Maria Solange Dutra Da Cruz

ANATOMIA FOLIAR DA Brachiaria brizantha c.v. marandú COM DIFERENTES

NÍVEIS DE NITROGÊNIO.

1 Liz Carolina da Silva Lagos Cortes; 2Anne Caroline Duarte de Queiroz; 3Adalberto

Trindade;4 Alaize de Paiva Martins;5 Maria Solange Dutra da Cruz.

A espécie Brachiaria brizantha desperta interesse de pesquisadores e criadores de muitas

regiões do páıs. O objetivo deste experimento foi distinguir as diferenças morfológicas e

anatômicas, baseados nos diferentes ńıveis de nitrogênio (0, 50, 100 e 200g) de adubação. O

trabalho foi realizado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizado na UFRN, no

peŕıodo de março a julho de 2001. Os tratamentos foram conduzidos em vasos de 33x26 cm

de diâmetro, em delineamentos de blocos ao acaso, tendo 4 tratamentos com 4 repetições.

No peŕıodo de crescimento (51 dias) houve o corte de uniformização e após este tempo

com 28 dias foram introduzidos a adubação com os nutrientes (NPK). Depois de 45dias de

adubadas, foram coletadas folhas para observação das estruturas anatômicas usando-se o

corante azul de metileno. Observou-se que, com o uso da adubação nos diferentes ńıveis

de nitrogênio, não houve diferença significativa em relação à testemunha, enquanto que,

nos cortes anatômicos, ocorreu à presença de cristais de drusas na ausência de nitrogênio

e bolsas contendo areia cristalina na adubação com NPK.

1. Aluna de Zootecnia da UFRN;

2. Aluna de CB/UFRN;

3. Prof. FACEX;

4. Profa. Farmácia/UFRN.

5. Profa. CB/DBEZ/UFRN;
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2Aluno(a) Voluntário
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AgNOR em Carcinoma Epidermóide Oral: Correlação com o Grau Histo-

lógico de Malignidade

Autor(es): Renata Filgueira Borges1, Renata Filgueira Borges2, PatŕIcia Kalline Dantas

Trindade3

Orientador(a): Antonio De Lisboa Lopes Costa

As NORs são alças de DNA que possuem os genes de RNA ribossômico localizados

nos braços curtos dos cinco pares de cromossomos acrocêntricos 13,14,15,21 e 22, com

importante função na formação do nucléolo.

O objetivo desse estudo foi pesquisar a correlação entre o número médio de NORs/núcleo

com a gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide oral. Foram selecio-

nados 10 casos de carcinoma epidermóide retirados dos arquivos da Disciplina de Patologia

Oral da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A classificação morfológica dos

casos foi realizada de acordo com o sistema de gradação histológica de malignidade desen-

volvido por BRYNE (1998). A expressão do número médio de NORs/ núcleo foi obtido pela

técnica histoqúımica AgNOR. A análise estat́ıstica dos dados, utilizando-se o coeficiente

de correlação de Spearman, não demonstrou a existência de correlação ( r = 0.1047 ) entre

o número médio de NORs/núcleo e os escores histológicos de malignidade. Diante desses

resultados conclúımos que a expressão do número médio de NORs/núcleo não apresenta

correlação com a gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide oral.

Palavras-chave: AgNOR, carcinoma epidermóide oral, gradação histológica de malignidade
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CARACTERIZAÇÃO REPRODUTIVA DE Artemia franciscana (ANOSTRA-

CA: ARTEMIIDAE) NA REGIÃO SALINEIRA DO RIO GRANDE DO NOR-

TE. II: AREIA BRANCA E GROSSOS

Autor(es): Wilzamara Pontes De Siqueira1, Amanda Sarmento Rocha Leal2

Orientador(a): Marcos Rogerio Camara

O camarão de “salmoura” Artemia, uma das poucas formas de vida que habitam os

ecossistemas hipersalinos, é considerado o mais completo de todos os alimentos usados em

aqüicultura. Como resposta ao uso crescente de Artemia em aqüicultura, este organismo

foi introduzido pelo homem no nordeste brasileiro a partir de inoculações feitas em Macau

(RN) em 1977. É escassa a literatura sobre a performance reprodutiva das populações

de Artemia franciscana que habitam as salinas do Rio Grande do Norte, particularmente

em relação à baixa produtividade de cistos observada nos últimos anos. O objetivo deste

trabalho foi caracterizar a performance reprodutiva das fêmeas da população de Artemia

franciscana em sete salinas dos munićıpios de Areia Branca e Grossos. Para tanto, foram

realizadas coletas de biomassa de Artemia durante os meses de dezembro (2000), fevereiro

e março de 2001 e determinados, em laboratório, a proporção sexual (macho/fêmea), o

estado reprodutivo (fêmeas ov́ıgeras e não ov́ıgeras), o modo de reprodução (fêmeas ov́ı-

paras, ovoviv́ıparas e não classificáveis) e a fecundidade das fêmeas ov́ıgeras (dissecação

e contagem do conteúdo do ovisaco) das populações em estudo. Os resultados indicaram

uma proporção sexual em torno de 1,00. Houve predominância de fêmeas ovoviv́ıparas

em quatro salinas e fêmeas ov́ıparas nas outras três salinas. A fecundidade se apresentou

baixa, variando entre 18,05 e 42,15 náuplios nas fêmeas ovoviv́ıparas e 14,00 e 39,16 cistos

nas fêmeas ov́ıparas.

Palavras-chave: Artemia, reprodução, salinas
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CARACTERIZAÇÃO REPRODUTIVA DE Artemia franciscana (ANOSTRA-

CA: ARTEMIIDAE) NA REGIÃO SALINEIRA DO RIO GRANDE DO NOR-

TE. I: GALINHOS, GUAMARÉ E MACAU

Autor(es): Amanda Sarmento Rocha Leal1, Wilzamara Pontes De Siqueira2

Orientador(a): Marcos Rogerio Camara

O camarão de “salmoura” Artemia, uma das poucas formas de vida que habitam os

ecossistemas hipersalinos, é considerado o mais completo de todos os alimentos usados em

aqüicultura. Como resposta ao uso crescente de Artemia em aqüicultura, este organismo

foi introduzido pelo homem no nordeste brasileiro a partir de inoculações feitas em Macau

(RN) em 1977. É escassa a literatura sobre a performance reprodutiva das populações

de Artemia franciscana que habitam as salinas do Rio Grande do Norte, particularmente

em relação à baixa produtividade de cistos observada nos últimos anos. O objetivo deste

trabalho foi caracterizar a performance reprodutiva das fêmeas da população de Artemia

franciscana em seis salinas dos munićıpios de Galinhos, Guamaré e Macau. Para tanto,

foram realizadas coletas de biomassa de Artemia nos meses de agosto (2000) e julho (2001)

e determinados, em laboratório, a proporção sexual (macho/fêmea), o estado reprodutivo

(fêmeas ov́ıgeras e não ov́ıgeras), o modo de reprodução (fêmeas ov́ıparas, ovoviv́ıparas e

não classificáveis) e a fecundidade das fêmeas ov́ıgeras (dissecação e contagem do conteúdo

do ovisaco) das populações em estudo. Os resultados indicaram uma proporção sexual

em torno de 1,00. Houve predominância de fêmeas ovoviv́ıparas em todas as salinas da

área em estudo com percentuais variando de 72,34 a 88,14%. A fecundidade se apresentou

baixa, variando entre 11,60 e 21,75 náuplios nas fêmeas ovoviv́ıparas e 0,00 e 29,63 cistos

nas fêmeas ov́ıparas.

Palavras-chave: Artemia, reprodução, salinas
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ESTUDO DO PROCESSAMENTO DE BANANAS EM RODELAS DESIDRA-

TADAS OSMOTICAMENTE À 50
o
BRIX/ 70

o
C.

Autor(es): Simone França Aguiar1

Orientador(a): Margarida Maria Dos Anjos Magalhaes

O consumidor procura cada vez mais produtos naturais derivados da banana, como

doces, melados ou mesmo a fruta na forma desidratada. Visando encontrar um processa-

mento capaz de conservar melhor as caracteŕısticas organolépticas, nutritivas e aumentar a

vida útil da banana, da variedade“nanica”, foi realizado o estudo da desidratação osmótica.

Esta aliada a secagem com circulação de ar, favorece a otimização do processo, pois é um

método que permite ao produto atingir uma umidade intermediária, mantendo a qualidade

de textura, cor e sabor adequados, além de redução do peso do alimento. Neste trabalho

foi estudado o processamento da banana desidratada osmoticamente com secagem com-

plementar em estufa com circulação de ar à 60oC. As condição foram 50oBrix/ 70oC com

tempo de imersão no xarope de 3h e secagem em estufa por 4, 5, 6 e 7 horas. Os parâmetros

analisados foram pH, acidez, sólidos solúveis, umidade perda de umidade (PU), ganho de

açúcar(GA) e redução de peso (RP). Foi também realizada a análise sensorial dos atributos

sabor, aparência, cor e textura nos produtos obtidos. Os resultados dos três processamen-

tos foram PU(%) 69,47 (4h); 69,17 (5h); 68,89 (6h); GA(%) 25,73 (4h); 32,11(5h); 37,83

(6h); RP(%) 50,54 (4h); 81,51 (5h) e 82,20 (6h). A análise sensorial mostrou que a banana

com secagem complementar por 7h foi a mais apreciada pelos provadores, embora todas

tenham sido aceitas. Baseado nos resultados a melhor condição da secagem complementar

foi 7 horas

Palavras-chave: Desidratação osmótica, Secagem, Banana
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AVALIAÇÃO CITOLÓGICA DA MUCOSA BUCAL DE PACIENTES COM

ÚLCERAS AFTOSAS RECORRENTES SUBMETIDOS À CAUTE

Autor(es): Lailson Silva De Lima1, Ruth Lopes De Freitas Xavier2

Orientador(a): Hebel Cavalcanti Galvao

A cauterização é considerada um tratamento ultrapassado, pelo fato de não tratar as

causas primárias das Úlceras Aftosas recorrentes. No entanto, RHODUS e BEREUTER

(1998), utilizando o Debacterol, verificou a cicatrização completa de 20% das lesões e

completa remissão da dor em 44% das restantes, logo após sua aplicação. Baseados nestes

resultados, propomos avaliar a ação do HCl 18% como agente cauterizador e a resposta

da mucosa bucal, do ponto de vista cĺınico e histológico, frente a ação desta substância.

Para isso, foi utilizada uma amostra de vinte pacientes, dividida em dois grupos, onde o

primeiro recebeu o agente cauterizador, enquanto o segundo foi tratado pela terapêutica

convencional, logo após a obtenção dos esfregaços. Os resultados obtidos demonstraram:

remissão completa da dor, exceto nas lesões localizadas em borda lateral de ĺıngua; tempo

de cicatrização prolongado em relação ao grupo controle; infiltrado inflamatório intenso e

predominantemente neutrof́ılico no grupo experimental, enquanto que, no grupo controle,

observou-se um infiltrado moderado, predominantemente linfoćıtico. Em todos os casos

observados, as células obtidas através do esfregaço preservaram as suas caracteŕısticas de

normalidade. Face ao exposto, conclúımos que o HCl 18% pode ser usado como recurso

terapêutico alternativo visando o aĺıvio da dor, quando as lesões aftosas se mostrarem

refratárias aos tratamentos convencionais.

Palavras-chave: úlcera aftosa recorrente, aftas, estomatite
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO ÁCIDO HARDWICKIICO

Autor(es): CÍcero Marques Neto1

Orientador(a): Marta Costa

Isolamento e caracterização do ácido hardwickiico

Ćıcero Marques Neto1, Marta Costa2

1:Departamento de Farmácia (bolsista PIBIC)

2:Departamento de Qúımica (pesquisador)

UFRN

O presente trabalho estuda a separação do ácido (+)-hardwckiico (um posśıvel fármaco

ativo e um excelente derivado qúımico) a partir do óleo de copáıba, uma oleoresina extráıda

do tronco de árvores de diversas espécies de copaifera. A metodologia utilizada consistiu

no tratamento prévio do óleo com uma solução de base forte, e em seguida, extração com

solvente orgânico bastante polar. Ocorrendo a separação de duas frações: uma neutra

(rica em sesquiterpenos e diterpenos não ácido) e de uma ácida (rica em derivados de

ácidos diterpênicos). As frações foram separadas e, em seguida, somente a fração ácida foi

trabalhada. Verificou-se a presença de dois compostos majoritários. Que posteriormente

foram separados. O componente mais polar foi caracterizado por espectroscopia de IV e

RMN 1H e os dados obtidos para este composto são consistentes com aqueles descritos na

literatura para o ácido hardwickiico.
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COACERVAÇÃO POR NEUTRALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PARTÍCU-

LAS DE XILANA, AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE INJEÇÃO

Autor(es): Toshiyuki Nagashima1, Toshiyuki Nagashima2, Eryvaldo Socrates Tabosa Do

Egito, Renata Portieri Prata3

Orientador(a): Eryvaldo Socrates Tabosa Do Egito

Os sistemas micro e nanoparticulares são de uso corrente no meio farmacêutico. Recen-

temente foi demonstrado que a xilana esta apta a servir de poĺımero para a confecção de

micro e nanopart́ıculas*. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da velocidade

de injeção da solução ácida no processo de formação de part́ıculas de xilana. Uma solução

deste poĺımero (4%) em hidróxido de sódio (0,6N) foi neutralizada lentamente (250ml a

cada 10 min.) com uma solução ácida de 0,6N. O pH inicial da solução final foi de 13,32

e o processo de neutralização, após adição de 20,25 ml de ácido cloŕıdrico, conduziu o

mesmo para 7,67. O aspecto visual do produto final foi bem diferente daquele encontrado

quando na injeção rápida do ácido*. O sistema apresentou-se totalmente homogêneo, sem

presença de precipitados, e com uma cor caramelo. Estas caracteŕısticas permanecem até

o momento (45 dias). A análise granulométrica (v/p) demonstra que o sistema apresenta

uma granulometria geral de 192,2 ± 145,3nm. Esta granulometria é 10 vezes menor de que

aquela apresentada quando o processo de injeção do ácido é instantâneo*. Estes resultados

permitem concluir que a velocidade de injeção da solução ácida no processo de formação

de part́ıculas de xilana influência enormemente o seu diâmetro.

*Garcia, R. B., Nagashima Jr., T., Praxedes, A. K. C., Raffin, F. N., Moura, T. F.

A. L. and Egito, E. S. T., Preparation of micro and nanoparticles from corn cobs xylan.,

Polymer Bulletin, 46, 371-379 (2001).
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A PERCEPÇÃO DA PRIMIGESTA ACERCA DO ALEITAMENTO MATER-

NO

Autor(es): Ruth Claudinan Freitas Lima1, Ruth Claudinan Freitas Lima2, Magally Lopes

De Medeiros3, Wilka Carla Martins Da Silva4

Orientador(a): Akemi Iwata Monteiro

A presente pesquisa aborda a qualidade de informações das primigestas cadastradas no

serviço de pré-natal da Unidade Mista de Felipe Camarão, em relação à importância da

prática do aleitamento materno, pois elas pertencem a um grupo que iniciará pela primeira

vez tal experiência.

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória cuja técnica foi a observação direta

extensiva através do formulário, aplicado em 50% do universo existente sendo a amostragem

tipo aleatória.

Traçado o perfil da população entrevistada observa-se uma população jovem e carente

sócio-econômico e culturalmente. Os dados revelam que a amostra, composta em sua mai-

oria por donas de casa (não trabalham nem estudam), foi unânime em relação ao interesse

em amamentar. Uma parcela considerável (no21 - 84,0%) acha que deve prosseguir com

essa prática de alimentação até os 06 meses de idade sem introdução de outros alimen-

tos, por considerarem que dessa forma favorece o crescimento e desenvolvimento sadio da

criança, tornando-a mais protegida contra doenças.

De acordo com os resultados obtidos verificou-se que as primigestas detém informa-

ções essenciais sobre aleitamento materno e mostram-se senśıveis em receber informações

transmitidas nos grupos de discussões promovidos pelos profissionais, principalmente en-

fermeiros, da unidade. Provavelmente esse fato seja reflexo da realização das atividades de

cunho educativo.

Palavras-chave: PERCEPÇÃO, PRIMIGESTA, ALEITAMENTO
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Estudos citogenëticos em espécies ı́cticas do litoral do RN. Faḿılia Eleo-

tridae

Autor(es): Luiz Gustavo Sá Gabriel Da Silva1, Wagner Franco Molina

Orientador(a): Wagner Franco Molina

A famı́lia Eleotridae compreende 35 gêneros e 150 espécies distribúıdas em ambientes

dulćıcolas, estuarinos ou marinhos de regiões tropicais e subtropicais. No Nordeste do

Brasil, esta famı́lia está representada pelas espécies Dormitator maculatus e Eleotris pisonis

habitantes do baixo curso de rios costeiros.

Até o presente momento foram analisados sete exemplares de D. maculatus (cinco ma-

chos e duas fêmeas) e dois exemplares de E. pisonis (dois machos), coletados no rio Pium,

situado no munićıpio de Parnamirim - RN.

Ambas as espécies possuem 2n=46, com marcantes diferenças quanto às fórmulas cro-

mossômicas (D. maculatus, 40M-SM + 6ST-A, NF=86 e E.pisonis, 46A, NF=46).

O bandamento C realizado em D. maculatus evidenciou cromossomos com marcações

centroméricas ou teloméricas, não sendo observado heteromorfismo cromossômico entre os

sexos. As RONs nesta espécie são do tipo simples, localizadas no braço curto de um par

submetaacêntrico de tamanho intermediário. Análises meióticas em E. pisonis indicaram

um valor modl igual a 23 para MI E MII.

A comparação do cariótipo dessas espécies com populações localizadas na costa me-

xicana (D.maculatus, 34 M-SM + 12 ST-A; E. pisonis, 2M-SM + 44ST-A) indica que a

diversidade cromossômica entre as populações da costa do Brasil e do México se devem

principalmente a mecanismos de inversão pericêntrica.

Palavras-chave: citogenética, eleotridae,
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO ESTUDANTE DE EN-

FERMAGEM A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PSF DA UNIDAD

Autor(es): Neiliane Maria Da Silva1, Maria Da Salete Bezerra Da Costa, Sanzia Lucia

Paulino De Sousa, Neiliane Maria Da Silva2

Orientador(a): Maria Da Salete Bezerra Da Costa

O programa de Saúde da Famı́lia em Natal ,teve ińıcio em 1996,com objetivo de dar

assistência integral e cont́ınua a todos os membros de cada famı́lia ,visando estimular

a extensão de cobertura e melhoria da qualidade do modelo assistencial de Saúde. Os

estudantes da Disciplina de Saúde Coletiva do Departamento de Enfermagem da UFRN ,

atuam na Unidade Básica de Felipe Camarão desde o ińıcio da implantação do Programa

de Saúde da Famı́lia , com objetivo de identificar os problemas que interferem na saúde

deste grupo , levando em consideração as condições de vida . Essa prática consiste no

desempenho de ações de promoção à saúde em ńıvel de assistência . Este estudo tem a

finalidade de demonstrar a importância deste tipo de trabalho prestada pelo discente de

enfermagem , avaliando a satisfação das famı́lias pelo atendimento prestado pelos mesmos

. A metodologia usada foi exploratória descritiva qualitativa, utilizando uma amostra não

probabiĺıstica , com coleta de dados realizada através de formulário com questões abertas

e fechadas aplicadas diretamente aos entrevistados .Os resultados obtidos na maioria dos

itens investigados foram positivos , levando-se em consideração que 70 % das opiniões dos

entrevistados , classificaram como boa , e 30% como ótima a atuação dos alunos, referindo-

se da seguinte forma : “Sabe orientar e dar atenção”; “São atenciosos”; “Esclarece direito

as nossa dúvidas”.
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OBSERVAÇÃO DO CRESCIMENTO/DESENVOLVIMENTO DA PERIFERIA

DA COPA E O ESTUDO ANATÔMICO DA FOLHA DO MAIOR CAJUEIRO

DO MUNDO, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN.

Autor(es): Claudia Cristina Oliveira1, Anne Caroline Duarte De Queiroz2, Adalberto Trin-

dade, Alaize De Paiva Martins

Orientador(a): Maria Solange Dutra Da Cruz

OBSERVAÇÃO DO CRESCIMENTO/DESENVOLVIMENTO DA PERIFERIA DA

COPA E O ESTUDO ANATÔMICO DA FOLHA DO MAIOR CAJUEIRO DO MUNDO,

NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM - RN.

1Cláudia Cristina Oliveira; 1Anne Caroline Duarte de Queiroz; 2Adalberto Trindade;

3Alaize de Paiva Martins; 4Maria Solange Dutra da Cruz.

O Cajueiro (Anacardium occidentale L.) encontra-se disseminado em vários estados do

Brasil, principalmente no Nordeste, onde vem ocupando um lugar de destaque na econo-

mia dessa região nos últimos anos. Esta planta é extremamente adaptada às condições do

Nordeste do Brasil, tendo sua reconhecida motricidade afetada por inúmeros problemas

de natureza fitossanitária. Em geral é encontrada em populações restrita a faixa litorânea

intercaladas com vegetação natural. O objetivo deste trabalho é observar o seu crescimento

periférico durante o ano, o qual teve ińıcio em março de 2001 a março de 2002, e as estrutu-

ras anatômicas da folha. A cada 3 meses é feita uma medição do seu desenvolvimento. Na

primeira medição observou-se que seu desenvolvimento variou de 60 a 100 cm, supondo-se

que seu crescimento/desenvolvimento poderá oscilar em conseqüência do peŕıodo sazonal.

No estudo anatômico da folha, observamos estruturas como: feixe vascular, glândula celu-

lar, parênquima paliçádico, lacunoso e fibras que são caracteŕısticas das espécies da classe

dicotiledônea.

1. Alunas CB/UFRN;

2. Prof. FACEX;

3. Profa. Farmácia/UFRN;

4. Profa. CB/DBEZ/UFRN.
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CONHECENDO O DIABÉTICO - REALIDADE DE PACIENTES INSCRITOS

NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E CONTROLE AO DIABÉTICO NO

CENTRO DE SAÚDE DE PIRANGI

Autor(es): Priscilla Augusta Da Rocha Alves1, Sanzia Lucia Paulino De Sousa, Ana Luiza

Donida Ferreira2, Ana Das Neves

Orientador(a): Sanzia Lucia Paulino De Sousa

Sabe-se que diabetes é uma doença que acomete todas as classes sócio - econômicas

constituindo - se um grave problema universal de saúde do homem moderno , atingindo

populações em todos os estágios de desenvolvimento . Diante destas considerações , sentiu

- se a necessidade de traçar-se um perfil dos diabéticos assistidos na Unidade Básica de

Pirangi , com objetivo de conhecer melhor o grupo para elaboração de propostas de como

melhor assisti - los , levando em consideração suas reais condições . A metodologia usada

foi exploratória descritiva , utilizando uma amostra não probabiĺıstica constitúıda de trin-

ta inscritos no programa que comparecem regularmente para atividades programadas pela

equipe . As informações obtidas para execução deste perfil foram coletados no histórico de

enfermagem , preenchido durante a primeira consulta ,na inserção do paciente no programa

. Como resultados conseguimos evidenciar que a maioria da população estudada é do sexo

feminino na faixa etária entre cinqüenta e um a setenta anos , são aposentados e do lar , a

maioria não conseguiram terminar o primeiro grau ou são apenas alfabetizados , são clas-

sificados como diabéticos tipo 1 , possuem história de diabetes na famı́lia e hospitalizações

anteriores . Conclui-se então que é de suma importância o conhecimento o perfil do grupo

, para que as ações programadas alcancem os objetivos propostos pela equipe de saúde .
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PADRÃO DE ATIVIDADE LOCOMOTORA EM RATOS HIPOTIREOIDEOS

SOB AVANÇO DO CICLO CLARO E ESCURO

Autor(es): Vilazio Cosac Valenca1, Francisca Yane B De Macedo2, Denise Dantas De

Lima3, Daiane Martins Saldanha4

Orientador(a): John Fontenele Araujo

Este trabalho tem o objetivo de estudar a influência da função tireoidiana na sincro-

nização do ritmo circadiano da atividade em ratos submetidos a um avanço de fase de

4 horas no ciclo claro-escuro. Ratos albinos, em gaiolas conjugadas, alimentação e água

ad lib e ciclo de iluminação (CE 12:12). Os animais foram submetidos a duas etapas de

iluminação: E1 (controle), com ińıcio da luz às 7 h e E2 (avanço), com ińıcio da luz às 3

h. Cada etapa teve duração de 10 dias. Os animais passaram pelas duas etapas em duas

condições: condição de controle (eutireoideo) e de hipotireoidismo, (metimazol -0,06%).

Os dados de atividade foram captados por um sensor infra-vermelho e registrados em com-

putador. Para análise dos dados foi utilizado o método Cosinor. A analise dos resultados

mostrou que todos os animais mantiveram maior atividade durante a fase escura em todas

as etapas. Para grupo controle observou-se um aumento do Mesor, na amplitude e um

adiantamento médio de 4 hs na acrofase durante E2. O grupo experimental apresentou

redução do MESOR e da amplitude da atividade na etapa E2. O aumento da atividade

encontrado no grupo controle pode ser explicado como uma resposta ao avanço do ciclo

CE, pois sabemos que a atividade facilita o processo de ressincronização. A ausência de

um aumento na atividade no grupo experimental pode ser explicada pela maior facilidade

na sincronização a avanços, pois o hipotireoidismo induz uma encurtamento no peŕıodo

endógeno do ritmo circadiano em ratos.

Palavras-chave: Cronobiologia, Tireoide, Ritmo Circadiano
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VARIAÇÃO SAZONAL DO RENDIMENTO DO ÁGAR DA AGARÓFITA Ge-

lidiella acerosa.

Autor(es): Marcella Araujo Do Amaral Carneiro1

Orientador(a): Eliane Marinho Soriano

Existe ao longo da costa do Nordeste brasileiro varias espécies de macroalgas produtoras

de ficocolóides. Dentre estas, Gelidiella acerosa, produtora de ágar é encontrada com

relativa abundancia no Rio Grande do Norte. O presente trabalho teve como objetivo

determinar o rendimento do ágar desta importante agarófita. Para a realização deste

estudo foram realizadas coletas ao longo de um ano, durante peŕıodos de maré-baixa na

praia de Búzios (06◦ 01”S - 35◦ 06”W). O material coletado foi acondicionado em sacos

plásticos e levado ao laboratório onde foi feita a triagem e secagem das algas para posterior

extração do ficocolóide. A extração do ágar constou basicamente de cozimento da alga em

água destilada sob pressão, filtração, gelificação do filtrado e desidratação do gel (método

tradicional). A espécie apresentou uma variação anual do ágar altamente significativa (F=

31,14 p<0,001). O rendimento do ágar de Gelidiella variou de 11% ± 0,78 a 46% ± 3,86,

com media anual de 22% ± 10,3. Os valores de temperatura da água variaram de 27◦C a

32◦C e a salinidade flutuou de 31? a 40 ?. A precipitação pluviométrica registrada variou

de 1,8 mm/mês, em novembro, a 179,3 mm/mês, em junho. Para a insolação foi registrado

um valor máximo de 300 horas/mês (novembro) e máximo de 210 horas/mês (junho). A

produção do ágar mostrou uma correlação positiva com a temperatura da água (r=0,398;

p <0,05), indicando uma provável relação entre a biośıntese do ágar e esta variável.
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MODELIZAÇÃO DO CRESCIMENTO DE GRACILARIA EM ESTUÁRIO

Autor(es): Wagner Sandro Da Costa Moreira1, Thiago Sanna Freire Silva2

Orientador(a): Eliane Marinho Soriano

Devido ao grande potencial econômico da macroalga Gracilaria caudata foi elaborado

um estudo experimental de cultivo, com o objetivo de desenvolver um modelo matemático,

que fornecesse conhecimentos sobre os mecanismos de produção deste gênero. A taxa de

crescimento relativo (TCR) foi determinada pela fórmula: TCR= [100*ln(Pf/Pi)/T] onde:

Pi e Pf = peso inicial e final e T = intervalo de tempo. As análises estat́ısticas consistiram de

cálculo dos valores de média, desvio padrão, dos resultados relativos à execução dos modelos

de regressão, ANOVA, correlações, intervalo de confiança, e o coeficiente de determinação.

A biomassa apresentou variação significativa (p < 0,05), variando de 662 a 4471g/m2. A

média de crescimento diário foi de 1,77 %dia-1 chegando a atingir o valor de 5,68 %dia-

1. A produtividade anual estimada foi de 254 ton/h/ano (peso fresco), equivalendo a

aproximadamente 51 ton/h/ano de algas secas. A média de epifitismo foi 7,1%. Os valores

de precipitação pluviométrica variaram de 6,8 a 373 mm/mês, enquanto a salinidade oscilou

entre 33? a 39?. Os valores de insolação e temperatura da água eram relativamente

constantes, com uma média de 237 h/mês e 27 oC, respectivamente. O modelo encontrado

foi: TCR = 14,0981 - 0,4047*Salinidade + 0,0163*Biomassa das eṕıfitas, explicando 61%

da variabilidade dos valores da taxa de crescimento relativo, sendo este valor satisfatório.

As variáveis salinidade e biomassa das eṕıfitas mostraram-se estimadores robustos da TCR.
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Padrão de forrageamento e obtenção de alimento de Callithrix jacchus

(Callitrichidae, Primates) em f

Autor(es): Necilia Cristinny De Freitas1, Milena Lisboa Gomes2

Orientador(a): Arrilton Araujo De Souza

A procura e obtenção de alimentos em calitriqúıdeos varia de acordo com o tipo de

floresta e os tipos de alimentos parecem se distribuir diferentemente em função dos estra-

tos vegetais. O objetivo desse trabalho foi analisar o padrão de forrageamento e obtenção

de alimento de Callithrix jacchus em função dos diferentes estratos vegetais. Durante o

peŕıodo de Agosto de 2000 a Março 2001 foram realizadas coletas na EFLEX-IBAMA,

Nı́sia Floresta/RN, onde se registrou os comportamentos de forrageamento e obtenção de

alimento (captura e ingestão), além da altura (m) em que ocorria tais comportamento,

numa área de mata atlântica secundária. Em média foram feitas nove horas de observa-

ção/dia, uma vez por semana. Foi utilizada a técnica “scan sampling?. Observamos que a

maior freqüência de forrageamento (52%) e obtenção de alimento (58%) ocorria no estrato

vegetal situado entre 0 e 2m de altura. Foi observado ainda, que havia uma predominância

de captura e ingestão de insetos (73,7%), exsudato (68,2%) e brotos (42,9%) no mesmo es-

trato. Já a obtenção de frutos foi maior (48,5%) no estrato que vai de 2,1 a 4,0 m de altura,

sendo que nos demais estratos observados a ingestão de frutos permaneceu numa proporção

menor e regular. Dessa forma, é posśıvel constatar que a distribuição dos alimentos varia

de forma diferenciada e por conseguinte o forrageamento e obtenção dos mesmos.
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Um estudo teórico dos efeitos de campos eletromagnéticos sobre a secre-

ção de insulina em células beta pancreáticas: testes iniciais do programa

computacional.

Autor(es): Márcia Simonelli De Medeiros1, Romildo De Albuquerque Nogueira

Orientador(a): Suely Ferreira Chavante

Estudos eletrofisiológicos e bioqúımicos têm mostrado que a secreção de insulina em

células beta do pâncreas está associada à sua atividade elétrica. Este trabalho se propõe a

estudar, teoricamente, os efeitos de campos eletromagnéticos de baixa e alta freqüências,

sobre a secreção de insulina nestas células, visando posśıveis fins terapêuticos.O método

consiste em simular a atividade dos principais canais responsáveis pelo potencial elétrico

nas células beta pancreáticas, na presença e ausência de campos eletromagnéticos. Visando

a obtenção de programas que permitam estas simulações, testes foram realizados no axônio

gigante de lula, onde a modelagem teórica é bem estabelecida. O parâmetro medido foi

a fração de tempo que os canais de sódio e potássio do axônio permanecem abertos em

diferentes valores de voltagem (fv). Os seguintes efeitos foram observados: (a) no canal de

potássio, ondas de baixa freqüência induzem perda parcial da dependência de voltagem e

ondas de alta freqüência decrescem o valor de V0 (Voltagem para o canal permanecer 50%

aberto ); (b) no canal de sódio ondas de altas freqüências alteram o valor máximo de fv em

relação ao controle (na ausência de ondas eletromagnéticas) e ondas de baixa freqüência

produzem inibição do processo de inativação deste canal. Em conclusão, nossos resultados

estão de acordo com a literatura cient́ıfica e isto mostra que o método computacional que

estamos desenvolvendo é adequado para nossa proposta de trabalho.

Palavras-chave: células beta, secreção de insulina, ondas eletromagnéticas
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Riscos Biológicos dos profissionais de enfermagem na assistência hospita-

lar

Autor(es): Ana Karla Galdino1

Orientador(a): Gilson De Vasconcelos Torres

Estudo descritivo, tipo revisão de literatura, desenvolvido durante treinamento para

os alunos do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande

do Norte (UFRN) no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Esta revisão aborda

os riscos biológicos a que estão submetidos os profissionais da equipe de enfermagem que

atuam na assistência hospitalar e tem por finalidade chamar a atenção dos profissionais da

equipe de enfermagem, principalmente dos estudantes, quanto aos riscos a que estão expos-

tos no seu ambiente de trabalho, bem como, orientá-los quanto à forma adequada de previr

os acidentes ocupacionais. As doenças ocupacionais e acidentes de trabalho constituem

um grande problema de saúde pública no Brasil. Os profissionais de enfermagem estão

constantemente expostos aos riscos biológicos, colaborando para o agravo dessa situação

o fato de não haver nenhum sistema de vigilância de acidentes de trabalho com material

biológico. Portanto tais profissionais precisam ser amplamente conscientizados dos fatores

preponderantes que o submetem à exposição de material biológico por ocasião dos procedi-

mentos assistenciais, como também, nas condutas inadequadas durante os procedimentos

invasivos, envolvendo principalmente a equipe de enfermagem, a maior categoria de profis-

sionais da saúde exposta aos riscos de contaminação com material biológico, e que presta

assistência durante um maior peŕıodo de tempo ao paciente.

Palavras-chave: Riscos Biológicos, Profissionais de Enfermagem, Assistência Hospitalar
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Conhecimento e uso de métodos contraceptivos em adolescentes e adultos

jovens

Autor(es): Chyrly Elidiane De Moura1

Orientador(a): Gilson De Vasconcelos Torres

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório trabalho teve como objetivos identificar

o conhecimento dos adolescentes e adultos jovens sobre métodos contraceptivos, identificar

os métodos mais usados entre e como estão sendo utilizados, além de investigar o acesso

que esses jovens tem aos métodos contraceptivos, tendo como públicos alvos adolescentes e

adultos jovens de ambos os sexos, atendidos no Programa Universidade Solidária no muni-

ćıpio de São Miguel-RN. O instrumento utilizado foi um questionário estruturado contendo

perguntas abertas e fechadas. Os resultados evidenciaram que a maioria dos pesquisados

(68%) já havia recebido algum tipo de orientação sobre métodos contraceptivos, principal-

mente pela escola (52%). Evidenciamos que dos métodos contraceptivos existentes, os mais

conhecidos pelos pesquisados são a camisinha (98%) e a ṕılula (86%), sendo os mesmos os

mais utilizados atualmente e de fácil acesso para estes jovens, sendo que 22% referiram não

possuir acesso aos métodos contraceptivos. As dúvidas mais mencionadas foram sobre o

DIU (10%), o método do muco cervical e coito interrompido (4%) e o uso da ṕılula (4%).

Deste modo, torna-se evidente a importância da conscientização dos jovens a respeito da

contracepção, para que a vivência da sexualidade seja experimentada de forma mais plena

e responsável.
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COMPORTAMENTO VISCOSIMÉTRICO DO POLI(ÁCIDO ACRÍLICO)

Autor(es): Ana Luiza Porpino Fernandes1, Rand Randall Martins2

Orientador(a): Jose Luis Cardozo Fonseca

O Poli(Ácido Acŕılico) ou Ácido Poliacŕılico (APA) trata-se de um homopoĺımero do

ácido 2-propenóico,que caracteriza-se por apresentar uma intensa hidrofilia e um intenso

comportamento polieletroĺıtico. Estas propriedades se refletem num incremento acentuado

da viscosidade em soluções aquosas mesmo com pequenas quantidades do produto. Por

causa disto, o APA possui uma variedade de usos, tais como, na área da farmácia. O

objetivo deste trabalho é analisar o comportamento viscosimétrico do APA de diferentes

massa molares em meio aquoso, explorando a influência de sais monovalentes nas suas ca-

racteŕısticas. Usando também como parâmetros secundários a turbidez e a condutividade

das soluções. O procedimento experimental consistiu na preparação de soluções,aquosas e

parcialmente neutralizadas com solução de hidróxido de potássio, de APA com as seguintes

massas molares: 250.000 g/mol, 750.000 g/mol e 1.250.000 g/mol. Para a execução das me-

didas foi usada a seguinte aparelhagem: viscośımetro do tipo Cannon-Fenske T100 e T150,

turbid́ımetro portátil modelo 2100p e condutiv́ımetro Digimed modelo DM 31. De acordo

com os dados obtidos, concluiu-se que, as medidas de viscosidade, bem como as de con-

dutividade das soluções de APA podem ser usadas para caracterização do comportamento

polieletroĺıtico, sendo este fortemente influenciado pelo grau de neutralização. Enquanto

que, as medidas de turbidez mostraram-se inadequadas a uma análise eficiente.

Palavras-chave: Poli(Ácido Acŕılico), Polieletrólito, Viscosimetria
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Teor liṕıdico e perfil de Àcido Graxo presentes em peixes de primeira qua-

lidade consumidos pela população de Natal/RN

Autor(es): Islandia Bezerra Da Costa Teixeira1, Roberta Targino Pinto Correia

Orientador(a): Roberto Dimenstein

O interesse crescente nos benef́ıcios potenciais dos liṕıdios de peixes para a saúde deve-

se as propriedades benéficas dos ácidos graxos poliinsaturados, que possuem efeitos sobre

quatro componentes: lipoprotéınas plasmáticas, plaquetas, processo inflamatório e músculo

card́ıaco. O objetivo do presente trabalho foi identificar os teores de gorduras totais pre-

sentes nos peixes preferidos pela população de Natal assim como, traçar o perfil de ácidos

graxos. Os liṕıdeos totais foram extráıdos segundo o método de Bligh & Dyer (1959) e dois

procedimentos foram utilizados para estimar o teor de gordura dos peixes, sendo o primei-

ro Gravimétrico(G) e o segundo por Fotocolorimétrico (F). Os extratos foram metilados

e submetidos a cromatografia gasosa (GLC). Os peixes preferidos foram a Arabaiana (Se-

riola lalandi), Atum (Thunnus thynnus), Badejo(Mycteroperca bonaci), Cioba (Ocyurus

chrysurus), Robalo (Sciaena wieneri). Utilizando o procedimento (G) encontramos para

Arabaiana 2.526 mg/100g e pelo procedimento (F) 2.270,2 mg/100g, o Atum (G)804 e

(F) 902,2, o Badejo (G) 1.890,(F) 1.371,4, a Cioba (G) 372,0 e (F) 566,4, o Robalo (G)

740,0 mg/100g e (F) 685,5 mg/100g. Comparando o teor de gordura, a Cioba (Ocyurus

suruchry) apresentou menor valor de teor liṕıdico e a Arabaiana (Seriola lalandi) o maior

valor, independente do procedimento utilizado. O perfil de ácidos graxos apresentou o ac.

Palmı́tico (C16:00 - 33% ag totais) como o mais abundante, seguido do ac. Oléico (C18:1

21% ag totais.
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Alta prevalência de Rhizocephala (Crustacea : Cirripedia) na população

de Xanthidae (Crustacea : Dec

Autor(es): Inailson Márcio Costa Da Cunha1, Inailson Márcio Costa Da Cunha2, Cheru-

parambil Sankarankutty, Henrique Alexandre Dos Santos Celestino

Orientador(a): Cheruparambil Sankarankutty

Os Rhizocephala possuem o ciclo de vida totalmente modificado, comparado as cracas

de vida livre. Entretanto, exibem formas larvais t́ıpicas de todas as cracas: o naupliu e o

cipris (Høeg 1991). A larva cipris fêmea infecta um hospedeiro suscept́ıvel e torna-se um

endoparasita e, depois do peŕıodo de maturação, um órgão reprodutivo (externa) emerge no

abdômen do hospedeiro. Durante a fase interna do parasita, o hospedeiro sofre mudanças

fisiológicas e morfológicas, e o ciclo de muda pode ser afetado (O”Brien & Van Wyk, 1984).

Durante um estudo da Carcinofauna da região sublitoral do estuário de Galinhos/RN, inici-

ado em 1999, foram realizadas cinco coletas utilizando-se uma draga puxada por um barco

cobrindo diferentes substratos. Foram coletados 271 espécimes de Hexapanopeus schmitti

Rathbun, nesta espécie verificou-se uma alta prevalência (47% a 62%) do parasitismo, com

uma intensidade média variando de 1,1 a 1,7 e uma intensidade relativa de 0,5 a 0,9. Mu-

danças morfológicas associadas ao parasitismo nos hospedeiros machos foram claramente

evidenciadas: alargamento e separação dos segmentos abdominais sem o desenvolvimento

dos pleopodos ou, muitas vezes, com desenvolvimento at́ıpico. A externa foi encontrada

em caranguejos com 4,0 a 9,0 mm de largura com uma alta prevalência entre 5,1 a 7,0 mm.

Em última coleta verificou-se a presença do parasitismo em dois espécimes de Panopeus

occidentalis Saussure e um espécime do gênero Pilumnus.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local



SB0280

QUADRO HORMONAL DE FÊMEAS SILVESTRES DE Callithrix jacchus

RELACIONADO À TROCA DE POSTO REPRODUTIVO

Autor(es): JosÉ Eilton De Oliveira1

Orientador(a): Maria Bernardete Cordeiro De Sousa

Movimentos de dispersão para obtenção do posto reprodutivo em grupos familiares de

vertebrados que reproduzem cooperativamente estão previstos nos modelos de dinâmica

dos grupos. Este trabalho estudou o perfil hormonal de 2 fêmeas em 1 grupo de sagüi

comum, Callithrix jacchus, durante a mudança de posto reprodutivo e fissão do grupo. O

grupo habitava a EFLEX - IBAMA em Nı́sia Floresta, RN e era composto por 9 animais

(5 adultos, 2 juvenis e 2 infantes). O peŕıodo de observação foi de agosto/1999 a dezem-

bro/2000. Foram estudadas 2 fêmeas adultas (mãe e filha) e a observação foi realizada 1

vez/semana, com focais de 15 minutos e registros instantâneos a cada 1 minuto. Foram

coletadas fezes das2 fêmeas para dosagem de progesterona e cortisol. Os hormônios foram

extráıdos das fezes e dosados pelo ELISA. Os resultados evidenciaram que no intervalo de

4 meses, a mãe deu cria primeiro e em seguida a filha. Cerca de 7 dias após o parto da

filha, o grupo se dividiu, com as fêmeas ficando em grupos diferentes. Depois ocorreu o

desaparecimento da mãe e o seu grupo foi desfeito. O grupo da filha desapareceu 2 semanas

depois. Pode-se sugerir que na situação de vida silvestre, a filha reproduzir mesmo vivendo

no grupo natal, e a maior competição entre as fêmeas, por volta deste peŕıodo, pode ser

detectada (elevação do cortisol). Ainda, quando mais de uma fêmea reproduz dentro de

um mesmo grupo, pode ocorrer a troca do posto reprodutivo e acarretar a fissão do grupo

social.
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MEDICAMENTOS FITOHOMEOPÁTICOS POLICRESTOS

Autor(es): Vanessa De Sousa Menezes1, Kattya Gyselle De Holanda E Silva2

Orientador(a): Roberto Dimenstein

A Homeopatia é uma terapêutica preventiva, pela capacidade de promover mudanças na

reatividade do indiv́ıduo e suas tendências patológicas. Apesar de ser especialidade médica

e farmacêutica reconhecida a mais de 20 anos, ainda são confundidos com os fitoterápicos.

Os medicamentos homeopáticos se baseiam na lei dos semelhantes e podem ser de origem

animal, mineral e quando vegetais são denominados fitohomeopáticos. Apesar da origem

comum, divergem tanto na indicação terapêutica como no modo de preparação. Nosso ob-

jetivo consiste em estudar e listar os principais medicamentos fitohomeopáticos policrestos

(do grego = muito poderoso). Os dados desta pesquisa foram coletados por levantamento

bibliográfico, onde os seguintes aspectos dos medicamentos foram evidenciados: famı́lia bo-

tânica, habitat original, parte da planta usada, composição qúımica, indicação terapêutica,

posologia e toxicidade. 14 fitohomeopáticos foram selecionados: Aconitum, Pulsatilla, Bel-

ladona, Bryonia, Cimićıfuga, Conium, Staphyisagria, Lycopodium, Chamomila, Rhus tox,

Ignatia, Nux vomica, Thuya e Veratrum album. Destes medicamentos, 30,7% pertencem à

famı́lia Ranunculaceae e 15,4% a Loganiaceae. 57% são venenos em doses ponderais, pos-

suindo principalmente alcalóides em sua composição qúımica. Tal panorama nos revela que

embora sejam venenos como fitoterápicos, são excelentes medicamentos homeopáticos, pos-

suindo indicação precisa e podendo atuar em pequenas gripes ou até sintomas neurológicos

graves.
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PERFIL DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS PRESCRISTOS NAS RE-

CEITAS AVIADAS EM FARMACIA HOMEOPÁTICA I DE N

Autor(es): Kattya Gyselle De Holanda E Silva1, Vanessa De Sousa Menezes2, Jakeline

Batista Gomes

Orientador(a): Roberto Dimenstein

Homeopatia é a medicina que cura com base na Lei dos Semelhantes. A cura pelos seme-

lhantes já havia sido citada por Hipócrates, Paracelso e outros, mas foi Samuel Hahnemann

quem sistematizou e realizou as experimentações das diversas substâncias, criando a base

metodológica dessa arte. A Homeopatia na cidade do Natal está em plena expansão, mas

não existe um perfil dos medicamentos mais prescritos. Segundo César, A.T. (1999) os 10

medicamentos mais prescritos na farmácia HN-Cristiano, SP totalizam 54,9% de todos os

medicamentos aviados pela farmácia. O objetivo deste trabalho foi criar uma relação básica

de medicamentos homeopáticos, para incrementar a implantação de farmácias homeopáti-

cas em nossa cidade, baseado no estudo dos medicamentos homeopáticos mais prescritos

na cidade do Natal. Foram analisadas 577 prescrições em um total de 198 medicamentos e

os 10 medicamentos mais prescritos foram: Nux vomica (12,6%), Sulphur (12%), Pulsatil-

la (10,4%), Lycopodium (10,4%), Arsenicum (9,3%), Arnica (8,5%), Phosphorus (8,2%),

Belladona (7,9%), Lachesis (7,6%), Mercurius (6,8%) e Calcária carbônica (6,3%), perfa-

zendo 67,5% dentre os demais analisados. Foi observado que 64,7% foram prescritos em

alta potência (acima de 12CH) e que 41,5% das receitas possúıam apenas um medicamento.

Quando foram pesquisadas as associações de medicamentos homeopáticos com outros tipos

de medicamentos, na mesma receita, observaram-se 88,5% de caráter apenas homeopático,

7,3% com fitoterapia, 3% com Florais e 0,54% com ortomolecular.
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PARALELISMO ENTRE O CORTISOL PLASMÁTICO E FECAL EM MA-

CHOS DE SAGÜI COMUM, Callithrix jacchus

Autor(es): Maria Leila Cardoso1, Maria Luiza Cavalcante Rodrigues2

Orientador(a): Maria Bernardete Cordeiro De Sousa

O desenvolvimento de técnicas de extração e dosagem de hormônios esteróides em

fezes tem se expandido de modo considerável na última década e o seu emprego tem

sido registrado tanto para os grandes mamı́feros como zebras e elefantes como para os

pequenos, tais como ratos e alguns primatas neotropicais. A vantagem destas técnicas estão

na possibilidade de se monitorizar a condição reprodutiva e ńıvel de estresse de animais

silvestres bem como animais de laboratório, uma vez que os animais não são perturbados

pela coleta de material. Neste estudo foram utilizados 3 machos adultos de sagüi comum,

Callithrix jacchus, vivendo com as suas parceira grávidas, no Núcleo de Primatologia da

UFRN. Durante 24 semanas, uma vez por semana, foram coletadas 2 amostras de fezes e 1

de sangue, sendo as primeiras adicionalmente processadas para extração do cortisol fecal,

que foi dosado em ambos os tipos de amostra pelo método imuno-enzimático (ELISA).

Os resultados mostraram que as alterações no padrão de flutuação entre o cortisol no

sangue e fezes foi paralelo e em um dos casos, onde o cortisol plasmático elevou-se com o

nascimento da cria, o mesmo perfil de elevação foi detectado nas fezes. Estes resultados

reforçam a aplicabilidade desta técnica para estudos no Callithrix jacchus onde o cortisol

é um importante parâmetro fisiológico, como no caso da resposta a agentes estressores.
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ANDRÓGENOS E CORTISOL FECAIS DURANTE AS FASES DE FORMA-

ÇÃO, SEPARAÇÃO E REUNIÃO DO PAR EM SAGÜIS, Callithrix jacchus

Autor(es): Ana ValÉria Souza De Medeiros1

Orientador(a): Maria Bernardete Cordeiro De Sousa

Trabalhos anteriores deste laboratório, mostraram alterações comportamentais de ma-

chos e fêmeas associadas às fases de formação, separação e reunião do par de sagüi comum

(Callithrix jacchus). Este trabalho estudou a resposta fisiológica (cortisol e andrógenos

nos machos e cortisol nas fêmeas), utilizando 8 casais adultos destes animais, vivendo no

Núcleo de Primatologia da UFRN. O estudo constou de 3 fases: F1- formação do par;

F2 - separação do par e F3 - reunião do par. As amostras de fezes dos animais foram

coletadas 2 vezes por semana e submetidas aos processos de extração e dosagem de cor-

tisol e andrógenos pelo ELISA. Os resultados mostraram que o cortisol fecal de machos e

fêmeas não apresentaram diferenças significativas entre as fases experimentais, embora nos

machos tenham sido mais elevados que nas fêmeas tanto na fase F1 como F2. A intera-

ção entre a experiência em pareamentos prévios e as fases experimentais foi significativa,

com os machos ingênuos apresentando ńıveis mais elevados de andrógenos na F3 do que

os machos experimentes nas 3 Fases. Estes resultados demonstram diferentes respostas

fisiológicas entre machos e fêmeas, com os machos sendo mais responsivos às mudanças

sociais. Sugerem também que os ńıveis mais elevados de andrógenos encontrados nos ma-

chos inexperientes podem ser a resposta fisiológica ao primeiro pareamento que implica em

obtenção de sucesso reprodutivo, ou seja, a primeira exposição a uma potencial parceira

sexual.
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ESTUDO DA MORBIDEZ E MORTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE GRAN-

DE PORTE NO APARELHO DIGESTIVO.

Autor(es): Lidiane Maria De Brito Macedo1

Orientador(a): Aldo Da Cunha Medeiros

ESTUDO DA MORBIDEZ E MORTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE GRANDE

PORTE NO APARELHO DIGESTIVO.

Aluna: Lidiane Maria de Brito Macêdo

Orientador: Aldo da Cunha Medeiros

Departamento: Cirurgia

Estudo prospectivo de todos os pacientes operados no HUOL num peŕıodo de 12 me-

ses, cujas operações sejam do aparelho digestivo e consideradas de grande porte.Todos os

pacientes submetidos a operações eletivas foram inclúıdos no trabalho Para cada paciente

foi preenchido um protocolo contendo os dados que constaram do levantamento realiza-

do. Conclúıda a coleta dos dados durante 12 meses, eles foram tabulados, interpretados

e analisados estatisticamente através dos testes de correlação student e qui quadrado,

considerando-se a significância de 0,05.

Os resultados revelaram que não houve diferença na incidência de sexo, a faixa de

idade mais comum foi de 40 a 70 anos. Ocorreu uma significativa correlação entre o tempo

operatório, complicações pós-operatórias e tempo de internação hospitalar.

Modalidade da bolsa: CNPQ-PIBIC
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O USO DO OCTEOTRIDE NO TRATAMENTO DE FÍSTULAS ENTÉRICAS

DE RATOS.

Autor(es): Nara Medeiros Cunha De Melo1

Orientador(a): Aldo Da Cunha Medeiros

O USO DE OCTEOTRIDE NO TRATAMENTO DE FÍSTULAS ENTÉRICAS DE

RATOS.

Aluna: Nara Medeiros Cunha Melo

Orientadores: Aldo da Cunha Medeiros

Departamento: Cirurgia

Foram utilizados 20 ratos Wistar com 3 meses de idade, divididos aleatoriamente em

2 grupos de 10. Os animais foram anestesiados com pentobartipal sódico na dose de 20

mg/Kg por via intraperitoneal. Em todos os animais foram realizados os seguintes pro-

cedimentos: Confecção de f́ıstula jejunal com aux́ılio de dreno de Kehr. Nos 10 animais

do grupo A foi injetado octreotride 4 mg/Kg/peso em dose única diária, por via subcutâ-

nea, a partir do dia em que o dreno de Kehr foi retirado, e caracterizada a f́ıstula, até o

fechamento espontâneo da mesma. No grupo B foi injetada solução salina com o mesmo

volume do grupo anterior por via subcutânea em dose única diária observando-se o tem-

po necessário para sua cura ou fechamento expontâneo. Parâmetros estudados: pesagem

diária e dosagens de Eritrograma, Amilase, Albumina, Globulina. Os dados analisados

pelo teste t, significância de 0,05. Resultados: houve um tempo significativamente menor

de fechamento das f́ıstulas, maior proteinemia e menor amilasemia no grupo octeotride

(p<0,05).

Modalidade da bolsa: CNPq-PIBIC

Palavras-chave: F́ıstulas entéricas, Octeotride, Tratamento

1Aluno(a) PIBIC Local
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EFEITOS DO FATOR DE CRESCIMENTO DE FIBROBLASTOS BÁSICO NA

CICATRIZAÇÃO DE LESÕES DA PELE DE RATOS.

Autor(es): Maria Nirvana Da Cruz Formiga1

Orientador(a): Aldo Da Cunha Medeiros

EFEITOS DO FATOR DE CRESCIMENTO DE FIBROBLASTOS BÁSICO NA CI-

CATRIZAÇÃO DE LESÕES DA PELE DE RATOS.

Aluna: Maria Nirvana da Cruz Formiga

Orientadores: Aldo da Cunha Medeiros

Departamento: Cirurgia

Foram usados 40 ratos da linhagem Wistar, separados em 2 grupos: A (n=20) e B

(n=20). Após anestesia com pentobarbital sódico, na dose de 20 mg/Kg, por via intra-

peritoneal, uma incisão mediana de 4 cm foi praticada na pele do dorso, suturada com

nylon 5-0. No grupo A foi feita a aplicação tópica de 10 ng de FCF&#61538;. No grupo

B (controle) foi aplicado o mesmo volume de solução salina sobre as suturas. Os animais

em 2 subgrupos de 10 para cada grupo, foram sacrificados com superdose de anestésico no

7o e no 21o dias de observação. A pele suturada foi ressecada, submetida a teste de resis-

tência e exame histológico utilizando-se um sistema digitalizador e analisador de imagens.

Os resultados mostraram que o grupo em uso de FCF apresentou resultados significati-

vamente melhores do ponto de vista de resistência à tensão da pele e do ponto de vista

histopatológico.

Modalidade da bolsa: CNPq-PIBIC.

Palavras-chave: Fator de crescimento fibroblastos, Cicatrização, Pele, ratos

1Aluno(a) PIBIC Local
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CONHECIMENTO DAS FORMAS DE TRATAMENTO DOS DEJETOS E ÁGUAS

SERVIDAS UTILIZADAS PELAS ESTAÇÕES DA UFRN

Autor(es): Flávio César Bezerra Da Silva1, Edilene Castro Dos Santos2, Adriana Batista

Resende3, Flávio César Bezerra Da Silva4

Orientador(a): Maria Da Salete Bezerra Da Costa

Rejeitar esgotos eficientemente é um fator importante para a saúde da comunidade.

Muitos microorganismos patogênicos são eliminados com os dejetos .Torna-se necessário

uma poĺıtica correta de saneamento básico . O objetivo deste trabalho é descrever os

aspectos da rede coletora de esgotos, estação de tratamento e lançamento final dos dejetos

,visando identificar sua importância na prevenção das doenças e promoção da saúde . O

trabalho foi realizado através de visitas as estações de tratamento de esgotos da UFRN e

CAERN , os dados foram coletados por intermédio de entrevistas com os responsáveis pelos

respectivos serviços .O instrumento utilizado foi questionário pré - formulado com perguntas

abertas . O tratamento utilizado pela ETE - UFRN é o sistema aeróbico, utilizando-se

também o sistema anaeróbico para produção de gás suf́ıdrico. O sistema operacional inclui

o tratamento preliminar (grade inclinada para reter part́ıculas) , primário (oxidação) ,

secundário (decantação) e terciário (cloração) . O processo de tratamento da CAERN

se dá de forma natural através de lagoas de estabilização iniciando-se com a oxigenação

. Nesse processo é utilizado a ação do sol , do vento e ação noturna .É processado em

três lagoas de captação com funções espećıficas.No final se dá o retorno da água tratada

naslagoas à natureza sem a utilização de produtos qúımicos.

PALAVRAS CHAVE - MEIO - AMBIENTE , DEJETOS, SAÚDE .

Palavras-chave: MEIO-AMBIENTE, DEJETOS, SAÚDE

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
4Aluno(a) Voluntário
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PERCEPÇÃO DOS CATADORES DE LIXO SOBRE SAÚDE

Autor(es): Iara Alves Cortês1, Margareth Auxiliadora Da S. Oliveira2, Maria Da Conceição

Medeiros3, Iara Alves Cortês4

Orientador(a): Soraya Maria De Medeiros

A presente pesquisa foi realizada, no “lixão” situado no bairro de Cidade Nova do

munićıpio de Natal com objetivo de diagnosticar a situação das pessoas que se aliam ao lixo

para garantir sobrevivência, investigando condições de vida e saúde desses trabalhadores

assim como sua percepção a respeito de seu trabalho. A metodologia utilizada foi à pesquisa

de campo , com entrevista semi-estruturada com perguntas abertas , observação de campo,

fotografias e visita a Companhia de Serviços Urbanos da Cidade do Natal na perspectiva

de confrontar a visão da administração com a realidade investigada. Constatou-se que o

“lixão” não se tratava de um aterro controlado e sim um depósito a céu aberto, ficando

desse modo exposto e em contato com seres humanos e alguns animais. Os catadores

têm uma jornada de trabalho intensa, com intervalo de repouso em barracos de papelão

constrúıdos no próprio “lixão”. Responderam ainda que preferem trabalhar no lixo que na

Usina de Triagem por ser mais rentável. Referem não utilizar nenhum EPI, serem vacinados

contra o tétano e que se consideram saudáveis, pois não apresentam feridas (“perebas”).

Conclúı-se que não há preocupação com o impacto ambiental, social e de saúde, resultando

em ameaça a saúde dos catadores, a população do bairro e região, contribuindo para o

aumento do número de casos de doenças respiratórias, e constante risco para o tráfego

aéreo pela presença de urubus,por está o “lixão” próximo ao aeroporto.

Palavras-chave: CATADORES, LIXO, SAÚDE

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
4Aluno(a) Voluntário
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EFEITOS DE ANTIBIÓTICOS NA INDUÇÃO DE CALOS DE MARACUJÁ-

AMARELO (Passiflora edulis f. flavicarpa)

Autor(es): Diego De Medeiros Bento1, Ana Lúcia Fernandes Campos2, Magdi Ahmed

Ibrahim Aloufa, Cristiane Elizabeth Costa De Macedo

Orientador(a): Daniela Biaggioni Lopes

A fase de calo é essencial para a geração de variação somaclonal e posterior seleção in

vitro. As altas taxas de contaminação bacteriana observadas em experimentos preliminares

tornaram necessário o uso de antibióticos na indução de calos de maracujá. Este trabalho

objetivou verificar o efeito de antibióticos adicionados ao meio de cultura ou em banho de

imersão dos explantes no controle da contaminação e no desenvolvimento dos calos. Os ex-

plantes foram caules nodais retirados de plantas de maracujá com 1 mês de idade, obtidas

de sementes e mantidas em casa-de-vegetação. Metade dos explantes foi imersa em rifam-

picina (500mg/l) por 20 hs. e a outra metade ficou imersa em água esterilizada, em seguida

os explantes foram desinfestados superficialmente. Tanto os explantes imersos em antibió-

tico quanto os imersos em água foram inoculados em meio MS (com 2,5mg/l de cinetina e

2mg/l de 2,4-D) sem antibiótico, com 50mg/l de rifampicina ou 50 mg/l de cefotaxime. Na

ausência de antibióticos, os calos não sobreviveram aos subcultivos. A imersão em rifam-

picina reduziu parcialmente a contaminação inicial. Ambos os antibióticos foram eficientes

no controle da contaminação, mas a rifampicina retardou o aparecimento dos calos e afetou

a sobrevivência dos mesmos. O melhor tratamento foi o uso de cefotaxime no meio aliado

à imersão em rifampicina, pois além de controlar eficientemente a contaminação estimulou

o crescimento dos calos.

Palavras-chave: maracujá, antibiótico, calogênese

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
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EFEITOS DE COMBINAÇÕES HORMONAIS E TIPO DE EXPLANTE NA

INDUÇÃO DE CALOS DE MARACUJÁ-AMARELO (Passiflora edulis f.

flavicarpa)

Autor(es): Ana Lúcia Fernandes Campos1, Diego De Medeiros Bento2, Daniela Biaggioni

Lopes, Paulo Augusto Vianna Barroso

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

A seleção in vitro de clones de maracujá resistentes à fusariose tem sido considerada uma

estratégia promissora no melhoramento da espécie. Esta estratégia depende da ocorrência

de variação somaclonal durante a passagem in vitro do material vegetal. O balanço entre

os fitormônios auxina e citocinina é determinante na indução e desenvolvimento de calos.

O objetivo deste trabalho foi testar o efeito de diferentes combinações hormonais e tipos de

explantes na indução de calos. Os explantes, caules nodais e ápices foliares, foram retirados

de plantas de maracujá com 1 a 2 meses de idade, obtidas de sementes e mantidas em

casa-de-vegetação. Os explantes foram imersos em rifampicina (500mg/l) por 20 horas sob

agitação, desinfestados superficialmente e então inoculados em meio MS básico com 50mg/l

de rifampicina e as seguintes concentrações, em mg/l, da auxina 2,4-D e da citocinina

cinetina, respectivamente: A) 1 e 0; B) 0,1 e 1,25; C) 1 e 10; D) 2 e 5; E) 2 e 2,5. Os

calos formados foram subcultivados 4 vezes, a cada 15 ou 30 dias. Não houve diferenças

significativas entre os tipos de explante utilizados quanto ao tempo para o aparecimento

de calos (p=0,21) ou quanto ao peso fresco final dos calos (p=0,31). As maiores taxas de

conversão de explantes em calos, de sobrevivência de calos formados e de ganho de peso

fresco foram obtidas nas combinações D e E, o que evidencia a importância do 2,4-D no

processo de indução de calos em maracujá.

Palavras-chave: maracujá, hormônios vegetais, calogênese

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
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Permeabilidade de Cloretos em Membranas de Quitosana

Autor(es): Samara Kareny Da Silva Dias1, Samara Kareny Da Silva Dias2, Marcia Rodri-

gues Pereira

Orientador(a): Marcia Rodrigues Pereira

Permeabilidade de cloretos em membranas de Quitosana

S.K.S.Dias; M.R.Pereira

Departamento de Qúımica

Resumo

O objetivo principal deste trabalho é obter informações sobre o transporte de ı́ons

através de membranas de quitosana. Para isto foram utilizadas soluções de cloretos de

potássio, sódio, bário e cromo a diferentes concentrações.

Os valores de permeabilidade calculados foram os seguintes:

NaCl (7,0g/L) = 2.4 x 10-10 NaCl (70,0g/L) = 2.6 x 10 -9

KCl (7,0g/L) = 1.0 x 10-10 KCl (70,0g/L) = 8.0 x 10-10

BaCl2 (7,0g/L) = 3.0 x 10-11 BaCl2 (70,0g/L) = 6.0 x 10-10

Os resultados mostram uma notável influência da concentração na permeabilidade da

membrana, indicando um comportamento não-Fickiano para os elétrólito analisados. O

perfil da curva gerada pelo gráfico da concentração versus tempo também mostra que a

permeabilidade varia com o tempo, o que reforça o comportamento não-Fickiano. Observa-

se também uma menor permeabilidade em relação ao cloreto de bário, o que é uma forte

indicação de que existe uma interação preferencial entre a quitosana e este metal alcalino

terroso. Os resultados obtidos mostram que membranas de quitosana oferecem um grande

potencial para extração seletiva de metais em aplicações tais como tratamento de reśıduos

e em sistemas constrúıdos para trabalhar em ambiente biológico.

Modalidade da bolsa: PIBIC

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
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Análise do consumo de fruto em relação a disponibilidade num grupo de

Callithrix jacchus (Callitrichidae, Primates).

Autor(es): Milena Lisboa Gomes1, Necilia Cristinny De Freitas2

Orientador(a): Arrilton Araujo De Souza

Os animais tem que prever e gerenciar as variações de disponibilidade de alimentos em

seu habitat, de forma a otimizar suas atividades e sobrevivência. Objetivamos analisar

o consumo de frutos por Callithrix jacchus em função da disponibilidade. Entre 08/00 e

03/01, realizamos observações um dia/semana na EFLEX-IBAMA Nı́sia Floresta - RN.

Foi utilizada a técnica de “scan sampling” e a fenologia de 53 árvores localizadas no in-

terior da área de uso dos sagüis, onde se registrou a presença/ausência de flores, frutos

visando analisar a disponibilidades destes itens. Durante o peŕıodo de observação o com-

portamento mais freqüente realizado pelos saguis foi o forrageio (45%), o descanso (20%)

e as interações sociais (16%) os mais freqüentes. O comportamento de ingestão obteve

sua freqüência máxima de novembro a fevereiro, isso correspondeu ao pico no consumo de

frutos e insetos enquanto o consumo de exsudato diminuiu proporcionalmente ao aumento

do consumo de frutos. Os resultados da fenologia nos mostram que os meses onde ocorreu

a maior disponibilidade de frutos foram novembro, dezembro e março. Constatamos que

o uso de frutos ocorre principalmente em peŕıodos onde há maior disponibilidade na mata

secundária. Outro item consumido em abundância foi inseto no mesmo peŕıodo de con-

sumo dos frutos. Com os dados analisados observou-se que os sagüis (Callithrix jacchus)

alimentam-se de acordo com a disponibilidade principalmente de frutos e insetos sendo os

dois itens preferidos.

Palavras-chave: Sagui, consumo de frutos, ecologia
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Influência da maré no comportamento alimentar do boto cinza, Sotalia

fluviatilis, na Praia de Pipa - RN

Autor(es): Rose Emilia Macedo De Queiroz1, Priscila Izabel Alves Pereira De Medeiros2

Orientador(a): Maria Emilia Yamamoto

O boto cinza S. fluviatilis é uma espécie costeira relativamente comum na costa brasilei-

ra. No Rio Grande do Norte informações sobre este animal são escassas. Estudos recentes

indicaram concentrações de animais dessa espécie realizando diversas atividades em áreas

do litoral sul potiguar, destacando-se a Praia de Pipa localizada no munićıpio de Tibau

do Sul. A área é caracterizada pela existência de falésias que formam enseadas abrigadas,

o que certamente é um fator preponderante da concentração dos botos. Os dados foram

coletados entre março/2000 e fevereiro/2001, durante quatro dias em cada mês, em um

ponto fixo no alto da falésia. Utilizou-se o método “scan” em intervalos de 5 minutos, das

5 às 17 hs, onde foram registrados os eventos de comportamento alimentar. Para efeito de

análises, cada peŕıodo de observação foi dividido em 4 intervalos de 3 horas. Com o aux́ılio

da Tábua de Marés, comparamos a freqüência de ocorrência do comportamento de pesca

em função do estado da maré. Verificamos uma maior atividade de pesca nos intervalos

que compreendem o final de vazante e ińıcio de enchente para a enseada do Curral; já para

a enseada do Madeiro as atividades de pesca não apresentam variações de freqüência de

pesca em função da maré. Esses resultados sugerem que possivelmente o estado da maré

influencia o comportamento alimentar de botos. Considera-se necessária a ampliação do

estudo para verificar que fatores estão relacionados às diferenças observadas entre as duas

áreas.

Palavras-chave: comportamento, ,

1Aluno(a) PIBIC Local
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Carcinoma epidermóide oral: análise epidemiológica de 85 casos

Autor(es): Adriana Gomes Amorim1, Ana Luiza Fernandes De Almeida2

Orientador(a): Roseana De Almeida Freitas

O carcinoma epidermóide é a neoplasia maligna mais comum da cavidade oral, repre-

sentando de 90 a 96% dos cânceres bucais. O objetivo desse trabalho foi determinar as

caracteŕısticas do carcinoma epidermóide oral de pacientes encaminhados ao serviço de

anatomia patológica da disciplina de patologia oral do departamento de odontologia da

UFRN, durante o peŕıodo de 25 anos, correspondente a janeiro de 1975 a dezembro de

2000. Constatou-se que o palato, o rebordo alveolar e o assoalho da boca foram os śıtios

mais freqüentemente afetados. No tocante ao gênero dos indiv́ıduos acometidos, observou-

se um ligeiro predomı́nio por homens totalizando 44 casos ou 51,7%. Quanto à variável

raça, verificou-se na nossa amostra um comprometimento maior da raça branca, a qual

totalizou 57 casos (67%). A faixa etária de maior ocorrência da neoplasia foi entre 61 e 70

anos. Em nosso estudo, a maioria das lesões se relacionava ao hábito de fumar (15,2%).O

conhecimento desses dados é essencial para que o cirurgião-dentista esteja apto a atuar

como agente de prevenção dessa neoplasia, uma vez que este tem acesso direto ao meio

bucal de seus pacientes, o que favorece a identificação precoce das lesões suspeitas.

Palavras-chave: Carcinoma epidermóıde oral, epidemiologia,

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local
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ASSOCIAÇÃO DO CÂNCER DO ESTÔMAGO COM O HELICOBACTER PY-

LORI NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES. E

Autor(es): Vinicius Silva Costa1

Orientador(a): Aldo Da Cunha Medeiros

ASSOCIAÇÃO DO CÂNCER DO ESTÔMAGO COM O HELICOBACTER PYLORI

NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES. ESTUDO PROSPECTIVO.

Aluno: Vińıcius Silva Costa

Orientadores: Aldo da Cunha Medeiros

Departamento: Cirurgia

Foram estudados todos os pacientes internados no Hospital Universitário Onofre Lopes

com diagnóstico de neoplasia maligna do estômago no peŕıodo de agosto de 2000 a julho

de 2001. Todos os portadores da doença foram inclúıdos no estudo, sendo submetidos

a protocolo padrão. Terminadas as operações de ressecção gástrica e após identificação

macroscópica da neoplasia, foi retirado um fragmento de 0,5 cm de diâmetro da borda da

lesão e da mucosa normal a 5cm da neoplasia, introduzindo-se o fragmento no recipiente do

gastroteste, contendo uréia. Feitos os testes da urease e estabelecido o diagnóstico do tipo

histopatológico das lesões gástricas, foram analisadas as seguintes correlações: Positividade

ou negatividade do teste da urease; Tumor X teste da urease; Positividade dos testes X

tipo histopatológico do tumor. Os dados obtidos serão analisador estatisticamente através

do teste de Qui-Quadrado com significância 0,05.

Os resultados demonstraram que há uma alta incidência de câncer do estômago entre

os doentes operados no HUOL. O teste da urease foi positivo em mais de 80% dos casos

de câncer do estômago; o tipo histopatológico mais freqüente foi o adenocarcinoma tipo

intestinal de Lauren, seguido do tipo difuso.

Modalidade da bolsa: PPPg

Palavras-chave: Câncer gástrico, Helicobacter pylori, Correlação
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NÍVEIS DE ANDRÓGENOS E CORTISOL FECAIS ASSOCIADOS AO CUI-

DADO PARENTAL EM MACHOS DE SAGÜI COMUM, Callithrix jacchus

Autor(es): Pedro Pereira Da Silva Junior1, Sandra Mara Leite2

Orientador(a): Maria Bernardete Cordeiro De Sousa

Os primatas do gênero Callithrix vivem em famı́lias ampliadas e apresentam o cuidado

cooperativo à prole, ou seja, outros membros do grupo, como o pai e os irmãos, auxili-

am no cuidado dos filhotes. A resposta fisiológica associada ao cuidado da cria inclui um

componente hormonal já descrito para algumas aves e primatas não humanos, incluindo o

sagüi comum, Callithrix jacchus. A prolactina e a testosterona parecem modular de modo

inverso o comportamento de transporte dos filhotes de saguis, uma vez que foi demonstra-

da elevação e redução respectivamente, para esses dois hormônios, nesta condição. Neste

estudo foram coletadas amostras de fezes de 2 machos reprodutores durante a gravidez

e pós-parto de suas parceiras, para dosagem do cortisol e andrógenos pelo ELISA. Foi

encontrada elevação para ambos os hormônios após o nascimento dos filhotes. O perfil

de resposta hormonal dos 2 machos foi semelhante e proporcional à duração do carregar:

o macho que transportou mais seus filhotes apresentou ńıveis mais elevados de cortisol e

andrógenos. Estes resultados indicam que o aumento do cortisol pode estar relacionado às

mudanças introduzidas no grupo social pelo nascimento dos filhotes. Uma vez que a dosa-

gem dos hormônios nas fezes refletem alterações hormonais de longa duração, o aumento

nos ńıveis de andrógenos nos machos pode estar refletindo a sua prontidão reprodutiva para

atender a demanda das fêmeas durante o novo estro, que ocorre dentro das 3 primeiras

semanas após o parto.

Palavras-chave: PRIMATAS, HORMÔNIOS ESTERÓIDES FECAIS, CUIDADO PA-

RENTAL
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ÁLCOOL ETÍLICO UTILIZADO NOS

HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL

Autor(es): Isnara Pollyana De Souza1, Alessandra Estevam Dos Santos2, Ana Cristina

Souza De Azevedo3, Renata Paiva Correa Da Cunha4

Orientador(a): Mirza Medeiros Dos Santos

O álcool et́ılico é um ĺıquido volátil, misćıvel com a água, freqüentemente comercia-

lizado na concentração de 96◦GL (p/v).Apresenta eficácia contra bactérias vegetativas e

microbactérias. A desnaturação das protéınas dos microorganismos é o mecanismo de ação

sugerido para ação antimicrobiana dos álcoois de baixo peso molecular. A hidratação do

álcool aumenta seu poder de penetração, atingindo a concentração ideal em torno de 70%.

É muito útil na desinfecção de utenśılios, superf́ıcies fixas e na anti-sepsia das mãos em

procedimentos de rotina hospitalar.

O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade, bem como as técnicas de diluições do

álcool nos principais hospitais de Natal.

Para realização deste trabalho foram utilizadas oito amostras de álcool et́ılico a 70%

cedidas pelas farmácias da rede hospitalar e também foi respondido pelo farmacêutico um

questionário entrevista abordando a forma de manipulação das referidas soluções, sendo

que 62,5% das amostras têm sua diluição realizada pelas farmácias dos hospitais. A ava-

liação da qualidade das soluções de álcool a 70% foi realizada segundo a preconizada pela

Farmacopéia Britânica 1995.

Dentre as amostras analisadas, a maioria encontravam-se com teor fora do especificado

pela Farmacopéia Britânica. Estes resultados demonstram a necessidade de se avaliar a

qualidade do álcool et́ılico 96◦GL utilizado como matéria-prima para preparações de álcool

et́ılico a 70% .

Palavras-chave: ALCOOL ETÍLICO, CONTROLE DE QUALIDADE,
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS SOLUÇÕES DE HIPOCLORITO DE SÓ-

DIO A 1% UTILIZADOS EM HOSPITAIS DO MUNICIPI

Autor(es): Alessandra Estevam Dos Santos1, Teresa Cistina Epifânio Diógenes2, Isnara

Pollyana De Souza3, Manuela Bernardo CÂmara4

Orientador(a): Maria Eleonora Fernandes Martins

O hipoclorito de sódio é um agente saneante utilizado para diminuir a quantidade de

microorganismos em ambientes e materiais em ńıveis considerados seguros pela saúde pú-

blica. Seu emprego correto em hospitais tem auxiliado na diminuição de infecções neste

ambiente e, portanto, reduzido gastos e evitado o prolongamento do tratamento dos paci-

entes. Sua ação oxidante ocasiona inativação de enzimas de fundamental importância para

os microorganismos, à concentração de 1 a 15%, podendo ser utilizado para desinfecção

de objetos, aparelhagem de cirurgia e sistema de diálise peritoneal, limpeza de ferimen-

tos, desinfecção de águas e alimentos, entre outros. Nos hospitais as soluções dilúıdas de

hipoclorito de sódio são preparadas a partir de uma solução contendo 8 a 12% de cloro

ativo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o teor de cloro ativo nas soluções de

hipoclorito de sódio a 1% utilizados em hospitais de Natal.

Amostras de hipoclorito de sódio a 1% foram cedidas pelas farmácias da rede hospitalar

de Natal e uma entrevista foi realizada acerca do modo de preparação desta solução. As

amostras analisadas, em sua maioria, estão aquém dos limites estabelecidos pela farma-

copéia, e compromete a eficácia farmacológica deste composto no que tange à adequada

desinfecção. É necessário que haja, portanto, um controle mais ŕıgido desse produto, desde

a matéria-prima que chega ao hospital até o produto acabado.
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Sequenciamento Nucleot́ıdico da Chromobacterium violaceum - Genoma

Nacional.

Autor(es): Fab́ıola Marques De Carvalho1, Fábio Texeira Duarte, Lucia Vieira Hoffmann,

Lucymara Fassarella Agnez Lima

Orientador(a): Silvia Regina Batistuzzo De Medeiros

O Projeto Genoma Brasileiro visa a determinação nucleot́ıdica completa do genoma da

Chromobacterium violaceum, de aproximadamente 4Mb. Trata-se de uma bactéria gram-

negativa, de vida livre, encontrada no solo e nas águas do Rio Negro, região amazônica

do Brasil. Sua maior caracteŕıstica é a produção de um pigmento roxo, conhecido como

violacéına, que exibe atividade tripanocida e antibiótica. C. violaceum é capaz também de

produzir poĺımeros com propriedades semelhantes ao polipropileno, apresentando grande

potencial biotecnológico. Bibliotecas genômicas de C. violaceum foram constrúıdas pelo

método de“shotgun”e distribúıdas aos 25 laboratórios de sequenciamento da rede nacional.

O objetivo deste trabalho foi determinar a seqüência nucleot́ıdica dos clones recebidos, num

total de 2500 seqüências válidas. Para tanto as colônias bacterianas foram crescidas em

meio ĺıquido e o DNA plasmidial foi extráıdo pelo método de lise alcalina. As amostras de

DNA obtidas foram analisadas em gel de agarose e submetidas à reação de sequenciamento

enzimático, via PCR, utilizando-se kit compat́ıvel com o sequenciador automático, modelo

Megabace 1000 (Pharmacia). As seqüências nucleot́ıdicas obtidas foram enviadas ao Labo-

ratório Nacional de Computação Cient́ıfica, para a análise e montagem dos contigs. Como

resultado, após 1 mês e 25 dias, nosso laboratório gerou as 2500 sequências válidas, acima

de 400 pb, com uma eficiência de 68%, concluindo assim, a primeira etapa do projeto.
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Correlação entre os espectros de absorção e as análises “in vitro” da

mistura FungizonÒ/LipofundinÒ

Autor(es): Bolivar Poncioano Goulart De Lima Damasceno1, Ivonete Batista De Araujo

Orientador(a): Eryvaldo Socrates Tabosa Do Egito

A anfotericina B (AmB) há mais de 40 anos é o fármaco de escolha em infecções fúngicas

sistêmicas oportunistas. Entretanto, há uma limitação do seu uso devido a sua elevada

nefrotoxicidade. Este trabalho visa avaliar os espectros de absorção do FungizonÒ (FUN),

forma comercial da AmB, incorporado a uma emulsão liṕıdica [LipofundinÒ MCT/LCT

20% (LIPO)], e correlacionar estes espectros com sua atividade frente a um modelo celular

humano e outro fúngico. A mistura FUN/LIPO foi obtida misturando 1 mL de FUN

com 4 mL de LIPO obtendo-se uma concentração de 1000 mg/L. Esta preparação foi

dilúıda com tampão pH 7,4 para as concentrações de 50; 5; 0,5 e 0,05 mg/L. Os resultados

mostram que o estado de agregação da AmB foi completamente modificado e sua fixação

ao suporte terapêutico (LipofundinÒ) foi comprovada tanto pelo deslocamento do espectro

de auto-agregação à esquerda quanto pela redução drástica do processo de concentração

dependência, t́ıpico do sistema FungizonÒ sozinho. Os resultados obtidos demonstram que

há correlação entre os espectros e a atividade da mistura. De fato a adição do LIPO ao FUN

reduziu a toxicidade e manteve a eficácia da AmB, além de conservar sua caracteŕıstica

de ser selet́ıvel. Em conclusão os resultados apontam que a mistura FUN/LIPO deve ser

considerada uma nova farmacêutica e, portanto, é preciso ser feito estudos pré-cĺınicos e

cĺınicos para validá-la como novo carreador para a AmB. Financiamento (PPPg/UFRN;

FML Fundation; UGA; CAPES).
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Associação entre os ńıveis plasmáticos de prolactina de machos reprodu-

tores do sagüi, Callithrix jac

Autor(es): Maricele Nascimento Barbosa1, Maricele Nascimento Barbosa2, Maria Teresa

Da Silva Mota

Orientador(a): Maria Teresa Da Silva Mota

Entre os primatas, os calitriqúıdeos são classificados como cuidadores cooperativos, com

todos os membros do grupo social participando do cuidado á prole. Neste sentido, o objetivo

deste trabalho foi avaliar os ńıveis plasmáticos de prolactina de machos reprodutivos do

sagüi, Callithrix jacchus, durante o peŕıodo de dependência dos filhotes. Foi utilizado um

grupo familiar do sagüi, pertencente ao Núcleo de Primatologia, UFRN. O comportamento

de carregar dos filhotes foi registrado duas vezes por semana pelo peŕıodo de 2 meses,

sendo observada a identidade do carregador, a duração dos episódios de carregar e o peso

dos filhotes. Após as observações comportamentais foram coletadas amostra de sangue do

macho reprodutivo pela punção da veia femural. A dosagem da prolactina foi realizada pelo

método radioimunoensaio (RIA)1. Os resultados mostraram que os ńıveis plasmáticos de

prolactina do macho reprodutor apresentaram um aumento quando carregando 2 filhotes

quando comparado com aquele obtido quando carregando um filhote, estando este aumento

relacionado à variação no peso dos filhotes ao longo dos dois primeiros meses de vida. Os

dados preliminares sugerem que o perfil de secreção da prolactina do macho sagüi sofre

influência da carga transportada durante os episódios de carregar.

1Os reagentes usados nas dosagens foram fornecidos pelo Dr. A.F.Parlow do Programa

Nacional de Hormônio e Hipófise(NHPP), do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças

Digestivas e Renais(NIDDK),USA.
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Estudo epidemiológico do carcinoma epidermóide da boca de interesse cĺı-

nico para o cirurgião-dentista

Autor(es): Andressa Maria Filgueira Dourado1, Ćıntia Marinho De Miranda Oliveira, Fre-

derico Mattis2, Diana R|osado Lopes3

Orientador(a): LeÃo Pereira Pinto

O carcinoma epidermóide que acomete o epitélio bucal corresponde, aproximadamen-

te, a 95% dos casos de neoplasias malignas nessa estrutura. Pelo seu poder de agressão,

vem provocando um crescente ı́ndice de mortalidade, haja vista que ocupa o oitavo lugar

dentre os cânceres que mais matam. Há fatores etiológicos intŕınsecos e extŕınsecos reco-

nhecidamente relacionados com a doença, muito embora alguns desses fatores não estejam

ainda com seu poder oncogênico devidamente esclarecido. Neste estudo, foram analisados

prontuários de 391 pacientes atendidos no Hospital Doutor Luiz Antônio, em Natal-RN.

Foram coletadas ocorrências considerando localização anatômica da lesão, faixa etária, se-

xo, hábitos, procedência e raça dos pacientes provavelmente relacionados com a doença.

Concluiu-se que a ĺıngua foi o órgão mais atingido, seguida de lábio inferior e palato mole.

A faixa etária foi de 40 a 79 anos, predominando na raça branca, em pacientes do sexo

masculino. O fumo e o álcool foram as drogas mais utilizadas.
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PERFIL DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS PRESCRISTOS NAS RE-

CEITAS AVIADAS EM FARMACIA HOMEOPÁTICA II DE

Autor(es): Antonio Oliveira Do Nascimento Junior1, Pirini Ruda Quintanilha De Morais,

Érica Máxia De Medeiros

Orientador(a): Roberto Dimenstein

A Homeopatia é uma especialidade terapêutica medicamentosa. Faz parte, por conse-

guinte, da Farmacologia Geral no estudo dos medicamentos e relaciona-se com todas as es-

pecialidades nas quais se justifique uma terapia medicamentosa. Sendo uma área em franca

expansão, justifica-se um estudo que facilite a inserção de novas farmácias em nossa região.

Nosso objetivo foi investigar quais os medicamentos homeopáticos mais prescritos na cida-

de de Natal-RN. A amostra foi composta por 720 medicamentos receitados no peŕıodo de

01 a 31 de março de 2001, que foram obtidos nos arquivos de uma farmácia homeopática

natalense. Foram analisadas 463 prescrições em um total de 136 medicamentos. Os medica-

mentos mais prescritos foram: Pulmão histaminum (5,8%), Lachesis(4,6%), Arnica(3,75%),

Nux vomica(3,5%), Arsenicum(3,3%), Apis(3,2%), Lycopodium(3%), Sulphur(3%), Calca-

rea carbonica(2,9%) e Sabadilla(2,8%) perfazendo 38,3% do total analisados. 58% foram

prescritos em potencias superiores a 12CH. Analisando-se a associação de medicamentos ho-

meopáticos com outros medicamentos, observou-se que em 97,4% continham medicamentos

exclusivamente homeopáticos. Observou-se quanto ao número de medicamentos homeopá-

ticos, 54,6% das receitas tinham mais de 2 medicamento, 17,2% possúıam 2 medicamentos

e 28,2% possúıam apenas um medicamento homeopático. Esses resultados indicam que

Natal possui um perfil mais pluralista e uma tendência na utilização de potências mais

altas.

Palavras-chave: Farmacia, Homeopatia, Medicamentos

1Aluno(a) Voluntário



SB0367

A importância do auto-exame na prevenção do câncer oral

Autor(es): Frederico Mattis1, Maria Cećılia Azevedo De Aguiar2, Diana R|osado Lopes3,

Andressa Maria Filgueira Dourado4

Orientador(a): LeÃo Pereira Pinto

O auto-exame oral consiste em uma investigação feita por um certo individuo em sua

propria boca, com a finalidade de descobrir lesões precursoras do câncer e outras lesões ma-

lignas em suas fases iniciais. Deve ser realizado em todas as pessoas, sobretudo naquelas

expostas a fatores de risco para o câncer de boca como o tabagismo, consumo crônico de

álcool e exposição à radiação solar. O presente trabalho demonstra de maneira ilustrativa

os passos para a realização deste exame e indica que tipos de alterações o paciente deve pro-

curar extraoralmente - assimetria facial e caroços ou ı́nguas no pescoço - e intraoralmente-

manchas avermelhadas e/ou esbranquiçadas, manchas enegrecidas, aumento de volume lo-

cal, dentes com perda de estabilidade e dificuldades de movimentar a ĺıngua e engolir. Caso

seja encontrada alguma das alterações cidadas, o paciente deve procurar serviço odonto-

lógico especializado para avaliar a suspeita de lesão cancerosa. É considerado de suma

importância o conhecimento do auto-exame pelos cirugiões-dentistas para que seja mais

fortemente difundido na população leiga, já que o carcinoma epidermóide ocorre na ordem

de 95% de todas as neoplasias malignas da região oral e pode ser detectado a partir desse

exame.
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS IMPORTANTES NO DIAGNÓSTICO PRECO-

CE DE LESÕES CANCERIZÁVEIS.

Autor(es): Maria Cećılia Azevedo De Aguiar1, Andressa Maria Filgueira Dourado2, Diana

R|osado Lopes3, Ćıntia Marinho De Miranda Oliveira

Orientador(a): LeÃo Pereira Pinto

As neoplasias malignas constituem entidades cĺınicas bastante preocupantes para a área

de saúde devido as suas manifestações e formas de tratamento que podem levar pacientes

portadores a quadros graves e até mesmo a óbito. O carcinoma “in situ” é uma neoplasia

de origem epitelial onde as células malignas encontram-se confinadas ao epitélio e por esta

razão, caso seja diagnosticado ainda nesta fase, oferece a cura em 100% dos casos, pois

não provocou ainda metástase. O objetivo deste trabalho é avaliar o processo evolutivo

desta entidade em áreas com hiperceratose, displasias, lesões leucoplásicas e eritroplásicas

chegando à instalação do carcinoma. A avaliação consiste na apresentação de quadros

cĺınicos referentes a cada caso, estabelecendo diferenças e as possibilidades de evolução

para um quadro de neoplasia com o objetivo de orientar o estabelecimento do diagnóstico

precose.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA COMUNIDADE DE PLANALTO - BAIRRO

DE PITIMBU

Autor(es): Belisana Pinto De Abreu Araújo Neta1, Belisana Pinto De Abreu Araújo Neta2,

Elaine Cardoso Abintes3, Rosaney Barbosa Pereira4

Orientador(a): Sanzia Lucia Paulino De Sousa

O perfil epidemiológico de uma comunidade tem como principal objetivo permitir a

identificação e a análise dos problemas de saúde-doença de uma determinada área, com a

finalidade de subsidiar o planejamento, implementação e a avaliação das ações de saúde.

Dentro desta perspectiva, este trabalho realizado na comunidade de Planalto teve como

principal proposta conhecer a realidade sócio - sanitária da área, além de permitir prática

para estudantes de enfermagem. Foram realizadas 139 entrevistas com famı́lias da comuni-

dade. Dados demográficos, sócio - econômico, culturais e epidemiológicos foram coletados,

através de questionário com perguntas abertas e fechadas. Como resultado obteve-se que

54,57% da população entrevistada são do sexo feminino , que 52,74% estão na faixa etária

compreendida entre 1 a 19 anos de idade, e que 64,43% possui renda familiar entre 1 a 3

salários mı́nimos. Com relação a morbidade observou-se que 59,3% são doenças infeciosas

e que 31,8% são doenças do aparelho circulatório. Dáı , mediante estes indicadores conclui-

se, que o perfil epidemiológico é de fundamental importância para avaliar as condições de

saúde da população, e que muitas ações podem ser planejadas a partir deste conhecimento

visando uma melhor qualidade de vida desta comunidade .
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EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE BAP E ANA NO CRES-

CIMENTO E NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE ABACAXI

Autor(es): Marcela Gomes Da Silva1, Fabiana Da Silva Nobrega2, Daniela Biaggioni Lopes,

Cristiane Elizabeth Costa De Macedo

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

Apesar da micropropagação do abacaxizeiro (Ananas comosus (L.) Merril) ter sido es-

tabelecida, melhorias no protocolo regenerativo desta cultura têm sido objeto de vários

trabalhos. Na tentativa de otimizar o processo, foi testado a influência de diferentes con-

centrações dos hormônios BAP e ANA no crescimento e na multiplicação in vitro de brotos

desta espécie. Propágulos de abacaxizeiros da variedade “Pérola” foram inoculados em

meio de cultura básico constitúıdo pelos sais e vitaminas de MS contendo três diferentes

tratamentos (T1= 1,0 mg/l de BAP + 0,5 mg/l de ANA; T2= 0,5 mg/l de BAP + 0,25

mg/l de ANA e T3= 0,25 mg/l de BAP + 0,12 mg/l de ANA). Avaliações quinzenais foram

feitas até 90 dias após a inoculação. Foram avaliados o número de brotos produzidos, o

comprimento e número de folhas do broto inicial e a produção de matéria fresca. A adição

de concentrações mais elevadas de BAP e ANA (T1) no meio de cultura ocasionou uma

maior produção de brotos e de matéria fresca. Entretanto, o comprimento dos brotos foi

maior nos tratamentos T2 e T3. Quanto ao número de folhas, nenhuma diferença signifi-

cativa foi observada entre os 3 tratamentos. Os resultados mostram que para obtenção de

brotos de abacaxizeiro com taxa de crescimento e de multiplicação in vitro mais elevadas,

as concentrações intermediárias de BAP e ANA (T2) são as mais indicadas para serem

adicionadas ao meio de cultura.
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EFEITO DO NaCl SOBRE O CRESCIMENTO E A MULTIPLICAÇÃO IN

VITRO DE ABACAXIZEIRO (Ananas comosus L.).

Autor(es): Fabiana Da Silva Nobrega1, Marcela Gomes Da Silva2, Paulo Augusto Vianna

Barroso, Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

Orientador(a): Cristiane Elizabeth Costa De Macedo

O efeito de diferentes concentrações de NaCl (cloreto de sódio), foi estudado sobre o

crescimento e a multiplicação de brotos de abacaxizeiro in vitro. Brotos da variedade

“Pérola” foram inoculados em meio de cultura básico constitúıdo pelos sais e vitaminas de

MS contendo os seguintes tratamentos: T0= 0 (controle); T1= 100; T2= 150; T3= 200;

T4= 250 e T5= 300 mM de NaCl. Os brotos foram subcultivados a cada 30 dias nos seus

respectivos tratamentos. A cada 15 dias durante 120 dias, foram feitas avaliações baseadas

nos seguintes critérios: número de brotos produzidos, comprimento e número de folhas do

broto inicial e a produção de matéria fresca. A adição de NaCl ao meio de cultura afetou

a multiplicação in vitro, a produção de matéria fresca e a formação de novas folhas. O

crescimento, expresso através do número de folhas, foi reduzido sobretudo em presença

das doses mais elevadas do sal (T3; T4 e T5). Com relação ao comprimento dos brotos,

nenhuma diferença significativa foi observada entre os 6 tratamentos. Os resultados indicam

que a amplitude dos efeitos causados pelo NaCl sobre o crescimento e a multiplicação in

vitro de brotos de abacaxizeiro, é diretamente proporcional ao aumento da sua concentração

no meio de cultura.
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ESTUDO DAS ALTERAÇÕES CLÍNICO-PATOLÓGICAS DA MUCOSA ORAL

PROTEGIDA PELO GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% EM CRIAN-

ÇAS LEUCÊMICAS SUBMETIDAS A QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSI-

CA (PARTE I)

Autor(es): Diego Do Amaral Costa1, LeÃo Pereira Pinto, Tatiana Krishina De AraÚjo2,

PatŕIcia Teixeira De Oliveira

Orientador(a): Lelia Batista De Souza

As leucemias são neoplasias malignas que atingem as células primordiais hematopoié-

ticas substituindo de forma difusa as células normais por células neoplásicas. Dentre os

tipos conhecidos de leucemias destaca-se a linfoblástica aguda (LLA) por apresentar maior

ı́ndice de ocorrência e afetar principalmente crianças e adultos jovens. Para o tratamento

desse tipo de neoplasia o planejamento quimioterápico é o tratamento estipulado pelo Hos-

pital de Referência do Estado do Rio Grande do Norte e consiste de quatro fases: indução,

intensificação, re-indução e manutenção, segundo o protocolo nacional de tratamento. Os

principais efeitos colaterais do metrotexato, droga ministrada em maior concentração na

fase de intensificação, são mucosite, ulcerações e cadid́ıase e surgem de 2 a 7 dias após o

ińıcio da terapia podendo desaparecer de 7 a 10 dias depois da suspensão. Dentre as subs-

tâncias utilizadas na tentativa de prevenir / minimizar esses efeitos a clorexidina apresenta

caracteŕısticas de destaque por ser um anti-séptico de amplo espectro e alta substantivi-

dade. Ante o exposto esse projeto de pesquisa tem como objetivo estudar as alterações

da mucosa oral dos pacientes submetidos à quimioterapia e analisar a ação preventiva da

solução de gluconato de clorexidina a 0,12% para essas lesões.
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O APOIO DURANTE A GESTAÇÃO: OPINIÃO DE ADOLESCENTES QUE

FREQÜENTAM UM SERVIÇO DE PRÉ-NATAL

Autor(es): Ana Luiza Donida Ferreira1, Richardson Augusto Rosendo Da Silva2, Ana

Carina Suassuna Vieira3, Ana Luiza Donida Ferreira4

Orientador(a): Bertha Cruz Enders

Realizou-se um estudo exploratório-descritivo com o objetivo de identificar as fontes

e as caracteŕısticas do apoio recebido por gestantes adolescentes, suas expectativas antes

e após a gestação, e de que forma o apoio influencia as suas expectativas, utilizando um

referencial composto das conceituações teóricas de apoio na gravidez. Foram entrevistadas

24 gestantes adolescentes, entre 10 e 19 anos, selecionadas acidentalmente, em um serviço de

pré-natal. Utilizou-se formulário elaborado com base nos objetivos e no referencial teórico.

Os dados foram analisados utilizando freqüências, percentuais e técnicas de análise de

conteúdo. Observou-se que as principais fontes de apoio ao saber da gravidez foram a mãe

(45,8%) e o companheiro (37,5%). Já durante a gravidez, 75,0% referiram o companheiro e

50,0% a mãe. O apoio recebido é moral, financeiro, afetivo, de atenção, aconselhamento e

compreensão, mas esperavam, também, a rejeição e o desprezo. A maioria (91,7%) afirma

que o apoio influencia o seu projeto de vida, nas decisões com relação ao bebê e aos objetivos

pessoais. Conclui-se que o apoio da mãe e do companheiro influencia a tomada de decisões

da adolescente grávida tanto no ińıcio como durante a gravidez e que a enfermagem assume

um papel importante na promoção desse apoio.
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A Infuência da técnica de relaxamento Eutonia no grau de independência

funcional em pacientes portad

Autor(es): Clara Gertrudes Cavalcanti1, Neide Maria De Lucena, Catalice Cavalcanti Da

Penha Silva

Orientador(a): Francisco Ricardo Lins Vieira De Melo

A Eutonia é uma educação psicof́ısica, que promove regulação do tônus,fazendo com que

os movimentos sejam realizados com mı́nimo gasto energético e máxima eficácia, permitindo

o autoconhecimento, ampliando o processo de percepção. Constituindo o nosso objetivo de

verificar se o uso da Eutonia têm influencia sobre estes fatores da motricidade e se favorece

a independência funcional desses indiv́ıduos. Quanto a metodologia, optamos por uma

abordagem quantitativa pelo método experimental do tipo intrasujeito com dois momentos

de medidas (antes e após o Programa de Intervenção Técnicas de Relaxamento Eutonia

(PITRE)) e qualitativa, pelo Estudo de Caso. A amostra constituiu-se em dois sujeitos do

sexo feminino, com idades de 60 e 65 anos e diagnóstico de Parkinson. A coleta de dados foi

desenvolvida de fevereiro a maio de 2001 no Setor de Fisioterapia do HUOL-UFRN, com

a realização do PITRE, com duas sessões semanais de 60 minutos de duração, realizadas

em dias pré estabelecidos. Como instrumentos de medidas utilizamos: Escala adaptada

de Devrice (1993) protocolo desenvolvido por Webster (1968) , protocolo adaptado de

Hoen e Yahr (1967),roteiro de entrevista, observação direta e indireta, e diário de campo.

Os resultados apresentaram-se significativos, influenciando no desempenho das atividades

cotidianas, proporcionando aos mesmos percepção e controle dos movimentos, favorecendo

uma maior independência funcional,bem como sua socialização.

Palavras-chave: Neide Maria Gomes de Lucena, Catalice Cavalcanti da Penha Silva,
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PROTOZOÁRIOS INTESTINAIS EM CRIANÇAS RESIDENTES NO MUNI-

CÍPIO DE SERRA DO MEL/ RN

Autor(es): Ricielle De Souza Cardoso1, Aleide Tavares Da Silva2, Maria De Fatima De

Souza

Orientador(a): Antonia Claudia Jacome Da Camara

O munićıpio de Serra do Mel foi emancipado em 1988 após um programa de reforma

agrária. Localiza-se no oeste do estado do Rio Grande do Norte a 278 Km de Natal, e

conta atualmente com 8.300 habitantes divididos em 23 vilas rurais. O abastecimento de

água é feito através de adutora e nas casas a água é armazenada em cisternas. Na maio-

ria das casas existe fossa séptica e não há coleta ou tratamento do lixo. Sabendo-se que

os parasitas intestinais são transmitidos através da água ou veiculados a partir do lixo

contaminado com dejetos humanos, o objetivo deste trabalho foi verificar a incidência de

parasitoses intestinais presente no munićıpio em crianças de 6 a 13 anos. Foram coletadas

119 amostras de fezes para análise coproparasitoscópicas durante o programa Trilhas Poti-

guares/2001, promovido pela PROEX-UFRN. Para estas análises foi utilizado o método de

Hoffman, Pons & Janer(1934) no Laboratório de Parasitologia/CB/UFRN. Os resultados

revelaram que das 119 crianças analisadas, 89,0% estavam parasitadas, com predominância

de apenas protozoários intestinais em 90,8% das amostras estudadas. Os dados também

revelaram que 66,0% das amostras analisadas estavam parasitadas com Endolimax nana;

44,9% com Giardia lamblia; 26,6% com Entamoeba histolytica; 9,2% com Ascaris lum-

bricoides; 3,7% Trichuris trichiura. Estes dados revelam a predominância de protozoários

deve estar relacionada deficiência no tratamento de água, ausência de rede de esgotos.

Palavras-chave: Protozoários, Incidência, Helmintos
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Estudo morfológico do infiltrado inflamatório de pulpites clinicamente

irreverśıveis.

Autor(es): Ana Luiza Fernandes De Almeida1, Adriana Gomes Amorim2, Rejane Andrade

De Carvalho

Orientador(a): Roseana De Almeida Freitas

Considerando as controvérsias existentes no estudo da patologia pulpar inflamatória no

tocante aos seus diagnósticos cĺınico e histopatológico, que dificilmente se correlacionam,

objetivou-se, nesta pesquisa, analisar os dados cĺınicos fornecidos tanto pelo paciente, como

pelo exame do dente comprometido, através dos testes de vitalidade pulpar e relacioná-los a

achados morfológicos das polpas comprometidas. Foram obtidas 16 polpas com vitalidade

de dentes humanos. Deste total, 05 apresentaram o diagnóstico cĺınico/terapêutico de

“pulpite irreverśıvel”. As restantes, provenientes de pacientes com indicação ortodôntica

ou protética, também foram inclúıdas no nosso estudo. As polpas removidas foram fixadas

em formol a 10%, processadas histologicamente até a sua inclusão em parafina, seccionadas

em cortes de 5mm de espessura, coradas pela hematoxilina e eosina, e examinadas sob a

microscopia de luz. Infiltrado inflamatório crônico, fibrose e calcificação pulpar foram

as principais alterações morfológicas observadas. Com base nos nossos achados, 54,5% da

amostra não exibem interrelação entre o diagnóstico cĺınico e os achados histopatológicos, o

que nos leva a sugerir a necessidade de cada vez mais se realizar uma semiotécnica subjetiva

e objetiva adequada, visando obter um diagnóstico cĺınico da saúde pulpar o mais próximo

posśıvel da realidade.

Palavras-chave: pulpite, inflamação,
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A FUNÇÃO VENTILATÓRIA PULMONAR E O ESTUDO DA DOR NO PÓS-

OPERATÓRIO DE CIRURGIA TORÁCICA ASSOCIADO AO

Autor(es): Thaiza Teixeira Xavier1, Cristina De Araujo Nogueira2, Catharinne Angelica

Carvalho De Farias

Orientador(a): Vera Maria Da Rocha

Várias alterações ocorrem nos volumes pulmonares pós-cirurgia torácica, devido a pre-

sença de dor,podendo resultar em sérias complicações pulmonares(Way, 1991). Este tra-

balho caracterizado como estudo de caso, tem como objetivo geral analisar a dor e os

volumes pulmonares pós-cirurgia torácica, utilizando-se a TENS para promoção de anal-

gesia. A amostra foi composta por quatro pacientes, dois do sexo feminino,41 anos(A.1)e

29 anos(A.2)e dois do sexo masculino com 36 anos(A.3)e 40 anos(A.4); sendo submetidos

a uma incisão torácica póstero-lateral direita. Foi realizada uma avaliação fisioterapêuti-

ca pré-operatória, após o ato cirúrgico os eletrodos foram colocados na incisão cirurgica

e na UTI no momento em que o paciente referiu dor,eles foram acompanhados durante

8 horas, nas quais houve uso cont́ınuo da TENS, e avaliação da dor e dos volumes pul-

monares. O valor numérico da dor referido pelos pacientes variou de 9 para 0 na escala

numérica,levando-se em consideração o ińıcio e o término do uso da TENS. Os pacientes,

A.1 e A.2 apresentaram respectivamente,Volume Corrente Médio de 280 ml e 207 ml, e

Volume Minuto Médio de 5,08 litros e 6,436 litros. Nos pacientes A.3 e A.4 observou-se

Volume Corrente Médio de 533 ml e 348 ml e Volume Minuto Médio de 6,66l e 5,45l. Nos

quatro casos relatados, houve aceitação da TENS, com atenuação da dor e influência nos

volumes pulmonares, evidenciando-se a utilidade do uso deste recurso no pós-operatório

imediato.

Palavras-chave: dor pós-operatória, estimulação elétrica nervosa trancutânea, volumes pul-

monares
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Caracterização parcial de galactanas da alga marinha Hypnea muscifor-

mes

Autor(es): Celina Maria Pinto Guerra1, Fernando Roberto Ferreira Silva2, Ivan Rui Lopes

De Albuquerque, Karla Kristiane De Souza Queiroz

Orientador(a): Edda Lisboa Leite

As galactanas são polissacaŕıdeos encontrados em grandes quantidades em algas verme-

lhas. Seu emprego na indústria alimentar são de uso comum, uma vez que estes compostos

atuam com espessantes e estabilizantes. A utilização destes poĺımeros em microbiologia

como meio de cultura é também bastante difundido. Neste trabalho, temos como objetivo

caracterizar os galactanos extráıdos de de Hypnea musciformes, comum em nosso litoral. A

alga foi coletada, pulverizada e submetida à proteólise, tendo os polissacaŕıdeos fracionados

por cromatografia de troca iônica. As frações obtidas, foram submetidas à eletroforese em

gel de agarose em tampão PDA, pH 9.0. As 5 frações extráıdas em molaridades de Na-

Cl compreendidas entre 0,5 a 3,0M, apresentaram teores de protéınas que variaram entre

0,1%-39.2%. A caracterização dos poĺımeros foi realizada por dosagens de açúcares totais

e sulfato. A identificação dos açúcares constituintes destes polissacaŕıdeos, galactose e ani-

dro galactose, foi feita também por cromatografia em papel dos hidrolisados ácidos de cada

fração. A fração 4 (elúıda em NaCl 2M) será a fração estudada de forma mais aprofundada

por apresentarem homogeneidade em eletroforese e alto rendimento.

Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq; CAPES; PPPg/UFRN
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E PREDIÇÃO DA ESTABILIDADE DO ÁCI-

DO FÓLICO PRODUZIDO PELO LABORATÓRIO ESCOLA

Autor(es): Teresa Cistina Epifânio Diógenes1, Alessandra Estevam Dos Santos2, Manuela

Bernardo CÂmara3, Isnara Pollyana De Souza4

Orientador(a): Maria Eleonora Fernandes Martins

O Ácido fólico é uma provitamina do complexo B usada no tratamento da anemia

megaloblástica, devido a sua ação na formação de células do sangue, principalmente os me-

galoblastos, caracteŕısticos da anemia. O objetivo deste trabalho visa padronizar métodos

e técnicas para análise da matéria prima utilizada na preparação de formulações de ácido

fólico e, também obter formulações com melhor perfil farmacêutico, através de estudos

de pré-formulação do ácido fólico comprimido 5mg desenvolvido pelo LEFI. A análise das

amostras de ácido fólico matéria prima cumpriu a metodologia descrita na Farmacopéia

Britânica de 1993, realizou-se testes de identificação e determinação quantitativa através

da espectrofotometria de ultravioleta a 550nm. A dosagem do ácido fólico comprimido

foi realizada conforme a Farmacopéia Americana 23a Edição, foram analisados três lotes,

para cada lote de comprimidos foram retiradas amostras de 20 unidades, para testes de

determinação quantitativa através da espectrofotometria de ultravioleta a 550nm. Os com-

primidos de ácido fólico 5mg com amido, lactose e celulose microcristalina como excipientes

foram analisados no que diz respeito ao peso médio, dureza, friabilidade, desintegração e

determinação quantitativa. A amostra da matéria prima e dos comprimidos de ácido fólico

apresentaram-se dentro dos padrões permitidos aos seus respectivos testes, portanto, em

condições satisfatórias para ser submetido aos testes de envelhecimento artificial.

Palavras-chave: Ácido Fólico, Controle de Qualidade, Estabilidade

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PPPg/FAPAM
3Aluno(a) PIBIC Local
4Aluno(a) PPPg/FAPAM



SB0417

NAS ASAS DA VIDA, CUIDANDO DA MORTE: SENTIMENTOS DE ENFER-

MEIRAS

Autor(es): Katia Regina Barros Ribeiro1, Katia Regina Barros Ribeiro2, Alexsandra Couto

De Medeiros3, Raimunda Medeiros Germano

Orientador(a): Raimunda Medeiros Germano

O presente estudo tem como propósito, identificar as percepções de enfermeiras, de

um hospital de oncologia, acerca do preparo para lidar com pacientes que se encontram

em estágio terminal, bem como descrever suas principais dificuldades e sentimentos diante

destes pacientes. Para a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas com sete enfer-

meiras participantes do estudo. Com base em seus depoimentos, procedeu-se a análise

do material emṕırico, dentro de uma abordagem qualitativa. Os dados revelam que as

enfermeiras, apesar de demonstrarem grande empatia, solidariedade e sensibilidade dian-

te destes pacientes, procurando humanizar ao máximo o cuidar, deparam-se, igualmente,

com algumas dificuldades. Dentre essas, destacam-se, sobretudo, o sofrimento perante a

morte de pessoas jovens e crianças. Depreende-se, por fim, que apesar das adversidades,

as enfermeiras demonstram um grande empenho no sentido de proporcionar aos pacientes

em fase terminal uma morte com dignidade.

Palavras-chave: Enfermagem, Cuidar, Paciente terminal
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Purificação de polissacaŕıdeos ácidos da alga marinha vermelha Gracila-

ria cervicornis

Autor(es): Fernando Roberto Ferreira Silva1, Valqúıria Pereira De Medeiros, Celina Maria

Pinto Guerra2, Ivan Rui Lopes De Albuquerque

Orientador(a): Edda Lisboa Leite

Polissacaŕıdeos com grupos hemi-éster sulfato fixado a unidades de açúcares são en-

contrados na forma de galactanos nas Rhodophyceae (algas vermelhas). São mucilagens

que contém várias proporções de D e L-galactose, 3,6-anidro-D e L-galactose, monome-

tilgalactose e éster sulfato. Apesar do grande número de polissacaŕıdeos já descobertos,

faz-se necessário pesquisas para a caracterização de novos compostos e análises farmacoló-

gicas dos mesmos. Além disso, o isolamento de compostos fornecem novas perspectivas de

descobertas de novos fármacos ou matéria prima útil nas indústrias, farmacêutica ou ali-

ment́ıcia. Temos como objetivo, promover a extração e o fracionamento de polissacaŕıdeos

ácidos da alga Gracilaria cervicornis e caracterizá-los quimicamente. Os polissacaŕıdeos

foram extráıdos através de precipitação com metanol e tratados com CTV, obtendo-se as

frações FTI e FTF. Em seguida, a fração FTF foi purificada por cromatografia de troca

iônica (NaCl: 0,15 - 3M). Comparando-se os perfis eletroforéticos das frações, observou-

se bandas semelhantes, entretanto as análises qúımicas demonstraram que o método que

envolve precipitação com CTV foi o mais satisfatório.

Apoio financeiro: PPPg/UFRN, CNPq/PIBIC, CAPES

Modalidade da bolsa: CNPq/ PIBIC
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ANÁLISE DA CAPACIDADE DE ENCAPSULAÇÃO DE FÁRMACOS POR

DERIVADOS DE QUITOSANA ALQUILADA

Autor(es): Ana Maria Da Silva Maia1, Ana Maria Da Silva Maia2

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

Aluno(a): Ana Maria da Silva Maia

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

Departamento de Qúımica - CCET

A quitosana é um poĺımero natural que vem sendo bastante empregado no campo

farmacêutico, na forma de filmes, comprimidos, micropart́ıculas, géis e em sistemas de

liberação controlada. Nesta pesquisa foram introduzidos grupos hidrofóbicos volumosos,

diminuindo a solubilidade do poĺımero em solventes polares e modificando sua capacidade

de encapsular fármacos.

Os grupos introduzidos na quitosana foram obtidos a partir de 3-amino-1-propanol e

glutaraldéıdo, em diversas proporções, e as bases de Schiff formadas foram reduzidas com

cianoborohidreto de sódio.

Os poĺımeros modificados foram analisados por testes de solubilidade e hidrofilicidade,

espectroscopia na região do UV e do IV, viscosidade intŕınseca e reologia.

Após a caracterização estrutural das amostras, elas foram analisadas quanto à capa-

cidade de retenção de dois fármacos: alfa-metildopa e ampicilina, e os resultados foram

comparados com os da quitosana.

MODALIDADE DA BOLSA: CNPq-PIBIC
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PRIVAÇÃO PARCIAL DE SONO EM ESTUDANTES DE MEDICINA DU-

RANTE O CICLO PROFISSIONAL

Autor(es): Patricia Furtado Lima1, Ana Ligia Dantas De Medeiros2, Sérgio Arthuro Mota

Kolim3, Sérvulo Azevedo Dias Junior4

Orientador(a): John Fontenele Araujo

Os estudantes de medicina são freqüentemente sobrecarregados com uma densa carga

curricular. Além disso, a partir do 3o ano, quando se inicia o ciclo profissional, muitos estu-

dantes participam de atividades extracurriculares, como estágios ou plantões em hospitais.

Nosso objetivo é investigar as mudanças no padrão de sono dos estudantes ao passarem pa-

ra o ciclo profissional. Os participantes, uma turma de estudantes de medicina da UFRN,

preencheram um questionário de hábitos de sono, incluindo horários de ińıcio e fim do

sono durante a semana e o fim de semana. A aplicação desses questionários se deu em

dois semestres. A primeira coleta de dados se deu no 4o semestre do curso (ciclo básico),

quando as aulas iniciavam às 10:00h e a segunda, no 7o semestre (ciclo profissional), com

as aulas iniciando às 7:00h. Os dados mostraram que o ińıcio do sono não se alterou de

um semestre para o outro, tanto durante a semana, como no fim de semana. No entanto,

observamos que os estudantes passaram a acordar mais cedo durante os dias de semana

do ciclo profissional, reduzindo a duração de sono de 8h para 6h25min. A diferença da

duração do sono entre semana e fim de semana, que constitui um ind́ıcio de privação de

sono, foi de 37min no ciclo básico e 134min no ciclo profissional. Portanto, conclui-se que

os estudantes de medicina apresentam privação parcial de sono durante o ciclo profissional,

provavelmente influenciada pelo horário de ińıcio das aulas e pelos plantões acadêmicos.

Palavras-chave: Privação de sono, Horário escolar, Plantões médicos
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Utilização de incubadoras para cultivo de larvas de Brachyura (Crustacea

: Decapoda)

Autor(es): Henrique Alexandre Dos Santos Celestino1, Henrique Alexandre Dos Santos

Celestino, Cheruparambil Sankarankutty, Inailson Márcio Costa Da Cunha2

Orientador(a): Cheruparambil Sankarankutty

Os métodos para o cultivo de larvas de Brachyura têm sido tratado por muitos autores

(Provenzano, 1967; Rice & Williamson, 1970; Bookhout & Costlow, 1981 e Ingle 1992).

Estudos anteriores obtiveram larvas de fêmeas mantidas em aquários. Tentamos com este

a eclosão em incubadoras artificiais. Os módulos têm forma de bandejas medindo 20 x 20

x 7,0 cm e 31 x 18 x 12 cm, para eclosão de ovos e cultivo de larvas respectivamente, esses

módulos são composto por duas fileiras com três incubadoras, totalizando seis incubadoras

em cada. Possuem um tubo de entrada na base e uma sáıda próximo ao topo para a troca

de água. Cada incubadora apresenta janelas cobertas com seda artificial que permite e

troca de água e impede a sáıda dos ovos. Ambos os módulos apresentam uma tampa onde

se encontra aficionado a bomba de aeração, assegurando uma suave mistura de água dentro

da incubadora, melhorando assim a oxigenação da água e simulando o constante movimento

do ambiente natural. Experimentos com Uca spp e Callinectes danae mostraram eclosão

de até 99% em algumas incubadoras. Os resultados são promissores quando os ovos estão

num avançado estágio de desenvolvimento, evidenciando que a eliminação de bactérias e

protozoários do meio é essencial para o sucesso do cultivo in vitro, devido a sua atuação

junto às células embrionárias. A incubadora para cultivo de larvas esta sendo testada para

verificar a sua viabilidade no cultivo experimental.
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HORÁRIO ESCOLAR, PLANTÕES E ANSIEDADE EM ESTUDANTES DE

MEDICINA

Autor(es): Ana Ligia Dantas De Medeiros1, Patricia Furtado Lima2, Sérvulo Azevedo Dias

Junior3, Sérgio Arthuro Mota Kolim4

Orientador(a): John Fontenele Araujo

Vários estudos vêm demonstrando que a educação médica funciona como um importante

fator de estresse e ansiedade. Os estudantes de medicina se deparam com exigências de

altos rendimentos acadêmicos e com uma grande densidade de horários e, além disso, com

o andamento do curso, enfrentam uma rotina desgastante de plantões noturnos. O presente

trabalho investiga se os estudantes de medicina apresentam ansiedade e busca correlacioná-

la com a estrutura curricular. Investigamos uma turma de 25 estudantes de medicina da

UFRN em dois momentos: no 4o semestre, quando as aulas iniciavam às 10:00h, e no 7o

semestre, quando, além de as aulas iniciarem mais cedo (7:00h), os estudantes também

cumpriam plantões acadêmicos. Utilizamos o IDATE (Inventário de Ansiedade Estado-

Traço) e analisamos os dados através da versão pareada do teste t. No 4o semestre, os

estudantes apresentaram média de estado de ansiedade de 38,04 ± 9,50 e média de traço

de ansiedade de 39,76 ± 11,48. No 7o semestre, a média para estado e traço aumentaram

para 47,56 ± 8,94 e 46,80 ± 11,56, respectivamente. Esse aumento foi estatisticamente

significante, demonstrando que, o ińıcio de aulas mais cedo, juntamente com os plantões,

contribuem para o aumento da ansiedade.

Palavras-chave: ansiedade, educação médica, estrutura curricular
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Doença de Chagas no Munićıpio do Apodi-RN

Autor(es): Recy Michelle Cruz Freire1, Adana F. S. Rabello2, Silvio Santos Filho3, HÉlio

De Medeiros Vale JÚnior4

Orientador(a): Antonia Claudia Jacome Da Camara

Os dados da FUNASA/RN, tem revelado que atualmente o RN possui 112 munićıpios

como área endêmica para Doença de Chagas, destes apenas seis evolúıram para a fase

de vigilância epidemiológica. Analisando prontuários do Hospital Regional de Pau dos

Ferros de pacientes chagásicos, identificou-se o Śıtio Melancias, Munićıpio de Apodi com

grande número de casos de Doença de Chagas. O objetivo deste trabalho foi identificar

o T.cruzi em pessoas com sorologia convencional(SC) reativa para doença de Chagas, na

comunidade de Melancias. Foram coletadas 26 amostras de sangue para análise de SC e

a Reação de Cadeia da Polimerase (PCR). O sangue foi colhido através de punção venosa

no antebraço, sendo 10 ml transferido para um frasco contendo guanidina+HCl+EDTA e

10ml sem anticoagulante para sorologia. A reação de PCR usou como alvo os minićırculos

da rede de kDNA presente em grande quantidade no T. cruzi, e para SC foram utilizadas

as técnicas de ELISA e Imunofluorescência IndiretaIFI. Das 26 amostras analisadas para a

SC, estavam todos positivos para ELISA e IFI e na reação de PCR foi encontrada a banda

de 330 Kd em quatro dos pacientes estudados. Os dados revelaram baixa positividade da

PCR que deve estar relacionada a fase crônica da Doença de Chagas caracterizada por

parasitemia subpatente que pode ser detectada por métodos parasitologicos indiretos de

positividade baixa se realizada uma única vez,por outro lado a SC permanece positiva, as

vezes depois da cura parasitologica.
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NARRATIVAS CORPORAIS DA DANÇA BRASILEIRA: ELEMENTOS PARA

UMA COMPREENSÃO MULTICULTURAL DA EDUCAÇÃO

Autor(es): Leonardo Rocha Da Gama1

Orientador(a): Larissa Kelly De Oliv Marques Tiburcio

Este trabalho trata das questões multiculturais da dança no Brasil, abordadas nas pro-

duções coreográficas do Grupo de Dança do Ballet Stagium. Elegemos este Grupo por

considerá-lo como aquele que vêm se destacando na dança nacional, no que se refere à

tematização da cultura brasileira nas suas produções art́ısticas. Adotamos o referenci-

al teórico- metodológico da fenomenologia hermenêutica, procurando suscitar conjecturas

sobre o sentido das narrativas da dança do Stagium, acolhendo elementos que possam

contribuir para uma recriação desses significados no campo da educação, através de uma

análise documental, da interpretação de textos e da interpretação hermenêutica de imagens

através de fotografias e v́ıdeos.
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BABY VOLEI (6 A 10 ANOS): UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NA INI-

CIAÇÃO ESPORTIVA AO VOLEIBOL

Autor(es): Alison Pereira Batista1, Alison Pereira Batista2, Jose Pereira De Melo

Orientador(a): Jose Pereira De Melo

Atualmente o esporte é um dos temas mais discutidos em nossa sociedade, seja nos

aspectos poĺıtico, psicológico, fisiológico, econômico, social e pedagógico (Batista, 2000).

Devido ao aumento e desenvolvimento deste fenômeno em nossa sociedade, é cada vez

mais notória a procura pela iniciação as práticas esportivas. Sabendo desta realidade, e

pela vivência profissional na iniciação esportiva, motivamo-nos a fazer um relato de uma

experiência pedagógica, que denotasse uma ação desvinculada da especialização precoce.O

objetivo deste estudo foi discutir uma experiência pedagógica na iniciação esportiva voleibol

fundamentada na estrutura temporal de Greco & Benda (1998). A pesquisa caracterizou-

se como sendo descritiva, do tipo estudo de caso. O grupo investigado foi composto por

alunos de iniciação esportiva ao voleibol, que têm aulas na Academia Volley Club, em

Natal/RN. A amostra foi do tipo intencional, composta por 15 alunos, com idade variando

entre 6 e 10 anos. Na coleta de dados utilizamos a observação participante. Os resultados

apontaram uma grande motivação das crianças pelas atividades que envolviam jogos e

brincadeiras, bem como observamos uma baixa aceitação dos exerćıcios espećıficos. Foi

notório o refinamento de habilidades motoras básicas existentes não só no voleibol, mas

também em outras modalidades esportivas, fato que evidencia a relevância da pedagogia

do esporte sistematizada com crianças.
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APRENDIZAGEM MOTORA NO ESPORTE: A TRANSFERÊNCIA BILATE-

RAL NA CORTADA DO VOLEIBOL

Autor(es): Allyson Carvalho De AraÚjo1, Allyson Carvalho De AraÚjo2, Jose Pereira De

Melo

Orientador(a): Jose Pereira De Melo

No voleibol moderno um dos fundamentos mais destacados é a cortada, por ser ato

finalizador de quase todas as jogadas, bem como principal responsável pela maior parte da

pontuação. Este fundamento é cada vez mais estudado com o propósito de constatar meios

que possam melhorar o desempenho dos atletas. Este trabalho teve como objetivo analisar

a transferência de aprendizagem dos jogadores de voleibol, considerando-se a cortada do

membro preferido para o membro não preferido, e se esta transferência bilateral ocorrerá

normalmente por feedback intŕınseco ou terá que ser estimulada. A pesquisa caracterizou-

se como sendo de caráter experimental e seguiu o modelo clássico, dividindo sua amostra

em dois grupos (Controle e Experimental). A amostra foi composta por 8 atletas do sexo

feminino, com idade variando entre 15 e 17 anos, pertencentes a rede particular de ensino

de Natal. Os resultados apontaram que a transferência bilateral na cortada do voleibol

ocorreu do membro preferido para o membro não preferido e que esta transferência é mais

significativa se for estimulada e não apenas por meio do feedback intŕınseco. Levando-se

em consideração que uma partida de voleibol gira em torno da trajetória da bola e que

esta trajetória está sendo constantemente interferida por ação de vários fatores, vemos este

estudo como sendo uma contribuição para os estudo da aprendizagem motora no esporte.
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RELAÇÃO ENTRE O HORÁRIO ESCOLAR E A QUALIDADE DE SONO EM

ESTUDANTES DE MEDICINA

Autor(es): Sérgio Arthuro Mota Kolim1, Katie Moraes De Almondes2, Sérvulo Azevedo

Dias Junior3, Ana Ligia Dantas De Medeiros4

Orientador(a): John Fontenele Araujo

O sono é um dos ritmos biológicos fundamentais para a vida, entretanto nossos conhe-

cimentos sobre esta complexa função permanecem ainda bastante limitados. Alterações na

qualidade e/ou quantidade podem acarretar um déficit significativo na qualidade de vida.

Diante disso, o presente trabalho busca comparar a qualidade de sono de estudantes de

medicina em diferentes estágios do curso. Foi aplicado o Índice de Qualidade de Sono de

Pittsburgh (IQSP) numa turma de estudantes de medicina durante o 3o, 4o e 7o semestres

do curso, cujas aulas iniciavam às 7:00, 10:00 e 7:00hs respectivamente. Valores do IQSP

acima de 5,00 indicam baixa qualidade de sono. Os resultados obtidos foram posterior-

mente analisados utilizando-se o teste estat́ıstico ANOVA. Observou-se que os escores do

IQSP foram de 5,00, 3,86 e 5,57 para o 3o, 4o e 7o semestres, respectivamente. As dife-

renças entre os ı́ndices do 3o e 4o semestres, e entre os do 4o e 7o foram estatisticamente

significantes. Isso nos mostra que nos peŕıodos em que as aulas tinham ińıcio às 7:00hs,

houve uma pior qualidade de sono; enquanto que no peŕıodo cujas aulas começavam às

10:00hs, constatou-se uma melhora na qualidade do sono dos estudantes, mostrando uma

importante correlação entre o horário escolar e a qualidade do sono. Portanto, o horário

de ińıcio das aulas deveria ser revisto em prol de um melhor aproveitamento do sono.
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Definição dos papéis sociais em grupos récem-formados de Callithrix jac-

chus e sua repercussão no perfil comportamental dos indiv́ıduos

Autor(es): Patŕıcia Pereira De Lima1, Patŕıcia Pereira De Lima2, Maria Da Paz De Oliveira

Costa, Helderes Peregrino Alves Da Silva

Orientador(a): Maria Da Paz De Oliveira Costa

Em grupos sociais de Callithrix jacchus, via de regra apenas o par dominante reproduz,

e os animais socialmente subordinados assumem a função de ajudantes não reprodutivos.

Com o objetivo de investigar de que forma esta definição de papéis sociais modula a dinâ-

mica das interações sociais entre os animais,foi formado um novo grupo social composto

de duas fêmeas e dois machos, e acompanhados os comportamentos afiliativos e agonistas

exibidos pelos animais durante duas semanas após a formação do grupo.Os animais que

tornaram-se socialmente dominantes exibiram uma maior freqúência de comportamentos

afiliativos entre si, o que sugere a formação de uma ligação afiliativa diferenciada entre

o par dominante. Além disso, com relação às interações agonistas,observou-se também

a influência do gênero, uma vez que a fêmea dominante exibiu valores significativamente

maiores de comportamentos agressivos. Estes resultados sugerem a existência de polietis-

mo em C. jacchus, sendo o sexo e a posição social fatores determinantes na escolha da

estratégia comportamental a ser adotada.
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SENTIMENTOS DE MÃES DE FILHOS PORTADORES DE CÂNCER

Autor(es): Renata De Lima Pessoa Pereira1, Renata De Lima Pessoa Pereira2, Cláudia

Maria De Paiva3

Orientador(a): Raimunda Medeiros Germano

Este estudo se propõe a identificar e descrever os sentimentos de mães diante de um filho

portador de câncer, bem como, as mudanças ocorridas nas suas vidas durante a doença de

seu filho, descrevendo as principais reações ao tomar conhecimento do diagnóstico. Dada a

natureza do estudo, optamos por utilizar a abordagem qualitativa que possibilitasse uma

análise compreensiva dos depoimentos das mães que vivenciam essa experiência. O estudo

foi realizado na Casa de Apoio a Criança com Câncer “Durval Paiva, Natal/RN, nos meses

de maio e junho de 2001. Foram entrevistadas 05 mães que se encontravam hospedada

na Casa de Apoio. De acordo com as entrevistas, os principais sentimentos dessas mães,

dizem respeito so medo de perder seus filhos, desgosto e impotência diante da situação.

Além disso, unanimimente, afirmaram ter sido o desespero a primeira reação ao tomar

conhecimento do diagnóstico da doença de seu filho. As diversas mudanças ocorridas em

suas vidas tornam complicada a adaptação a essa realidade, pois ainda nos dias de hoje, a

palavra câncer continua sendo associada a morte e, para elas, o seu maior medo é de que

essa fatalidade venha acontecer.

Palavras-chave: SENTIMENTOS, MÃES, CÂNCER
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EVIDÊNCIA BIOQUÍMICA DA PERDA DE GLICOSAMINOGLICANOS (GAGs)

DA CARTILAGEM ARTICULAR DE RATOS SUBMETI

Autor(es): Anderson Felipe Jácome De França1, Liana Batista De Melo, Ismar Paiva,

Mirna Marques Bezerra

Orientador(a): Liana Batista De Melo

Introdução e Objetivos: A AZy caracteriza-se por lesão da cartilagem articular, avaliada

através da quantificação de GAGs da matriz da cartilagem. Neste estudo investigamos o

efeito da indução da AZy sobre a depleção dos GAGs da matriz orgânica da cartilagem

articular de ratos. Materiais e Métodos: Ratos Wistar (200g) receberam injeção intra-

articular de zymosan (1mg) em ambos os joelhos. Após 7 ou 14 dias de AZy coletou-se

a cartilagem articular das extremidades distais dos fêmures. A quantidade de GAGs foi

medida por densitometria (525nm) após eletroforese em gel de agarose. Os resultados foram

expressos como mg GAGs / mg de cartilagem (peso seco). O grupo naive representa animais

sem AZy. Dados representam média ± epm (ANOVA) (p<0,05). Resultados: Após 7 ou 14

dias de AZy observou-se redução (p<0,05) da quantidade de GAGs da matriz da cartilagem

articular (0,97 ± 0,2 e 0,85 ± 0,25 mg GAGs / mg de cartilagem, respectivamente), quando

comparado ao grupo naive (2,3 ± 0,18 mg GAGs / mg de cartilagem). Conclusão: Os

resultados que obtivemos na AZy revelam ser esse um modelo adequado para o estudo de

fenômenos inflamatórios articulares, bem como possiilita investigar uma lesão estrutural

(lise da cartilagem articular) da articulação. Apoio Financeiro: FUNCAP.
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“Estudo das seqüelas orais em pacientes submetidos à radioterapia de ca-

beça e pescoço”

Autor(es): Perboyre Cunha QuinderÉ JÚnior1, Tamara Pecanha Sharapin Alves, Leonardo

Yure De Carvalho Silva2

Orientador(a): Edna Maria Da Silva

A radioterapia em glândulas salivares provoca alterações no fluxo, capacidade tampão e

consistência da saliva, causando alterações subseqüentes e/ou diretas sobre outros tecidos

bucais. Este trabalho visa o estudo das alterações salivares quantitativas e qualitativas de

pacientes portadores de neoplasias de cabeça e pescoço do Hospital Dr. Luis Antônio sub-

metidos à radioterapia e suas conseqüências sobre as demais estruturas orais.A metodologia

do estudo caracteriza-se pela análise dos ı́ndices de placa, experiência de cárie (IEC), fluxo

salivar e capacidade tampão, além da orientação para controle de placa, pesquisa da dieta

e avaliação do aspecto de normalidade e/ou anormalidade das demais estruturas antes,

durante e após o tratamento radioterápico. Os exames listados têm periodicidade semanal

durante seis semanas, seguidos por um controle mensal pelos três meses seguintes.Após

a observação dos primeiros pacientes foram observados: xerostomia, mucosite, alterações

do paladar e trismo muscular. Seqüelas mais graves como cárie de radiação e osteorra-

dionecrose não foram evidenciadas isso é, provavelmente, devido ao preparo odontológico

pré-radioterapia e a orientação de higiene oral durante o tratamento.Apesar de não se ter

ainda uma conclusão do estudo os dados tendem por confirmar as informações colhidas

na literatura cient́ıfica, enfatizando o preparo odontológico pré-radioterapia como parte do

tratamento multidisciplinar administrado ao paciente oncológico.
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“AÇÃO DOS EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS SOBRE MICROOR-

GANISMOS DA CÁRIE E DA DOENÇA PERIODONTAL”.

Autor(es): Mara Dalyla Duarte Queiroz1, Tamara Pecanha Sharapin Alves

Orientador(a): Edna Maria Da Silva

Os fitoterápicos são largamente empregados pela cĺınica e pela cosmética terapêutica,

porém o uso dos mesmos em Odontologia ainda é pouco difundido, restringindo-se a aplica-

ção tradicional de infusões e decoctos de plantas, pertencendo ao domı́nio popular. Diante

do exposto foram elaborados e testados extratos de plantas medicinais como, camomila,

malva, sálvia, canela, mil-folhas e menta, em relação aos microorganismos da cavidade

oral, envolvidos com a cárie e doença periodontal, para posterior elaboração de formas

farmacêuticas adequadas para aplicação na prevenção e tratamento de processos infeccio-

sos decorrentes das ações destes microorganismos . Foram realizados testes “in vitro” em

culturas puras de microorganismos e na saliva total de pacientes adultos. O material foi

incubado a 37o C por 48 horas, em condições de microaerofilia ou anaerobiose dependendo

do microorganismo a ser testado. Embora ainda não se tenha finalizado a análise total

dos extratos, os estudos preliminares demonstraram que os extratos de Mentha piperita,

Malva officinalis e Camomila mostraram um halo de inibição superior a 8mm, o que com-

prova uma posśıvel ação antimicrobiana sobre as bactérias envolvidas no processo da cárie

dentária. Com relação aos envolvidos no processo da doença periodontal , ainda inconclu-

so depende de um processo de análise no laboratório de microbiologia da UFRJ, parceira

nesta pesquisa.
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A INFLUÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE NAS REAÇÕES DOS PACIENTES

FRENTE À PESSOA DO MÉDICO.

Autor(es): Pierre GÓis Do Nascimento JÚnior1

Orientador(a): Teresinha Maria De Macedo Guimaraes

Atualmente evidencia-se que a prática médica exige mais do que exames e equipamentos

para garantir a satisfação do paciente. Com o objetivo de avaliar a relação médico-paciente,

desenvolveu-se essa pesquisa na qual procurou-se evidenciar as reações dos pacientes fren-

te ao médico e sua interação com ter ou não plano de saúde. Para tanto, avaliou-se 215

pacientes, de diversos ńıveis sócio-econômicos através de um protocolo e, os dados foram

analisados pelo teste do qui quadrado. Os resultados mostraram que 52% do total dos

pacientes sentiram-se confortáveis diante do médico independentemente das variáveis ana-

lisadas; a insegurança predominou entre os que portavam plano de saúde (30,8%), enquanto

medo (10,8%), vergonha (13,5%) e bloqueio (9,9%) predominaram nos que não o possúıam.

No questionamento sobre qualidades esperadas nos médicos predominou o respeito (> 50%)

independente das variáveis econômicas, enquanto explicar (23%) e examinar (12%) foi mais

referido pelos pacientes que apresentavam plano; nos sem planos de saúde, destacou-se mais

carinho (10%) e escuta (21%) por parte dos médicos. Os dados revelam que na popula-

ção o aspecto econômico influencia de forma considerável sobre as reações dos pacientes

denotando que a postura do médico deve levar em consideração todos esses aspectos para

possibilitar um atendimento mais eficiente, edificando uma boa relação médico-paciente,

produzindo dessa forma uma medicina com maior grau de satisfação para ambos os lados.
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Transmissão Intra-oral de Streptococcus mutans através do fio dental

Autor(es): Gleidston Silva Potter1, Tamara Pecanha Sharapin Alves

Orientador(a): Edna Maria Da Silva

O referente estudo tem como propósito, através de pesquisa experimental, consolidar

relatos bibliográficos que dizem respeito a capacidade de transmissão intra-oral de Strepto-

coccus mutans através do fio dental, de um śıtio para outro, sendo este um dos acessórios

mais preconizados pela odontologia na remoção do biofilme interdental. Com este objeti-

vo estruturou-se uma amostra de 16 indiv́ıduos com idades variando entre 10 a 15 anos,

que tinham como pré-condição a erupção parcial do segundo molar permanente. Visando

atender aos objetivos propostos, a metodologia constitui-se de três momentos distintos: o

primeiro, para a coleta dos ńıveis salivares de infecção e os ńıveis de infecção interdental

pré-selecionado; o segundo de orientação do uso do fio dental, finalizando no terceiro mo-

mento, com a reavaliação do śıtio em questão. Os resultados parciais indicam que quanto

mais infectada a criança pelo Streptococcus mutans, mais infectado foi o śıtio selecionado

para estudo, e que após a orientação do uso do fio dental houve diminuição dos ńıveis

de infecção no espaço interdental, levando a crer que apesar de ser um véıculo potenci-

al para transmissão do referido microrganismo, a constante remoção do biofilme reduz a

probabilidade deste vir a se estabelecer naquele śıtio.
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Caracterização qúımica e enzimática de fucanas da alga marinha Dictyota

mertensis.

Autor(es): Ivan Rui Lopes De Albuquerque1, Luciana Guimaraes Alves, Fernando Roberto

Ferreira Silva2, Celina Maria Pinto Guerra3

Orientador(a): Edda Lisboa Leite

As algas marinhas produzem um tipo diferenciado de polissacaŕıdeos não encontrados

em outros vegetais denominado fucanas. Estudos tem demonstrado que tais compostos po-

derão abrir novas perspectivas na indústria farmacêutica devido as suas diversas atividades

farmacológicas. Em nosso estudo com a alga Dictyota mertensis, estes polissacaŕıdeos sul-

fatados, fucanas. Foram obtidos por fracionamento em concentrações crescentes de acetona

(0,5 a 3,0v) pós prévia proteólise com Maxataze a 600C. As frações obtidas foram carac-

terizadas por eletroforese em três sistemas de tampões, análises qúımicas e cromatografia

descendente em papel. O peso molecular das frações de polissacaŕıdeos foi determinado por

eletroforese em poliacrilamida. Os resultados obtidos demonstraram que as fucanas dessa

alga são de baixo peso molecular variando de 8.900Da a 9.300Da. Os polissacaŕıdeos foram

também caracterizados parcialmente com enzimas do molusco Tagelus gibbus Os ensaios

enzimáticos demostraram que a fração Fa90 obtida deste molusco, constitúıda de glicosi-

dades e sulfatases (Abreu,1998) degradaram as frações 2,0v e 3,0v; o que nos leva a sugerir

tratar-se de uma mesma população de polissacaŕıdeos. Além disto, a fração 2,0v que é

composta de ácido urônico, fucose, xilose e sulfato nas seguintes proporções (0,5: 1: 1,7:

2,9).apresentou uma maior atividade anticoagulante (28,4 UI.), provavelmente, atribúıda

à disposição espacial do grupo sulfato.
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EFEITO DOS FEIJÕES MACASSAR (Vigna unguiculata) E MULATINHO

(Phaseolus vulgaris) SOBRE O METABOLISMO LIPÍDICO DE RATOS WIS-

TAR.

Autor(es): Luciana Veruska Da S. Germano1, Maarâni Karla Soares Pereira2, Rosineide

Almeida Da Silva3, Creuza Bernardo Da Silva Nascimento

Orientador(a): Dilma Ferreira Lima

Trabalhos reportam a influência das fibras sobre o metabolismo liṕıdico e demonstram

que a hipercolesterolemia, pode ser revertida através da dieta. Dentre os alimentos hi-

pocolesterolemiantes, destacam-se as leguminosas. Entre estas temos o feijão, alimento

muito consumido em nosso páıs. Portanto, constitui-se objetivo deste trabalho verificar a

ação destes feijões sobre os ńıveis séricos de colesterol, lipoprotéınas (HDL, LDL, VLDL)

e triglicérides de animais alimentados com gordura saturada. Para tanto, 24 ratos machos

da linhagem Wistar com 90 dias de nascido foram divididos em 4 grupos sendo dois testes,

à base dos feijões macassar (MA) e mulatinho (MU) (20%), ambos acrescidos de 5% de

gordura saturada. Uma dieta padrão à base de caséına (C) e um grupo controle contendo

5% de toucinho de porco, e celulose como fonte de fibra (HC) (5%). Os resultados a seguir

revelam que os valores bioqúımicos dos animais para triglicérides foram de 118,01±8,01

para o grupo C, 171±31,01 para o HC, 130,3±18,5 para o MA e 128±22,8 para o MU.

Para o colesterol total os resultados foram de 67,5±4 para C, 90,5±10 para o HC, 74,1±
4,5 para MA e 88,36±6,9 para MU. A concentração de LDL foi de 38,2±9,52 para o MA e

39,1±22,8 para o MU. De acordo com os resultados podemos concluir que os feijões foram

capazes de manter a homeostase dos animais, impedindo uma hipercolesterolemia e que

o grupo MA apresentou uma maior redução de colesterol total e LDL que o MU. Com

isso ressalta-se a importância do consumo diário destes feijões para pessoas sadias, com

hipercolesterolemia ou outras desordens cardiovasculares, possam prevenir ou tratar tais

patologias através de alimentos ricos em fibras.

A.Fin.: CNPq/PIBIC
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AS FORMAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM MOTORA UTILIZA-

DAS NA NATAÇÃO

Autor(es): Renata Nishimura Guerra1, Louise Helena Araújo Da Costa Nunes2

Orientador(a): Jose Pereira De Melo

É inegável que a utilização de uma forma de avaliação de aprendizagem é essencial ao

trabalho de qualquer profissional de educação f́ısica. No caso da natação não é diferente.

Se o objetivo do professor de natação é fazer com que seus alunos aprendam a nadar é

necessário que ele avalie se realmente esta aprendizagem está ocorrendo. Desta forma,

questiona-se: Os professores de natação realizam algum tipo de avaliação para aferir a

aprendizagem motora dos alunos? Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar

as formas de avaliação da aprendizagem que estão sendo utilizadas pelos professores de

natação, bem como discutir a coerência de tais técnicas. Optamos por utilizar a pesquisa

descritiva, valendo-se de um estudo exploratório (Bisquerra, 1991), tendo-se como amostra

oito professores formados em educação f́ısica e que trabalham em escolas e/ou clubes. Como

instrumento para coleta de dados foi utilizada uma entrevista semi-estruturada (Gil, 1995).

Ao final da pesquisa constatamos que a forma mais utilizada para avaliar a aprendizagem

motora do aluno, na natação, é o teste de retenção. Outro resultado foi observado na

realização de pré-teste e pós-testes, fato que reforça a idéia de retenção na aprendizagem.

Os principais problemas detectados foram o peŕıodo de realização dos testes, o intervalo

entre a prática e o teste e, em alguns casos, a freqüência com que os mesmos são realizados.

Em nenhum local visitado os professores citaram o uso de curvas de desempenho, testes de

transferência ou dinâmicas de coordenação.
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Gravidez na adolescência: experiência das adolescentes inscritas no Pro-

grama de Assistência à Saúde

Autor(es): Wanessa Cristina Tomaz Dos Santos Barros1, Guacyanna Dantas Galvão De

Araújo2, Daguia Narielly Galvão3

Orientador(a): Bertha Cruz Enders

Este estudo trata de um assunto considerado endêmico: gravidez na adolescência. Ob-

jetivou verificar a experiência vivenciada pelas adolescentes grávidas e sua percepção diante

deste fato, tendo como pergunta norteadora “Como você está se sentindo em ser adoles-

cente e estar grávida?”. A pesquisa foi descritiva exploratória, baseada na fenomenologia

Husserliana. A análise foi realizada de acordo com as recomendações de Van Kaam. Essa

modalidade de pesquisa nos permitiu chegar a essência do fenômeno de ser adolescente e

estar grávida, a partir dos depoimentos das adolescentes, identificando-se sete elementos de

experiência: sentimentos de ser mãe, sentimentos iniciais com a gravidez, sentimentos com

relação aos outros, sentimentos do conv́ıvio familiar, sentimentos de mudanças, sentimentos

de medo e sentimentos sobre o futuro. Os resultados obtidos sugerem uma constante ambi-

valência no comportamento das adolescentes, mesmo naquelas que expressavam desejo de

ser mãe. Diante desta compreensão do fenômeno pesquisado, esperamos que a enfermagem

possa assisti-las de maneira eficiente e humanizada, considerando os fatores biopsicossociais

envolvidos neste processo.

Palavras-chave: adolescente, gravidez na adolescência, sentimentos
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Estudo da interação entre glicosaminoglicanos e liṕıdeos de membranas

Autor(es): Jeane Barbosa De Oliveira1, Romildo De Albuquerque Nogueira, Maria De

Fatima Pessoa Capistrano

Orientador(a): Elizeu Antunes Dos Santos

O envolvimento de polissacaŕıdeos sulfatados na patogênese da aterosclerose e processos

de calcificação tem sido sugerido pela literatura cient́ıfica, com base na interação do dextran

sulfato com a lecitina. Desta forma, o estudo das interações de glicosaminoglicanos com

liṕıdeos neutros é de interesse na compreensão das bases moleculares dessas doenças. Os

experimentos foram realizados usando-se membranas artificiais. Essas membranas foram

constrúıdas pela aposição de duas monocamadas no orif́ıcio de uma partição que separa

duas hemicâmaras, contendo soluções de cloreto de potássio, 0,5M. As monocamadas foram

formadas a partir de fosfatidilcolina e colesterol (3:1), 1% em hexano. Após a formação

da membrana adicionou-se 1µM de nonactina e mediu-se a condutância da membrana

ao ı́on potássio (controle). Heparina (1mM) foi adicionada à solução e a condutância foi

novamente medida. Este procedimento foi repetido na presença de cloreto de cálcio na faixa

de 1 a 200µM. A adição de heparina ao banho não alterou significativamente, ao ńıvel de 5%,

a condutância controle, demostrando não haver interação desta molécula com a membrana.

A adição de cálcio, em diferentes concentrações, também não induziu nenhuma alteração

significativa, ao ńıvel de 5%, na condutância controle. Portanto, a heparina parece não

está envolvida nos processos de calcificação e aterosclerose como sugerido para o dextran

sulfato.
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DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DA CATAÇÃO EM UM PAR DE SAGÜIS (Callith-

rix jacchus) DURANTE UM CICLO OVARIANO

Autor(es): Nı́via Da Silva Dias1, Patŕıcia De Oliveira Shimizu2

Orientador(a): Carolina Virginia Macedo De Azevedo

Ritmos circadianos em roedores e no macaco-da-noite sofrem modulação infradiana.

Entretanto, esta modulação não foi observada na atividade geral de sagüis. Nesta espé-

cie, a catação mostra ritmicidade circadiana em animais mantidos isolados, pareados ou

agrupados, podendo ser influenciada pelo estado reprodutivo da fêmea, presença de filhotes

recém-nascidos e tamanho do grupo. No estro pós-parto ocorre um aumento na catação

recebida pela fêmea, caso haja concepção. Com o objetivo de descrever a distribuição diá-

ria da catação e autocatação no ciclo ovariano, foi observado um par de sagüis cativo, sob

condições ambientais naturais no Núcleo de Primatologia da UFRN. As observações foram

realizadas pelo método focal cont́ınuo durante 15min/h, na fase ativa em 2 dias semanais

não consecutivos. As fêmeas sofreram laqueadura de trompas para evitar a gestação, sendo

seu estado reprodutivo identificado pela dosagem de progesterona fecal através do método

ELISA. Foram registradas a freqüência e a duração dos episódios de catação e autocata-

ção, sendo constrúıdas séries temporais com seus totais horários, cuja análise visual sugere

um aumento nestas variáveis durante a fase ovulatória, além de um avanço no ińıcio dos

episódios diários em relação à fase luteal. Os resultados sugerem a presença de modulação

infradiana na periodicidade circadiana destes comportamentos, sendo necessária a conti-

nuidade do estudo por um maior número de ciclos e casais para confirmar esta hipótese.
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ACLIMATAÇÃO DE PLANTAS DE ABACAXIZEIRO MICROPROPAGADAS

NA PRESENÇA DE NaCl

Autor(es): Gioconda Emanuella Diniz De Dantas Moura1, Camila Pimentel Martins2,

Lucila Karla FÉlix Lima De Brito3, Teresa Cristina De Melo Paulo4

Orientador(a): Paulo Augusto Vianna Barroso

A cultura de tecidos tem sido utilizada pelos melhoristas como ferramenta para gerar

variabilidade e selecionar genótipos mais tolerantes à salinidade. Para que seu uso seja

mais eficiente é necessário conhecer os efeitos da salinidade na espécie. Este trabalho visou

verificar as alterações induzidas pelo cultivo in vitro em meio contendo NaCl em plantas de

abacaxi das variedades Pérola e Smooth Cayenne durante a fase de aclimatação, bem como

determinar o melhor parâmetro para quantificar estas alterações. Plantas que haviam sido

micropropagadas em meio com diferentes doses de NaCl (0, 12.5 e 25mM) foram avaliadas

em casa-de-vegetação quanto aos caracteres altura das plantas, diâmetro da roseta, número

de folhas, comprimento e largura da folha D aos 0, 15, 45, 75 e 105 dias após a instalação

do experimento. As plantas micropropagadas em meio com e sem NaCl apresentaram

médias e taxas de crescimento semelhantes, mas diferiram quanto às correlações entre

os caracteres e quanto às variâncias fenot́ıpicas. Tanto a variância fenot́ıpica quanto as

correlações tenderam a ser menores nas plantas submetidas ao estresse salino. Os efeito

do cultivo in vitro foram mais acentuados na variedade Pérola na dose de 25mM de NaCl.

A variância fenot́ıpica parece ser o parâmetro mais adequado para avaliar o impacto da

seleção in vitro sobre os caracteres avaliados, pois a distinção entre os grupos de plantas

formadas pelo cultivo in vitro em diferentes concentrações de NaCl foi mais ńıtida.

Palavras-chave: Salinidade, Cultura de Tecidos, Abacaxi
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USO DE ANTIBIÓTICOS NA DESINFESTAÇÃO DE EXPLANTES DE MAN-

GABEIRA (HANCORNIA SPECIOSA GOMEZ).

Autor(es): Bruno Cesar Augusto Silveira1, Paulo Augusto Vianna Barroso, Jucicléa Silva

De Gois2, Jussara Freire De Azevedo3

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

A obtenção de um grande número de indiv́ıduos pela clonagem de genótipos superio-

res de mangabeira via micropropagação pode facilitar a instalação de pomares comerciais.

Porém, as altas taxas contaminação dos explantes dificultam o estabelecimento de proto-

colos. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito dos antibióticos rifampicina (RF) e

sulfato de estreptomicina (SE) na descontaminação e na brotação de explantes de manga-

beira durante o estabelecimento da cultura in vitro. Foram montados dois experimentos

utilizando como explantes segmentos nodais retirados de plantas matrizes pulverizadas pe-

riodicamente com benlate 1%: i) Os explantes foram imersos em água ou RF (300mg/L)

por 16 horas, desinfestados com etanol e hipoclorito de cálcio, inoculados em meio MS e

mantidos a 29oC e 12 horas de luz. ii) os explantes foram desinfestados, inoculados em

meio MS sem antibiótico, com RF (100mg/L) ou com SE (100mg/L) e mantidos a 29oC no

escuro. A imersão dos explantes em RF retardou em alguns dias o surgimento de bactérias.

Trinta dias após a inoculação, os ı́ndices de contaminação em RF foram elevados (cerca

de 80%) e semelhantes àqueles imersos em água. A RF no meio impediu o crescimento

de bactérias, mas aumentou a oxidação e reduziu a brotação, indicando toxicidade aos ex-

plantes. As taxas de contaminação e brotação nos meios sem antibiótico ou com SE foram

semelhantes. Portanto, SE na concentração usada não reduziu a contaminação bacteriana.
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DESENVOLVIMENTO DE CALOS DE MAMÃO, VARIEDADE “TAINUNG

NO 1”, EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SACAROSE

Autor(es): Silvia Aranha1, Tatiana Barbosa GalvÃo2, Cristiane Elizabeth Costa De Ma-

cedo, Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

Orientador(a): Paulo Augusto Vianna Barroso

A maioria dos protocolos de transformação de plantas inclui as fases de formação de

calos e regeneração de plantas. As condições ideais para obter calos de mamoeiro variam

com o genótipo e o tipo de explante, não existindo um protocolo único para a espécie.

Este trabalho buscou verificar o efeito da concentração de sacarose na formação e desen-

volvimento de calos de mamão da variedade Tainung 1. As sementes de mamão foram

plantadas sob telado, as plântulas coletadas entre dez e doze dias após a germinação e seus

hipocótilos usados como explantes. Os hipocótilos foram desinfestados superficialmente

com etanol e hipoclorito de cálcio, reduzidos a 5 mm de comprimento e imersos em solução

de Rifampicina (300 mg/L) por 24 hs. Os explantes foram inoculados em meio com a

metade dos micro e macronutrientes de MS, vitaminas de SH, 10 mg/L de 2,4-D e ágar.

Foram utilizadas 5 concentrações de sacarose: 3, 4, 5, 6 e 7%. Verificou-se que a taxa de

contaminação média foi de 56%, um valor considerado satisfatório. A taxa de conversão

dos explantes em calo variou entre 79 e 38%. As maiores conversões foram obtidas nas

concentrações 4 e 5% de sacarose e as menores com 6 e 7%. O número médio de dias para

formação dos calos variou entre 5 e 8, sendo menor para as concentrações 3, 4 e 5%. Os

pesos médios dos calos após 35 dias de cultura foram maiores nas concentrações 4 e 5%.

Portanto, as melhores concentrações de sacarose para a formação e desenvolvimento dos

calos foram 4 e 5%.
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FORMAÇÃO DE CALOS A PARTIR DE HIPOCÓTILOS DE MAMOEIRO DA

VARIEDADE “TAINUNG NO1” SUBMETIDOS A DIFERE

Autor(es): Tatiana Barbosa GalvÃo1, Silvia Aranha2, Paulo Augusto Vianna Barroso,

Daniela Biaggioni Lopes

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

A obtenção e a regeneração de calos é uma das etapas dos protocolos de transformação

de plantas. Em mamoeiro, as condições para a produção de calos variam com a variedade

e o tipo do explante. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de diferentes doses

de 2,4-D na formação e desenvolvimento de calos de mamoeiro da variedade Tainung no1.

Hipocótilos de plântulas foram desinfestados com etanol e hipoclorito de cálcio e imersos

por 24 hs em solução de Rifampicina (300mg/L). Eles foram inoculados em meio com

metade dos macro e micronutrientes de MS, vitaminas de LH, 3% de sacarose e ágar.

Foram usados 0, 1.5, 4, 7, 10 e 18 mg/L de 2,4-D e a incubação foi feita no escuro a cerca

de 29oC. Avaliou-se o no de dias para a formação de calos e o peso dos calos 41 dias após

a inoculação. Verificou-se que a taxa de contaminação média foi de 6,9%, valor abaixo dos

obtidos em experimentos anteriores. A taxa de conversão dos explantes em calos foi de

22%, 91%, 75%, 92%, 92% e 85% nas concentrações 0, 1.5, 4, 7, 10 e 18 mg/L de 2,4-D,

respectivamente. O tempo médio para o aparecimento de calos variou de 6 a 22 dias, sendo

menor para as doses 1.5, 4 e 10 mg/L, e maior na ausência de 2,4-D. Os meios contendo

1,5 e 10mg/L apresentaram calos com maior peso médio. Os resultados indicam que o

2,4-D não foi essencial para a formação de calos, mas favoreceu a sua formação e o seu

desenvolvimento.
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Diagnostico da pesca artesanal no Estado do Rio Grande do Norte

Autor(es): Mauro Sergio Pinheiro Lima1, Mauro Sergio Pinheiro Lima2

Orientador(a): Jorge Eduardo Lins Oliveira

Atualmente o Rio Grande do Norte encontra-se como o segundo maior produtor de

pescado da região Nordeste com 12.165,5 t das quais a frota artesanal contribui com apro-

ximadamente 50% desta produção. O litoral do Estado que possui 25 munićıpios costeiros,

e uma frota atual de 3.564 embarcações, na sua grande maioria de caracteŕısticas artesa-

nais, abaixo de 20 TBA. As embarcações a vela, predominam com 76,1% do total da frota,

entretanto contribui com 50,7% da produção atual. Dos munićıpios costeiros, Rio do Fogo,

Macau, Caiçara do Norte e Natal possuem as maiores produções do Estado. As principais

espécies em volume de produção são: albacora, agulhão, lagosta, peixe voador e tainha

. Sendo a lagosta, que apresenta maior valor de comercialização, apesar de ter tido uma

queda de 84 % de sua produção durante o peŕıodo de 1992 a 1999. A linha de mão, é o

petrecho mais empregado, contribuindo com 26% da produção total do Estado durante o

ano de 1999, seguido do compressor para mergulho, que apesar de ser uma prática proi-

bida pela legislação vigente,contribuiu com 13,3% da produção total. A análise dos dados

amostrados, nos leva a considerar que se o quadro atual não se modificar, as perspectivas

a curto prazo para a pesca no Estado, será a inviabilidade econômica da atividade, com

inevitáveis danos ao meio ambiente, perdas de divisas e com conseqüentemente problemas

sociais para as populações pesqueiras envolvidas.

Palavras-chave: pesca, artesanal, produção

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário



SB0514

IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE ABACAXIZEIRO (Ana-

nas comosus (L.) Meer) TOLERANTES AO NaCl

Autor(es): Lucila Karla FÉlix Lima De Brito1, Camila Pimentel Martins2, Gioconda Ema-

nuella Diniz De Dantas Moura3, Teresa Cristina De Melo Paulo4

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

O excesso de sal nos solos é um problema enfrentado em parte das áreas irrigadas do

Rio Grande do Norte. O cultivo em solos salinos só é posśıvel usando cultivares tolerantes.

Como o abacaxi é uma cultura promissora no estado, este trabalho visou desenvolver e

identificar genótipos de abacaxizeiro mais tolerantes à salinidade, empregando a variabili-

dade gerada durante o cultivo in vitro. Brotos da variedade Pérola foram cultivados em

MS com 0, 50 e 100mM de NaCl e da variedade Smooth Cayenne a 0 e 100mM. Após 3

subcultivos, avaliou-se as plantas quanto a: número de brotos (NB); altura das plantas

(AP); comprimento (CP), largura (LG) e cor das folhas (CF). Para a variedade Pérola, a

adição de NaCl ao meio reduziu a média dos caracteres CF, CP e AP e aumentou em LG.

Na variedade Smooth Cayenne, o tratamento com NaCl reduziu as médias dos caracteres

NB, CP e AP e aumentou a média de LG. Embora os tratamentos tenham alterado a média

de quase todos os caracteres, a relação entre eles permitiu identificar com maior clareza as

plantas menos afetadas pelo NaCl. Portanto, ao invés de usar os caracteres individualmen-

te, a seleção teve base na razão entre LG, CP, AP e NB. As plantas cultivadas em meio

contendo NaCl que apresentaram maior número de relações mais próximas à relação mé-

dia das plantas controle foram selecionadas (18 a 25% das plantas submetidas ao estresse

salino).
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Levantamento Epidemiologico das Condiçoes de Saude Bucal em Idosos re-

sidentes no Instituto Juvino Barreto no ano de 2001.

Autor(es): Raquel Tereza Mendonça Cavalcante1, Amanda Gonçalves Da Silva2, Silvia

Silveira Soriano3

Orientador(a): Angelo Giuseppe Roncalli Da C Oliveira

A população idosa compõe o segmento populacional que mais cresce em termos propor-

cionais. Baseando-se nisso, foi desenvolvido um estudo epidemiológico no Instituto Juvino

Barreto, localizado em Natal, com 170 idosos, em média. Objetivaram verificar presença

ou ausência dentárias, uso e necessidade de próteses, existência de hábitos nocivos (fu-

mo, álcool), lesões orais, posśıveis disfunções crânio mandibulares e doenças periodontais

para posterior tratamento. Os procedimentos foram realizados no alojamento do idoso,

visto a dificuldade de deslocamento ao consultório odontológico da Instituição. Com con-

sentimento prévio, foi posśıvel realizar um exame cĺınico da cavidade oral do idoso e um

questionário, objetivando adquirir informações pessoais, pesquisar hábitos nocivos e pre-

sença de posśıveis disfunções crânio mandibulares. As anotações foram registradas em ficha

cĺınica. Estabeleceu-se o diagnóstico das lesões orais com ajuda do professor da Patologia

Oral/UFRN. Mediante análise das fichas, obteve-se várias conclusões, podendo-se desta-

car que a população institucionalizada no Juvino Barreto apresenta um alto percentual

de edentulismo (67,1%), havendo grande necessidade de próteses, na sua grande maioria,

prótese total. A minoria que usa prótese precisa substitúı-la, pois se apresentam em pés-

simo estado, ocasionando alterações como hiperplasia fibrosa inflamatória por câmara de

sucção. Supreendeu a quantidade de idosos fumantes, 81 idosos, comparados aos que inge-

rem bebidas alcóolicas (21 idosos). 26,66% dos idosos que apresentam lesão oral possuem

candid́ıase, devido a não higienização das próteses, ressaltando a necessidade de orienta-

ção. Um percentual considerável apresentou desordem crânio mandibular, sendo que 36,4%

possui DCM leve, 11,4% DCM moderada e 7,1% DCM severa. As alterações periodontais

não foram um fator preponderante devido a alta taxa de edentulismo, mas naqueles den-

tados diagnosticou-se em 20,0% dos idosos a presença de cálculo supragengival e 7,1% de

mobilidade dentária. Os resultados mostraram que a população estudada apresenta bai-
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xa condição de saúde bucal, sugerindo a necessidade de intervenções para a melhoria da

qualidade de vida desta população.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO CAJÁ (Spondias mombin

L.)

Autor(es): Amazille Silayne Da Silva Nunes1, Simone França Aguiar2

Orientador(a): Nely Holland

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO CAJÁ (Spondias mombin L.)

Bolsistas Voluntárias: Amazille S. S. Nunes; Simone F. Aguiar

Orientadora: Nély Holland / Depto de Nutrição - CCS

Os componentes antioxidantes dos frutos, tais como compostos fenólicos, carotenóides

e ácido ascórbico, têm estado associados à prevenção de doenças. A fim de se conhe-

cer o potencial antioxidante de frutos do nordeste, entre eles o cajá, foi analisado o teor

de carotenóides totais, compostos fenólicos e ácido ascórbico e, a atividade antioxidante

dos compostos fenólicos do cajá. As análises foram realizadas em triplicata, de polpas

trituradas. Os carotenóides totais e compostos fenólicos foram determinados por espec-

trofotometria. O teor de ácido ascórbico por titulometria. Foram avaliadas as atividades

antioxidantes do padrão a-tocoferol e dos extratos etéreo, alcoólico e aquoso em diferentes

concentrações de reśıduo seco, pelo sistema ác. linoleico/b-caroteno. Os resultados obtidos

foram: 1,26mg de carotenóides/100g; 75,61mg de compostos fenólicos/100g; 84,62mg de

ácido ascórbico/100g. Pode-se dizer que o cajá não se destaca por conter compostos an-

tioxidantes. A maior média de inibição da oxidação do a -tocoferol e dos extratos etéreo,

alcoólico e aquoso foi 66,2% a 200mg/mL, 44,39% a 400mg/mL, 29,67% a 400mg/mL e

50,29% a 400mg/mL, respectivamente. Portanto, o extrato aquoso foi o que apresentou

maior atividade antioxidante, porém foi menor do que a do padrão a-tocoferol.

Palavras-chave: antioxidantes, frutos, compostos fenólicos
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CONTROLE DA PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO À PROLE NO SAGÜI CO-

MUM EM AMBIENTE NATURAL

Autor(es): Eric Silva Ferreira1

Orientador(a): Fabiola Da Silva Albuquerque

O sagüi comum (Callithrix jacchus) é uma espécie pertencente à famı́lia Callitrichidae,

cujas principais caracteŕısticas são: partos gemelares, estro pós-parto e cuidado cooperativo

à prole. A cooperação é principalmente evidenciada pelo transporte realizado por todos

os membros do grupo que, contudo, podem variar na intensidade da participação. O

objetivo desse trabalho foi analisar a participação, em proles consecutivas, dos indiv́ıduos

de um mesmo grupo no cuidado à prole em sagüis selvagens. O estudo foi realizado na

EFLEX/IBAMA, em Nı́sia Floresta-RN. Foram observadas 3 proles: duas pertencentes

à fêmea dominante e uma, à fêmea subordinada. As observações foram semanais, sendo

registrado instantaneamente, a cada cinco minutos, se o infante estava sendo transportado

ou não e a identidade do cuidador. A mãe e o pai foram cuidadores freqüentes em todas

as proles e os principais ajudantes foram os machos adultos, geralmente os mais velhos. A

única fêmea adulta do grupo (e que teve filhotes posteriormente) raramente foi registrada

transportando os infantes da fêmea dominante e em várias ocasiões foi observado que os

demais animais impediam-na de fazê-lo. A fêmea subordinada foi a principal cuidadora de

seus próprios filhotes. Fêmeas potencialmente reprodutoras parecem ser impedidas de ter

acesso aos infantes, o que poderia ser justificado pelos casos de infantićıdio, já relatados

em ambiente natural. Os dados evidenciam o controle do acesso aos infantes nessa espécie.
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Eclâmpsia na Maternidade Escola Januário Cicco - Avaliação de 40 casos

Autor(es): Bruna Salani Mota1, Cynthia Dantas De Macedo2

Orientador(a): Ana Cristina Pinheiro Fernandes De Araújo

Objetivo:Avaliação materno-fetal de casos de eclâmpsia atendidos na MEJC.

Metodologia: Estudo retrospectivo observacional de 40 casos de eclâmpsia atendidos

na MEJC em 2000.

Resultados:Observou-se que 72,5% das pacientes apresentaram um episódio convulsivo.

Convulsões ocorreram 75% antes do parto e 25% no puerpério. Apenas 15% dos episó-

dios ocorreram na MEJC. Idade média das pacientes foi 21,4 ± 5,9 anos (14-38 anos).

Encontrou-se idade gestacional maior ou igual a 37 semanas em 59,1% e prematuridade

em 40,9%. Todas as pacientes foram medicadas com Sulfato de Magnésio (SM) na MEJC,

não havendo recorrência de convulsões. Pré-natal realizado por 57,1%. Houve 71,8% de

cesáreas. Peso médio dos recém-nascidos (RN): 2,631 ± 875 g (895-4850 g); RN com peso

< que 2500 g observado em 45,5%. Índice médio do Apgar no 5o minuto:6,5 ± 2,6 (0-9).

Hipóxia vista em 33,3% dos casos. Complicações maternas: Śındrome HELLP em 4,9% e

DPP em 12% dos casos. Nos RN, a mais freqüente intercorrência foi desconforto respira-

tório precoce (DRP); observado em 87,5% das crianças com baixo peso, estatisticamente

significativo em comparação àquelas com peso adequado (12,5%), p=0,012.

Conclusão:O SM tem sido efetivo para prevenir a recorrência de convulsões. A não uti-

lização do SM profilático pode ter contribúıdo para o aparecimento das eclâmpsias desen-

cadeadas na MEJC. A não realização de pré-natal de qualidade poderá estar contribuindo

para as formas precoces (40,9% pré-termo) da doença.

Palavras-chave: Eclâmpsia, Hipertensão arterial na gravidez,
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VARIAÇÃO DIURNA DA TEMPERATURA ORAL EM PACIENTES COM

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC).

Autor(es): Damião Ernane De Souza1, Samantha Angélica Lima De Souza2, Rita De Cássia

Galvão Lopes3

Orientador(a): Tania Fernandes Campos

(INTRODUÇÃO) Esse estudo foi realizado para verificar alterações na variação diurna

da temperatura oral de pacientes com um Acidente Vascular Cerebral de acordo com a

idade e o sexo.

(METODOLOGIA) Participaram 8 pacientes, sendo 5 na faixa etária de 37 a 53 anos

(grupo 1) e 3 com idades entre 60 e 73 anos (grupo 2), de ambos os sexos. Todos os

pacientes estavam na fase tardia do AVC e faziam uso de medicamentos. Durante 14 dias

consecutivos, os pacientes registraram através de um termômetro digital, a temperatura

oral, às 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 e 21:00 h.

(RESULTADOS) Através da análise pela Anova de medidas repetidas, verificou-se di-

ferença significativa em função da hora para os grupos 1 (F(5,325)=5,75; p<0.001) e 2

(F(5,195)=7,65; p<0.001) e entre os sexos (grupo 1, F(1,68)=27,81; p<0.001). O perfil da

variação da temperatura oral não sofreu modificação em função dos dias, da idade e do

sexo, observando-se menores valores da temperatura durante a manhã e maiores durante a

tarde. O Cosinor mostrou ritmicidade circadiana para 5 pacientes com as acrofases entre

12:58 h e 18:07 h.

(CONCLUSÃO) O ritmo da temperatura oral dos pacientes com AVC não sofreu alte-

ração em função da lesão do sistema nervoso, da idade e do sexo, sugerindo que o oscilador

endógeno pode não ter sido afetado pela patologia. Estudos poderão ser realizados com

pacientes na fase aguda e sub-aguda do AVC, na tentativa de avaliar a normalidade do

sistema de temporização humano.

Palavras-chave: Ritmos biológicos, Acidente Vascular Cerebral, Temperatura oral
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Comparação da conduta em eclâmpsia na Maternidade Escola Januário Cic-

co entre 1986/88 e 2000.

Autor(es): Cynthia Dantas De Macedo1, Bruna Salani Mota2

Orientador(a): Maria Hebe Nóbrega Oliveira

Objetivo: Comparar conduta médica prestada às pacientes com eclâmpsia entre 1986/88

e 2000, avaliando-se repercussões sobre o resultado materno-fetal.

Metodologia: Estudo descritivo-retrospectivo. Análise estat́ıstica com teste exato de

Fisher (p<0,05).

Casúıstica: 60 casos de eclâmpsia em 1986/88 e 40 casos em 2000.

Resultados: Idade materna, número de gestações, paridade, idade gestacional (IG),

tipo de parto e tempo transcorrido entre o internamento e a resolução da gravidez foram

semelhantes nos dois grupos. Houve ńıtida mudança, na coduta farmacológica, quanto ao

uso do anticonvulsivante. O Diazepan era usado na maioria dos casos (71,1%); enquanto

o Sulfato de Magnésio (SM) em apenas 40% dos casos. Atualmente, o SM é utilizado em

100% dos casos, tendo sido o Diazepan usado em apenas 1 paciente, p < 0,001. Observou-se

diferença significativa (p<0,001) no uso dos hipotensores, sendo a Metildopa utilizada antes

em 64,4% e atualmente em 97,5%. O peso nos recém-nascidos não mudou significativamente

nos peŕıodos. O ı́ndice de Apgar apresentou alteração: no 5o minuto, atualmente, 33,3%

dos RN tiveram algum grau de hipóxia. Antes o número era 57,4%(p=0,042).

Conclusão: Considerando a semelhança das caracteŕısticas das pacientes analisadas,

é posśıvel que a melhora observada no ı́ndice de Apgar reflita um avanço no tratamento

médico oferecido às mulheres eclâmpticas na MEJC. Os melhores resultados neonatais

provavelmente são decorrência da instalação de UTI Neo-Natal.

Palavras-chave: Eclâmpsia, Hipertensão arterial na gravidez,
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ANÁLISE COMPARATIVA DO POTENCIAL LIPO-ESTEREOLÍTICO DE AC-

TINOMYCETOS ISOLADOS DE DIFERENTES SOLOS DO RN

Autor(es): Dyacuy Penha Sales Santos1, Susimare Silva Santos, Patricia Sotto Mayor

Sommer

Orientador(a): Patricia Sotto Mayor Sommer

INTRODUÇÃO: Dentre a comunidade microbiana do solo, destaca-se em especial os

actinomicetos que representam cerca de 106 a 107 organismos por grama de solo (Brean,

1979). A importância destes microrganismos do solo tem sido muito relacionada com a

produção de metabólitos de interesse comercial e terapêutico (Lancini e Lorenzetti, 1993).

Após os antibióticos, as enzimas são os produtos microbianos mais explorados na indústria

biotecnológica. Dentre as enzimas microbianas, as lipases e as esterases possuem significa-

tivo destaque. METODOLOGIA: Foi realizado o estudo do potencial lipo/estereoĺıtico de

300 actinomicetos pertencentes à Coleção de Actinomicetos do Laboratório de Genética de

Microorganismos e Molecular - UFRN. A atividade enzimática destes foi verificada através

da medição de halos de degradação e/ou precipitação, em meio sólido 2xYT acrescido de

tributyrin e Tween 20 como substrato, respectivamente. RESULTADOS: Das cepas tes-

tadas, 46,6% apresentaram atividade enzimática lipo-estereoĺıtica. Destas, 31,4% são da

região Leste Potiguar; 27,8% da região Central Potiguar; 27,1% da região Oeste Potiguar; e

13,50% da região Agreste Potiguar. CONCLUSÕES: Entre estas foi encontrada atividade

lipo/estereoĺıtica diferenciada em grande parte das colônias testadas, com ótimos resulta-

dos para 20 amostras, destacando-se as amostras RN 205 e 193, ambas oriundas da região

de Felipe Guerra.

APOIO FINANCEIRO: CNPq e UFRN.
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UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE BABAÇÚ NO PREPARO DE FLUIDOS DE PER-

FURAÇÃO

Autor(es): MarćIlio Lima Da Silva1, Tereza Neuma De Castro Dantas, MarćIlio Lima Da

Silva2

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

No decorrer dos anos, os flúıdos a base de óleo diesel destinados a perfuração de poços

de petróleo, vem sendo substitúıdos por outros mais seguros em termo de meio ambiente.

Foram introduzidos fluidos a base de óleo vegetal, por esses óleos vegetais serem conside-

rados de baixa toxicidade, além de que também são matérias primas abundantes na região

Nordeste e no Brasil, sendo assim uma fonte alternativa de ácidos graxos potencialmente

pasśıveis de transformações e aplicações. Objetiva-se otimizar reações de transesterificação

do óleo de babaçu, com o propósito de se ter a fase óleo para o preparo desses fluidos. Deu-se

ińıcio assim a pesquisas de derivados sintéticos de óleos vegetais, pois seus ésteres possuem

as propriedades f́ısicas desejadas para o preparo desses fluidos, e também mostram-se ser

biodegradáveis. Utilizou-se como fonte vegetal o óleo de babaçu, o n-octanol e catálise bá-

sica. As análises realizadas por espectrofotométria do infra vermelho mostram a presença

de ésteres ao final da reação, além de que tem-se ainda um bom rendimento experimental,

sendo posteriormente esse óleo final usado para o preparo do fluido de perfuração. Tem-se

que as reações de transesterificação após melhoria das condições reacionais resultarão em

bons rendimentos o que proporcionou o emprego do éster de babaçu no preparo do fluido

a partir desse óleo. Nota-se ainda a necessidade de se ter um fluido de perfuração com

caracteŕısticas que confiram ao mesmo estabilidade e compatibilidade ambiental.

Palavras-chave: Fluido, Perfuração,
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A morte e o morrer: A visão dos concluintes de Enfermagem da UFRN

Autor(es): Iara Alves Cortês1, Iara Alves Cortês2, Késsia Dantas Diniz

Orientador(a): Raimunda Medeiros Germano

A MORTE E O MORRER: A VISÃO DOS CONCLUINTES DE ENFERMAGEM DA

UFRN.

Iara Alves Cortês.

Késsya Dantas Diniz.

Raimunda Medeiros Germano (orientadora)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

R.: Alameda dos Flamboyants, 713.

Neópolis.

Natal - RN.

CEP: 59.080 - 170

iaracortes@hotmail.com

RESUMO

O presente estudo tem como propósito investigar o preparo dos concluintes de enfer-

magem, da UFRN, para lidar com a morte, identificando seus principais sentimentos e

experiências diante dessa situação pontual. Para a coleta de dados utilizou-se um ques-

tionário semi-estruturado o qual foi respondido por 50% dos concluintes. Pautando-se

numa abordagem quali-quantitativa, o estudo revela que a universidade não fornece o su-

porte teórico essencial ao estudante para enfrentar a situação de morte. Por outro lado,

os mesmos concluintes, igualmente, afirmam, que somente a prática poderá prepará-los,

embora não descartem a importância da discussão teórica sobre o tema durante sua forma-

ção. Na vivência como estudantes, ao cuidar de pacientes com morte iminente, expressam

como principais sentimentos: impotência, sensação de fracasso, amargura, incapacidade,

depressão, constrangimento e choro. Contudo, ressaltam, em qualquer circunstância, a

importância da solidariedade e conforto ao paciente e seus familiares.

Palavras Chaves: Concluinte, Morte, Ensino.
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Avaliação da peroxidação lipidica em ratos tratados com sevoflurano.

Autor(es): Mailre Praxedes Gomes1, Mailre Praxedes Gomes, Maria Das Gracas Almeida

Thornton

Orientador(a): Maria Das Gracas Almeida Thornton

Objetivo: Investigar a relação entre o sevoflurane e a peroxidação liṕıdica através de

um parâmetro indireto que avalia a formação de Espécies Reativas do Oxigênio (ERO)

durante sua biotransformação. Justificativa: O sevoflurane é um anestésico inalatório bas-

tante usado no mundo inteiro. No Brasil é largamente utilizado como agente anestésico

ambulatorial e em especial na anestesia pediátrica. Método: Foram utilizados para estes

experimentos ratos Wistar, divididos em quatro grupos. O grupo I recebeu oxigênio 100%,

1L/min/60 min/5 dias consecutivos; ao grupo II foi administrado sevoflurane 4% em oxigê-

nio 100%, 1L/min/60 min/5 dias consecutivos; No grupo III foi administrados isoniazida 50

mg/Kg/dia ip., durante quatro dias consecutivos seguidos de exposição ao oxigênio 100%,

1L/min/60 min/5 dias consecutivos. Ao grupo IV administrou-se isoniazida 50 mg/Kg/dia

ip., durante quatro dias consecutivos e seguidos de administração de sevoflurane 4% em

oxigênio 100%, 1L/min/60 min/5 dias consecutivos. Não foi usado absorvedor de CO2.

Doze horas após a administração do anestésico os animais foram sacrificados e o material

biológico coletado para determinação do MDA. Resultados: Os animais que sofreram indu-

ção enzimática através da isoniazida e que foram tratados com sevoflurane, apresentaram

peroxidação liṕıdica demonstrada através do aumento dos ńıveis de MDA plasmático.

Palavras-chave: peroxidação liṕıdica, estresse oxidativo, malonildialdeido plasmático
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS NA PRÁTICA ODONTOLÓGI-

CA

Autor(es): Juliana Garcia Gomes Neto1, Maria Jalila Vieira De Figueiredo Leite, Keliny

Teixeira Cavalcante2

Orientador(a): Maria Do Socorro C Feitosa Alves

A equipe Odontológica convive com os fatores f́ısicos, qúımicos, biológicos, psicológicos

e mecânicos, sujeitando-a adquirir doenças ocupacionais. Este estudo analisou a influência

dos fatores f́ısicos e mecânicos nos Cirurgiões-Dentistas de consultórios privados - Na-

tal/RN. A amostra aleatória estratificada, com margem de erro de 10%, constou de 75

Unidades Amostrais (UAs), dentre 325 consultórios cadastrados pela Vigilância sanitária.

Os dados foram coletados em 47 UAs, onde observou-se 73 Elementos Amostrais (EAs),

pois algumas UAs possúıam vários consultórios. Em cada EA estudou-se as variáveis: rúı-

do; temperatura; iluminação; radiação e postura profissional. Os dados foram analisados a

partir da estat́ıstica descritiva. Quanto ao rúıdo, 43,8% apresentaram ńıveis acima de 80

dB. A média de temperatura foi de 28,4oC. 100% possúıam iluminação adequada. Quanto

à radiação, 75,3% dos EAs possúıam raios X dos quais: 58,0% apresentaram diâmetro de

radiação maior que o recomendado; 52,7% obtiveram filtração mı́nima e total abaixo do

valor estabelecido; 92,7% utilizavam elevado tempo de exposição e 31,0% usavam dose de

exposição excessiva. A maioria dos profissionais trabalhava com a postura correta. Através

da análise dos dados e da literatura pesquisada, evidenciou-se que o rúıdo, temperatura

e radiação são os principais fatores de risco para a saúde dos profissionais, demonstrando

a necessidade de esclarecimento dos mesmos, quanto à forma de convivência sem danos à

saúde.

Palavras-chave: RISCOS OCUPACIONAIS, CARGAS DE TRABALHO, BIOSSEGU-
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OCORRÊNCIA DE ALBACORINHA (Thunnus atlanticus) NO LITORAL SUL

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: UMA MIGRAÇÃO REPRODU-

TIVA?

Autor(es): Camila Aguirre Goes1

Orientador(a): Jorge Eduardo Lins Oliveira

A albacorinha (Thunnus atlanticus), pertencente a famı́lia Scombridae, que engloba os

atuns e afins, é capturada no munićıpio de Báıa Formosa, localizado ao extremo sul do Rio

Grande do Norte (6o 25”S e 34o 58”W), durante o peŕıodo de Agosto à Janeiro. O objetivo

deste estudo é analisar macroscopicamente os estádios de maturação da espécie, a fim de

se obter informações sobre a ocorrência migratória que a mesma realiza anualmente nesta

localidade. Os dados foram obtidos através de amostragens semanais, referentes às safras

de 1999 e 2000. Um total de 606 indiv́ıduos (184 fêmeas e 422 machos) foram amostrados.

Os estádios de maturação gonadal de ambos os sexos foram classificados em: Imaturo(I);

Em maturação(II); Maduro(III); Esvaziado(IV). Observou-se que no ano de 1999 houve

predominância de machos e fêmeas no estádio II. Na safra seguinte obtiveram-se resultados

semelhantes, com exceção dos meses de Outubro, onde 47,6% das fêmeas encontravam-se

no estádio IV e 62,3% dos machos no estádio III, em Janeiro, 48,1% dos machos estavam no

estádio III. Considerando os baixos ı́ndices de estádios gonadais observados, podemos supor

que a espécie não realiza uma migração reprodutiva na área amostrada. A ocorrência da

mesma pode estar relacionada mais a uma migração alimentar. Deve-se dar continuidade

aos estudos, no intuito de obter informações mais aprofundadas, que venham a subsidiar

uma poĺıtica racional direcionada a exploração desse importante recurso econômico.

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário



SB0561

ESTUDO COMPARATIVO DE INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOOLICAS IN-

DUSTRIALIZADAS E SOLUÇÃO DE ETOH A 50% EM RATOS ALBINOS

Autor(es): Andrea Cristiane Galvão1, Cleoneide Higino De Sousa2

Orientador(a): Stenio Saraiva Barros

Preocupante é o fato de que a todo momento estão aparecendo novos tipos de bebidas

e com vários teores de conteúdo alcoólico. Deixa-nos preocupados sabermos que dessa

forma aumenta a oferta da droga, facilitando também o aumento do consumo. Nossa idéia

era verificar a preferência pela bebida com relação ao sabor (doce, amargo etc) e/ou teor

alcoólico, com a intenção de identificarmos se haveria interferência por parte destes fatores

junto ao consumo. Foram utilizados 30 ratos albinos (12 machos, 12 fêmeas e 06 controles

- 03 machos e 03 fêmeas). Os animais tornaram-se dependentes ao etanol conforme técnica

de Barros & Colaboradores, após o que se seguiu a oferta diária de bebidas alcoólicas

industrializadas, numa média de 20 ml de cada tipo. A esses animais também foram

oferecidos água e comida ad-libidum, ao longo de 11 meses. Dos 20 ml de cada tipo de

bebida ofertada diariamente os animais consumiam o seguinte percentual médio diário:

28,87% de cerveja, 28,53% de vinho, 15,08% de aguardente, 11,41% de whisky e 11,11%

de ETOH 50%. De um modo geral as fêmeas consumiam 10% a mais que os machos.

Não existe diferença entre consumo de cerveja (sabor amargo) e vinho (sabor doce) e

nem entre whisky (50% de álcool), aguardente (50% de álcool) e ETOH (etanol a 50%).

Donde conclúımos que o que parece dirigir o consumo é o álcool contido na bebida não

influenciando o sabor amargo, doce etc.

Palavras-chave: Álcool, Bebidas Industrializadas, ETOH
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Análise da ação antib́ıotica do pŕıncipio ativo da Punica Gramatum(romã)

em relação as bactérias orai

Autor(es): Stenio Galdino EugÊnio1, Kenio Costa De Lima, Tamara Pecanha Sharapin

Alves

Orientador(a): Maria Do Socorro C Feitosa Alves

Buscou-se avaliar a ação antimicrobiana “in vivo” do extrato hidroaalcólico da Pu-

nica Granatum “Romã”,fruto de origem tropical já reconhecido cientificamente por sua

ação microbiana.A avaliação foi verificada mediante amostras padrões da microbiota ca-

riogênica isoladas, selecionando-se Streptococos mutans,Streptococos sanguis,Streptococos

sobrinus,Lactobacillus casei,e com saliva total estimulada, de 20 pacientes,sendo todas as

análises realizadas em triplicata, com o objetivo de diminuir a margem de erro, foram

cultivadas em anaerobioseem BHI agar.Utilizou-se o extrato da Romã dilúıdo em two-fold

até 128 diluições, partindo de uma concentração padrão a 0,20%, utilizando como contro-

le positivo o gluconato de clorexidina a 0,12% e como controle negativo água deionizada

estéril.A ação antimicrobiana somada a algumas propiedades inerentes ao fruto, como a

ação antiinflamotória, tornam-se o objetivo base para este estudo, sabendo-se da impor-

tância destas ações frente à prevenção e ao controle de algumas enfermidades bucais, bem

como a busca constante por meios alternativos, eficazes e viáveis que ampliem o campo

de ação preventiva. Todas as linhagens bem como a saliva total recuperada da saliva,

demonstraram-se senśıveis junto ao extrato da Romã, com resultados equivalentes ao glu-

conato de clorexidina 0,12%,sugerindo a importância do estudo fitoterápico dentro dos

programas preventivos.

Palavras-chave: Ação antimicrobiana, Saúde bucal, Romã (Punica Granatum)
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ICTIOFAUNA E PRODUÇÃO PESQUEIRA DA PRAIA DE PIPA (TIBAU DO

SUL), LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO NORTE

Autor(es): Priscila Izabel Alves Pereira De Medeiros1, Priscila Izabel Alves Pereira De

Medeiros2, Sathyabama Chellappa

Orientador(a): Sathyabama Chellappa

As zonas epipelágicas de alto mar têm poucos nichos e relativamente poucas espécies de

peixes, representando menos de 1% do total da ictiofauna conhecida. Essas espécies são,

em sua maioria, oceanódromas, que se movem por grandes extensões no oceano, consti-

tuindo um importante elo ecológico na cadeia trófica epipelágica. O RN possui um litoral

de 410 Km onde estão localizados 25 munićıpios costeiros e 83 comunidades pesqueiras. O

munićıpio de Tibau do Sul possui 9 locais de desembarque e 200 embarcações. A Praia de

Pipa pertence ao munićıpio de Tibau do Sul, distante cerca de 85 Km de Natal; destaca-se

por apresentar enseadas protegidas por falésias que podem chegar a 30m de altura. Tem

como principais atividades o turismo ecológico, a pesca e comércio. O objetivo do trabalho

é estudar a ictiofauna e a produção pesqueira da Praia de Pipa (Tibau do Sul) litoral sul

do RN. A coleta foi realizada de agosto/00 a julho/01, por meio de obtenção de exemplares

e registro fotográfico, sendo posteriormente identificados com aux́ılio de guias de identifi-

cação. Os dados da produção pesqueira foram obtidos junto ao ESTATPESCA/IBAMA,

analisando a produção dos últimos 05 anos (1995 a 1999). Para a localidade de Pipa foram

registradas 34 espécies. A produção pesqueira de Tibau do Sul nos últimos 5 anos apre-

sentou média anual de 476,48 ton, destacando os anos de 1997 e 1999 com 566,1 e 512,9

ton, respectivamente. A produção pesqueira do munićıpio representa 4,2 % da produção

do Estado.
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Análise Morfológica e Granulométrica de Micropart́ıculas de Quitosana

Obtidas Por Aspersão.

Autor(es): Luciana De Pinho Pessoa1, Luciana De Pinho Pessoa2

Orientador(a): Fernanda Nervo Raffin

RESUMO:

A grande maioria dos fármacos administrados estão representados pela forma farma-

cêutica sólida, devido a sua maior estabilidade e aceitabilidade.

As micropart́ıculas podem ser obtidas por vários métodos de produção sendo uma forma

preliminar para pós, cápsulas, comprimidos e outras formas.

A tecnologia farmacêutica, recentemente vem fazendo uso de micropart́ıculas para libe-

ração controlada de fármacos. O tamanho das part́ıculas reflete a eficácia na utilização dos

pós, além de influir diretamente na velocidade de dissolução e na disponibilidade biológica.

As micropart́ıculas foram obtidas através de soluções de quitosana a 1% e 2% em ácido

acético a 2%, por meio de atomização em um nebulizador Mini spray-dryer Büchi -191

com bocal de 0,7mm com fluxo corrente de 5 ml por min e temperatura de 180◦C. A

análise morfológica das micropart́ıculas foi realizada em um microscópio LEITZ BIOmed-

leica usando lente ocular na capacidade de ampliação 40 X, seguido da observação de 1000

part́ıculas obedecendo o método de FERRET, no estado seco e após intumescimento em

tampão fosfato pH 7,4.

Os resultados evidenciaram predominância de aspecto esférico e tamanhos de part́ıculas

que variaram entre 1,6 a 8,0 µm nas part́ıculas secas e 6,4 a 14,4µm nas intumescidas.
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“Distribuição alélica do gene TFF2 em populações do Rio Grande do Nor-

te”.

Autor(es): Diego De Medeiros Costa1

Orientador(a): Patricia Sotto Mayor Sommer

Os fatores trifoleares constituem uma famı́lia (TFF1, TFF2, TFF3) de protéınas secre-

toras associadas a mucinas. Esses fatores são encontrados predominantemente na região

gastrointestinal e tem papel na manutenção e reparo da mucosa intestinal, promovem a

migracão celular e exercem ainda ação anti-apoptose. Śıntese aberrante destes pept́ıdeos

pode ser observada em diferentes tumores. A utilização da expressão aumentada destes

pept́ıdeos como valor prognóstico está atualmente em debate. Também podem ocorrer mu-

tações somáticas e perda de heterozigose, em particular para o gene TFF1. Este fato sugere

que TFF1 seja um gene supressor espećıfico de tumor gástrico. Os genes (TFF1, TFF2,

TFF3) correspondentes a cada um destes pept́ıdeos encontram-se agrupados no cromosso-

mo 21q22.3 humano em uma região de 50kb. O TFF2 é o único deles que apresenta dois

domı́nios trifoliares e apresenta no ı́ntron 2 uma sequência de 25 pb repetida em tandem

(minisatélite), única no genoma humano. Neste trabalho temos como objetivo estudar o

polimorfismo do gene TFF2 na populacão do Seridó, Rio Grande do Norte utilizando a

técnica do PCR e compará-los a estudos anteriormente realizados em amostras de popula-

ções européias e da população de Natal. Os resultados até o momento encontrados somente

divergem daqueles encontrados na população polonesa, não sendo encontradas diferenças

significativas com as demais populações.
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Influência da intensidade luminosa na atividade locomotora de sagüis (Cal-

lithrix jacchus)

Autor(es): Flávio Freitas Barbosa1

Orientador(a): Alexandre Augusto De Lara Menezes

Para investigar a influência da iluminação ambiental sobre a atividade locomotora do

sagüi foram estudados 4 machos adultos, mantidos em gaiolas individuais sob um ciclo cla-

ro/escuro 12:12 h, com temperatura e umidade controladas. Na fase clara (06:30-18:30 h)

foram testados quatro ńıveis de iluminação ambiental (500, 200, 100, 10 lux com lâmpadas

fluorescentes), durante 14 dias em cada condição. Em todas as condições, a intensidade

luminosa durante a fase de escuro foi menor que 1 lux. A atividade locomotora foi regis-

trada continuamente com um sistema automático (Datacol 3) controlado por computador,

com totalizações a cada 5 min. Os dados foram analisado através da Anova (p<0.05),

do cosinor e do periodograma. A atividade locomotora não mostrou diferença quando os

animais estiveram submetidos aos ńıveis de 500 a 100 lux, enquanto que houve aumento

significativo quando a intensidade caiu para 10 lux. As acrofases calculadas pelo cosinor

distribúıram-se entre 1158 h e 1251 h, sem diferença entre as condições estudadas. A aná-

lise espectral mostrou o componente com peŕıodo de 8 h, que traduz o perfil bimodal da

atividade, em todas as condições exceto para 10 lux. Os resultados sugerem que a manu-

tenção de sagüis em cativeiro requer intensidade luminosa maiores que 100 lux para não

interferir na atividade locomotara espontânea dos animais. A iluminação fraca prejudica-

ria os comportamentos que dependem da visão favorecendo o aumento da atividade para

ocupar o tempo do animal.
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Isolamento e Caracterização de Actinomicetos e Fungos Endof́ıticos de

Aloe vera do Rio Grande do Norte

Autor(es): Alandia Magally Fonseca Moura1

Orientador(a): Patricia Sotto Mayor Sommer

Os microrganismos possuem uma diversidade biológica grandiosa e podem ser encon-

trados no solo, água, tecidos animais e vegetais. Os seres viventes no interior de tecidos

vegetais, principalmente fungos e bactérias os quais não causam dano aparente, são deno-

minados de microrganismos endof́ıticos. Alguns produzem metabólitos secundários como

antibióticos e enzimas que podem ser utilizado na indústria e tem importância biotecno-

lógica considerável. Como metodologia para a realização deste trabalho, foram utilizados

cortes de folhas de Aloe vera previamente esterelizados, dos quais foram isolados acti-

nomicetos e fungos endof́ıticos. Através da técnica do bloco de gelose sobre meio sólido

contendo microrganismos-teste foram realizadas as leituras dos halos de inibição. Para o

teste da atividade lipo-estereolitica as medidas dos halos de precipitação e/ou degrada-

ção do substrato foram realizadas em meio sólido acrescentado de tributiryn e Tween 20

como substrato respectivamente. Resultados: Do total de actinomicetos endof́ıticos iso-

lados 37% apresentaram atividade antibiótica sobre diferentes bactérias: 22,2% inibiram

o crescimento de Bacillus subtillis; 11,1% de Staphylococcus aureus e Candida albicans;

7,4% de Penicillium notatum e 3,7% de Escherischia coli. Das amostras testadas 14,8%

apresentaram boa produção lipo/estereoĺıtica.

Apoio: FAPAM/UFRN
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Cultivo experimental da ostra Cassostrea rhizophorae( Guilding, 1828) em

Galos(Galinhos)/RN

Autor(es): Gislene Freire De Melo1, Crhistiane Andressa Da Silva2, Denis Marcelino Faria3,

Felipe Dias Lucas4

Orientador(a): Guilherme Fulgencio De Medeiros

Cerca de 40.000 sementes de ostra foram obtidas da CONATURA (Sergipe) e colocadas

em 140 cestas plásticas, empilhadas num total de 10 cestas, formando assim 14 pilhas pre-

sas verticalmente. Sendo as mesmas situadas na região entre-marés em Galos (Galinhos).

Mensalmente foi realizada biometria desse material para acompanhar o crescimento. A bi-

ometria das sementes apresentou as seguintes médias mensais: Maio:comprimento:2,3cm;

largura: 2cm. Ińıcio de junho: # ostras médias: comprimento 2,2cm; largura: 1,8cm;

#ostras pequenas: comprimento: 2cm, largura: 1,8cm. Final de junho: #ostras médi-

as: comprimento: 2,4cm, largura: 2cm; #ostras pequenas: comprimento: 1,9cm, largura:

1,5cm Julho: #ostras médias: comprimento 3,1cm;largura: 2,4cm; #ostras pequenas: com-

primento: 2,4cm, largura: 1,8cm. Durante o peŕıodo, a água apresentou uma temperatura

média de 37◦C e salinidade média de 36,0 ppm. Estamos dando continuidade às idas ao

estuário para acompanharmos o desenvolvimento das ostras e assim cultivá-la com sucesso.

E, de acordo com os dados obtidos vemos que o cultivo está obtendo sucesso.
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Caracterização parcial de glicosaminoglicanos sulfatados na lagosta Pa-

nulirus laevicauda.

Autor(es): Vanessa Olinto Dos Santos1, Luciana Pereira Da Silva, Edda Lisboa Leite

Orientador(a): Suely Ferreira Chavante

Os glicosaminoglicanos (GAG) são heteropolissacaŕıdeos constitúıdos por unidades dis-

sacaŕıdicas alternadas de uma hexosamina unida por ligação glicośıdica a um ácido urô-

nico ou a uma galactose. Os principais GAG são: ácido hialurônico(AH), condroitim

sulfato(CS), dermatam sulfato(DS), queratam sulfato(QS), heparam sulfato(HS) e hepa-

rina(HEP). Nosso objetivo é identificar os tipos de GAG presentes na espécie Panulirus

laevicauda segundo uma abordagem anaĺıtica envolvendo eletroforeses em diversos sistemas

de tampões. Os GAG foram extráıdos dos tecidos da lagosta após proteólise com enzima

Maxatase, seguido do fracionamento com resina de troca iônica, na presença de diferentes

concentrações de NaCl (2,0M e3,0M). A análise das frações obtidas (F-2,0M e F-3,0M)

por eletroforese em gel de agarose, tampão PDA (1,3 diamino propano acetato) mostrou

a presença de compostos metacromáticos com migração eletroforética semelhante aos gli-

cosaminoglicanos padrões. Para separar os diferentes GAG, cada fração foi submetida ao

fracionamento com concentrações crescentes de acetona e caracterizados por eletroforese

em diferentes sistemas de tampões. Os resultados preliminares mostraram a presença de

compostos com comportamento eletroforético semelhantes ao CS, HS e HEP, além de com-

postos com migração intermediária entre DS e HS. Esses resultados sugerem a ocorrência de

GAG com caracteŕısticas peculiares e corroboram com dados anteriores obtidos em nosso

laboratório (Chavante,S.F e col., 2000) .
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A análise hematológica pré e pós-tratamento de um grupo de Callithrix

jacchus com Wasting Marmoset Syndrome

Autor(es): Anne Shyrley Ferreira1

Orientador(a): Teresinha Maria De Macedo Guimaraes

A Wasting Marmoset Syndrome (WMS) é uma patologia t́ıpica do Callithrix jacchus

e seus principais sintomas são perda de peso, anorexia, alopecia, diarréia, anemia e uma

maior suscetibilidade a infecções. No Núcleo de Primatologia Callithrix jacchus com sinto-

mas semelhantes aos da WMS, foram divididos em dois grupos e submetidos a uma análise

laboratorial antes e pós-tratamento, um a base de suplementação alimentar (20 dias) e o

outro com o Flotril (7 dias). Amostras foram coletadas através da punção da veia femural

e os parâmetros hematológicos foram determinados pelos métodos convencionais da análise

cĺınica. Os resultados demonstraram um aumento significativo de reticulócitos no decor-

rer de ambos os tratamentos; com relação ao Flotril este dado foi complementado com o

aumento significativo do hematócrito 50 dias após o tratamento. Os ı́ndices de plaquetas

só apresentaram redução significativa (P<0,03) 75 dias após tratamento com a suplemen-

tação, fato explicado pelo retorno do quadro cĺınico inicial. Quanto aos leucócitos totais

só foram encontradas mudanças significativas no grupo do Flotril, sugerindo uma reação

idiossincrásica pelo medicamento. Com relação a análise espećıfica alterações significativas

nos leucócitos foram detectadas apenas no grupo da suplementação. Os dados demons-

tram que os tratamentos efetuados não foram suficientes para melhorar o quadro cĺınico

dos animais, embora eles tenham correspondido positivamente com relação a produção da

série eritrocitária.
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Obtenção de géis e óvulos de quitosana para o uso vaginal

Autor(es): Rachel Juliane Freire Barbosa1

Orientador(a): Fernanda Nervo Raffin

A quitosana, polissacaŕıdeo derivado da quitina, obtida do exoesqueleto de animais

marinhos e insetos, foi utilizada neste estudo como excipiente para óvulo, com objetivo de

promover uma liberação controlada do Metronidazol, por via vaginal. A propriedade de

bioadesão da quitosana às mucosas, pode reduzir a freqüência das aplicações e a quantidade

do fármaco que será administrado. A quitosana auxilia na inibição da fixação da Candida

albicans nas células da mucosa vaginal, prevenindo o desenvolvimento da micose. Os

óvulos, sem o fármaco, foram preparados a partir de soluções de quitosana a 2,5 e 3,5%

m/v em ácido acético a 1,0%. O agente de reticulação, formaldéıdo, foi adicionado em

várias concentrações, 0,5, 0,75 e 1,0% v/v. Propilenoglicol e glicerina nas concentrações

de 5, 10 e 20,0% v/v, foram utilizados como umectantes e para a obtenção de uma melhor

consistência. Como o tempo de reticulação e a quantidade de formaldéıdo são elevados para

as soluções de quitosana a 2,5%, essas preparações foram descartadas devido à toxicidade

do formaldéıdo. O aumento da concentração do poĺımero para 3,5% provoca a formação de

novas ligações cruzadas entre o formaldéıdo e a quitosana. A preparação escolhida para ser

estudada é a que contém glicerina, pois fornece preparações com melhores caracteŕısticas

que o propilenoglicol. Em estudos posteriores essas formulações irão ser avaliadas após a

adição do Metronidazol.
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Bioadesividade “in vitro” da Quitosana e da carboximetilcelulose sódica

Autor(es): Jean Letelier Ribeiro Pereira1

Orientador(a): Fernanda Nervo Raffin

A bioadesão implica na fixação de um sistema portador de fármaco em uma localiza-

ção biológica espećıfica. A superf́ıcie biológica pode ser o tecido epitelial ou um muco na

superf́ıcie de um tecido. A modulação da liberação de um fármaco é obtida com ajuda de

poĺımeros, que promoverão a adesão com o muco aumentando o tempo de contato do fárma-

co com o muco, proporcionando uma maior eficácia. Neste trabalho, utilizou-se amostras

de quitosana (Q) e carboximetilcelulose sódica (CMC) polissacaŕıdeos com propriedades

bioadesivas; visando caracterizar a adesividade dos poĺımeros à mucina (M)(protéına pre-

sente no muco) através da avaliação do comportamento reológico de soluções polimêricas e

misturadas poĺımero-protéına. As soluções de Q e CMC foram obtidas com ácido acético

2% e água respectivamente obtendo concentrações finais de 2,5% e 5,0% (m/v). Soluções

de M 4%(m/v) e da mistura dos poĺımeros com a M para se ter uma concentração final de

4% também foram preparadas. A viscosidade das soluções variou de 25,5 a 231,3 cps, para

a Q, de 2000 a 40500cps para a CMC, de 14 a 85 cps para a mistura M/Q, de 987 a 16354

cps para a mistura de CMC com M, e de 17 a 19 para as soluções de mucina. A solução

de Q, e a de CMC, quando misturadas com a M, turvaram, evidenciando uma precipita-

ção. Em conseqüência, a viscosidade diminuiu, não ocorrendo o sinérgismo reológico nas

concentrações citadas, que caracterizaria a adesão dos poĺımeros à mucina.
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Hidroqúımica do Estuário de Curimataú

Autor(es): Geane De Oliveira Silva1

Orientador(a): Carlos Augusto Ramos E Silva

O estuário de Curimataú localizado no munićıpio de Cangueretama, litoral sul do estado

do Rio Grande do Norte, nos últimos anos vêm sofrendo grande influência das atividades

antropogênicas. Estas tem aumentado consideravelmente com a expansão das atividades de

carcinocultura ameaçando a qualidade fisico-qúımica da água. Neste sentido, os resultados

deste trabalho contribuirá para o ordenamento das atividades no estuário de Curimataú e

futuramente, a partir de planejamentos, permitir a sustentabilidade dos recursos naturais,

mantendo um equiĺıbrio com a carcinocultura já implantada, além de fornecer um ambiente

melhor para a fauna e flora nativa deste ecossistema. Para verificar a qualidade da água

a partir de parâmetros como fósforo total, temperatura e alcalinidade, as amostra foram

coletadas na escala longitudinal em seis pontos ao longo do estuário em três profundidades:

superf́ıcie, meio e fundo. Os resultados anaĺıticos produzidos mostraram que as concentra-

ções de fósforo total variaram de 0,4 a 2,4 µM. As maiores concentrações foram observadas

no interior do estuário na camada mais profunda (2,4 µM). Na boca do estuário e na zona

intermediária as concentrações foram baixas (0,4 a 0,7 µM). A temperatura ficou pratica-

mente constante ao longo do estuário, oscilando numa faixa de 26 a 28 oC. Os valores de

alcalinidade variam de 1,6 a 2,4.

Modalidade: CNPq/PIBIC
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Análises f́ısico-qúımicas do Estuário de Curimataú/RN

Autor(es): Sdena Oliveira Nunes1

Orientador(a): Carlos Augusto Ramos E Silva

Por exercer forte atração ao homem, seja pelas belezas naturais ou pelas facilidades que

oferece ao comércio, os estuários vêm sendo ocupados e urbanizados de forma desorganiza-

da do ponto de vista sócio-econômico ambiental. Este trabalho se fundamenta numa área

com um perfil impactante: o estuário de Curimataú/RN. Nos últimos anos com a carci-

nocultura, monocultura canavieira, lançamento de esgotos domésticos e a devastação dos

manguezais, houve um comprometimento com a qualidade dos parâmetros f́ısico-qúımicos

neste local. Então, analisou-se três propriedades: salinidade, pH e oxigênio dissolvido. As

coletas foram feitas em escala longitudinal, em seis pontos ao longo do estuário em três

profundidades: superf́ıcie, meio e fundo. A amostras de salinidade foram lidas com o CTD

e variou de 4 a 30 ao longo do estuário, com menor valor no interior do estuário. O mesmo

cenário foi observado para os valores de pH, que variaram de 6,9 a 7,8. Nas amostras

de oxigênio, utilizou-se o método de Winkler apresentando menores valores no interior do

estuário (99 umol/kg) e maiores na boca deste (159 umol/kg). Este procedimento anaĺıtico

foi feito de acordo com os critérios adotados internacionalmente. Em conjunto, os resul-

tados evidênciam a influência antropogênica no estuário, que precisa de ordenamentos das

atividades para permitir a sustentabilidade dos recursos naturais e um melhor ambiente

para fauna e a flora nativa.
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Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



SB0611

A higienização das mãos na prevenção de infecção em uma unidade de te-

rapia neonatal.

Autor(es): Verônica Guedes Soares1, Verônica Guedes Soares2, Amanda Almeida De M.

Dantas3, Érida Maria Diniz Leite4

Orientador(a): Bertha Cruz Enders

O estudo teve como objetivos identificar os passos da lavagem das mãos realizada pe-

los profissionais e familiares em atividade em uma unidade de terapia intensiva em Natal,

verificar a aderência do procedimento de lavagem às normas da instituição e conhecer as

opiniões dos profissionais e dos familiares sobre a lavagem e as orientações realizadas. As

normas para prevenção de infecção hospitalar recomendadas pelo Ministério da Saúde e

estabelecidas na instituição pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),

formaram o referencial teórico. Seguindo o delineamento de estudo de caso, 13 profissio-

nais e 3 mães, selecionados intencionalmente foram observados quanto aos elementos da

técnica de lavagem, a situação em que ocorria e o material utilizado. Dentre os 10 elemen-

tos recomendados, apenas 1 foi realizado por todos os profissionais em 100% das ocasiões

observadas e 9 foram observados em alguns profissionais com diversos percentuais de con-

sistência. Entre as mães, 2 realizaram 4 elementos em todas as ocasiões e 6 não foram

observados em nenhuma lavagem. Os profissionais sabem da importância do procedimento

na prevenção de infecção hospitalar e afirmam que orientam as mães ao respeito. 22% não

conhecem o trabalho da CCIH. Conclui-se que o procedimento de lavagem das mãos e o

trabalho da CCIH precisam ser melhor discutidos com os profissionais de forma que as nor-

mas estabelecidas sejam rigorosamente atendidas na unidade por todos que desenvolvem

atividades no local.
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Inibidores de proteases extráıdos da Colocasia esculenta.

Autor(es): Giulliane Rocha Botarelli1, Claudia Martins De Oliveira, Giulliane Rocha Bo-

tarelli2

Orientador(a): Andre Newton Do Monte Negreiros

Os inibidores de proteinases são protéınas ou pept́ıdeos amplamente distribúıdos em

animais, vegetais e microrganismos, que ao interagirem com as enzimas proteoĺıticas, for-

mam complexos estequiométricos inativos. Richardson, 1991, classificou os inibidores de

acordo com suas homologias em 10 famı́lias de inibidores. Essas protéınas têm sido alvo

de estudos que objetivam elucidar suas caracteŕısticas qúımicas e propriedades funcionais

nas plantas, além de suas ações como fatores antinutricionais e aplicação na supressão do

crescimento celular. Os inibidores foram purificados dos tubérculos por extração em NaCl

0,15M, precipitação com sulfato de amônio, cromatografia de troca iônica em CM-Sephadex

C-25, gel filtração em Sephadex G-50 e HPLC equipado com coluna Shim-Pack C-18 de fase

reversa. Foram isolados e caracterizados cinco inibidores de tripsina e quimiotripsina do

tubérculo de Colocasia esculenta,os quais foram denominados de CeTI-A e (CeTI-B) - I, II,

III e IV. CeTI-A apresenta-se como uma protéına de 25kDa estimada por eletroforese em

SDS-PAGE, resistente a temperatura de 95◦C por 60 minutos e a valores extremos de pHs.

CeTI-B são isoformas com massas moleculares que variam de 7-10kDa. As cinco protéınas

foram purificadas e caracterizadas parcialmente e inibiram tripsina e alfa-quimiotripsina

bovina.
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Aplicação da análise fatorial no estudo da dinâmica social em grupos fa-

miliares de Callithrix jacchu

Autor(es): Danielle Thaise Do Nascimento1, Danielle Thaise Do Nascimento2, Helderes

Peregrino Alves Da Silva

Orientador(a): Helderes Peregrino Alves Da Silva

Estudos sobre dinâmica social em Callithrix jacchus apontam a existência de diferen-

ças de perfil comportamental e reatividade ao estresse em função do sexo e da posição

social ocupada pelo animal. Contudo, pouco ainda se sabe sobre o processo de ontogê-

nese comportamental em animais juvenis e sub-adultos, bem como os contextos nos quais

os comportamentos são inicialmente exibidos. Com o objetivo de investigar o padrão de

interações sociais em machos e fêmeas sub-adultos de Callithrix jacchus foi registrado o

comportamento de três pares de fêmeas gêmeas e quatro pares de machos gêmeos, vivendo

em seus respectivos grupos familiares, durante dois meses. A aplicação da Análise Fa-

torial para onze categorias comportamentais(Principal Componente,solução com rotação

VARIMAX dos fatores)resultou na extração de quatro diferentes fatores, que em conjunto

respondem por 57,89% da variabilidade da amostra, e apontam a existência, já nesta fase

do desenvolvimento ontogenético dos animais, de diferentes dimensões comportamentais

nas quais os animais distribuem suas interações sociais: catação e descanso (F1), agressão

e disputa (F2), brincadeira (F3)e alimentação (F4). Estes resultados apoiam a aplicabili-

dade do método para a investigação da dinâmica social nesta espécie, e a existência de uma

distribuição funcional do comportamento social em fases anteriores à maturação sexual em

Callithrix jaccus.
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MATERNA PERINATAL PRESTADA ÀS

GESTANTES RESIDENTES NO BAIRRO DE FELIPE CAMA

Autor(es): Tháıse Cristhine Fernandes Galvão1, SÍlvia Regina Cardoso De Oliveira2, Sulene

Cunha Souza, CećIlia Cardinale Lima De Melo3

Orientador(a): Tecia Maria De Oliveira Maranhao

Objetivo:Avaliar a assistência materna perinatal prestada às gestantes residentes no

bairro de Felipe Camarão no ano de 2000.Metodologia:Os dados foram coletados das De-

clarações de Nascidos Vivos da Secretaria Municipal de Saúde de Natal durante o ano

de 2000.Resultados:No total ocorreram 1260 nascimentos no ano de 2000, predominando

mães (53%) na faixa etária de 20-29 anos. Quanto à realização de pré-natal observou-se

que 41,83% das gestantes realizaram mais de 06 consultas. Ao pesquisar-se o local do par-

to, observou-se que 36% dos partos ocorreram na Unidade Mista de Felipe Camarão.Com

relação ao tipo de parto, 79,44% foram vaginais e 20,56% foram cesáreas. A duração da ges-

tação em 92,54% das mulheres foi de 37-41 semanas. Dos recém-nascidos, 83,89% tiveram

peso entre 2500-3999g. O Apgar no 1o minuto ficou entre 8-10 em 76,67% dos recém-natos,

e 96,03% tiveram Apgar entre 8-10 no 5ominuto.Conclusão:Verificou-se uma maior preva-

lência de ı́ndices favoráveis com relação à assistência materno-infantil no referido bairro,

embora a taxa de cesáreas seja maior do que o estabelecido pela OMS (15%). Tendo a

Unidade Mista um número de leitos suficiente para atender a população de gestantes do

bairro, todos os partos normais deveriam ocorrer naquela instituição. Uma campanha de

esclarecimento sobre o potencial de resolutividade das unidades de saúde municipais faz-se

necessário a fim de suscitar credibilidade da população e tornar os investimentos públicos

mais custo-efetivos.
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IMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ E MATERNIDADE SOBRE AS CONDIÇÕES

DE VIDA E SAÚDE DAS ADOLESCENTES DE NATAL - RN

Autor(es): SÍlvia Regina Cardoso De Oliveira1, Tháıse Cristhine Fernandes Galvão2, Sulene

Cunha Souza, CećIlia Cardinale Lima De Melo3

Orientador(a): Tecia Maria De Oliveira Maranhao

A fim de analisar as conseqüências psicossociais da maternidade durante a adolescência,

foram estudadas retrospectivamente 10 mulheres com antecedente de gravidez na adoles-

cência (grupal) e parto na Maternidade Escola Januário Cicco(MEJC) no ano de 1996 e

prospectivamente 50 adolescentes puérperas (grupo II) que tiveram parto na MEJC no

peŕıodo de junho de 2000 a junho de 2001. Através de aplicação de protocolo contendo

variáveis relacionadas à sexualidade, descoberta da gravidez, reação familiar e do compa-

nheiro e aspectos sócioeconômicos, obteve-se os seguintes resultados: a faixa etária pre-

dominou de 17 a 19 anos nos dois grupos; 60% eram casadas; 50% no grupo I e 64% no

grupo II não completaram o 1o grau e pertenciam a famı́lias cujas rendas variavam de 1

a 2 salários mı́nimos. A interrupção dos estudos como decorrente à gravidez ocorreu em

90% do grupo I e 56% no grupo II; tendo 40% do grupo I e 12% do grupo II buscado

empregos eventuais. Apesar de muito jovens 60% do grupo I e 64% do grupo II desejavam

a gravidez, 70% e 52% respectivamente não usavam contraceptivos. Quanto aos parceiros,

tinham principalmente entre 17 e 19 (grupoI) e entre 20 e 21 anos (grupoII) e em 80% dos

casos apoiaram suas companheiras. Das mulheres avaliadas em média 82% referiram ter

tido algum apoio familiar. Os resultados indicam que a gravidez na adolescência resulta

em riscos emocionais e sociais e sugerem a necessidade de ações que minimizem os efeitos

sócio-econômicos negativos.
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Um sistema por telemetria para registro da atividade motora de pequenos

primatas: testes de campo

Autor(es): Jeanny Symara Alves De Vasconcelos1, Flávio Freitas Barbosa2, Kaiser Magalde

Costa Magalhães

Orientador(a): Alexandre Augusto De Lara Menezes

O estudo dos ritmos da atividade motora requer registros automáticos de longa duração.

Para o registro de animais em grupo, os sensores comuns não podem ser utilizados pela

impossibilidade de identificar os indiv́ıduos nos registros. Para superar essa dificuldade, foi

desenvolvido um sensor de movimento por telemetria O sensor consta de um transmissor

miniatura (Telecontrolli RT4 433.92) e um circuito oscilador e uma pilha de máquina

fotográfica que foram montados no interior de uma pequena caixa plástica. O peso total

do conjunto (25,5 g) permite que seja facilmente carregado pelo sagui, ao qual a caixa fica

presa por um sistema de alças. O sinal do sensor é registrado através do sistema de coleta

de dados Datacol 3 dispońıvel no laboratório. Após os testes de bancada realizados pelo

bolsista que projetou e construiu o conjunto, o sensor foi colocado em um animal para

testes de funcionamento real. O animal foi mantido em uma gaiola de arame com água e

comida dispońıveis à vontade. A atividade do animal foi registrada através do transmissor

e também pelo sensor de movimento por infravermelho atualmente em uso, para fazer-se

uma comparação dos resultados. Os dados obtidos mostraram que o transmissor funcionou

adequadamente, obtendo-se um perfil de distribuição da atividade semelhante ao do sensor

de referência. Os valores mostraram-se mais elevados, indicando que o transmissor é mais

senśıvel do que o sensor de movimento.
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Avaliação da Necessidade de Tratamento Ortodôntico: Um Estudo Piloto

Autor(es): Arthur Costa Rodrigues Farias1, Rejane Bezerra De Lima, Angela Cristina

Pinto De Paiva

Orientador(a): Kenio Costa De Lima

Atualmente, o Índice de Necessidade de Tratamento Ortodôntico (IOTN) é amplamen-

te utilizado tanto com objetivos cĺınicos, como epidemiológicos. Este ı́ndice apresenta dois

componentes: estético e de saúde dental. Seu componente estético (AC) evidencia exclu-

sivamente a estética dentária. O componente de saúde dental (DHC) objetiva graduar as

más oclusões e suas repercussões estéticas, bem como avalia os indiv́ıduos que seriam mais

beneficiados com tratamento ortodôntico tomando como base a severidade do caso. O ı́n-

dice preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para se avaliar as anomalias

dentofacial é o Índice de Estética Dental (DAÍ), o qual avalia as caracteŕısticas oclusais,

a ausência dentária e problemas de espaço. Diante da disponibilidade de vários ı́ndices,

e levando-se em consideração as suas caracteŕısticas, faz-se necessário a realização de um

estudo que confronte um ı́ndice que analisa um componente estético e dentário e o ı́ndice

preconizado pela OMS. Para este fim, um estudo piloto foi realizado no Grupo Escolar Nes-

tor Lima na cidade do Natal, onde escolares na faixa etária de 12 anos, foram examinados

em relação a prevalência e severidade das más oclusões e avaliados a partir de correlações

entre DAÍ/IOTN - DHC, DAÍ/IOTN - AC e IOTN-DHC/IOTN-AC. Os resultados mos-

traram que a caracteŕıstica oclusal mais freqüente apontada pelos ı́ndices foi a deficiência

de espaço. Além do âmbito desse estudo, temos a proposta de encaminhar as crianças, que

apresentaram as maiores severidades dentofaciais, para faculdade de odontologia da UFRN

onde poderão ser oferecidos tratamentos e trabalhos de orientação odontológicas.
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ISOLAMENTO DE UM INIBIDOR DE PAPAÍNA EM SEMENTES DE LEU-

CENA (LEUCAENA LEUCOCEPHALA)

Autor(es): Luis Wagner Ferreira Guimaraes1, Celton Pereira De Moura2

Orientador(a): Mauricio Pereira De Sales

Os inibidores são extensivamente estudados por causa do papel que exercem na resis-

tência de plantas contra a herbivoria de mamı́feros, insetos e patógenos. Neste trabalho

inibidores de proteinases foram detectados por meio da inibição da papáına, tripsina e qui-

motripsina e isolado um inibidor de papáına. As protéınas da farinha das sementes foram

estráıdas e fracionado com sulfato de amônio nas faixas de 0-30%, 30-60%. Após diálise

e liofilização, a concentração das protéınas foi medida, usando método desenvolvido por

Bradford (1976). Nos ensaios de inibição da papáına, tripsina, quimotripsina e extrato de

intestinos de larvas M.mimosae, C.maculatus e Z.subfasciatus foram usados como substra-

to a azocaséına a 1%. Nos ensaios de inibição das atividades enzimáticas em extrato de

intestinos de larvas de A.obtectus e Bicudo (A.grandis) e extrato de fêmeas de Nematóides

(M.incognita e M.javanica) foram usados como substrato o CBZ-Phe-Arg-MCA. Uma Cro-

matografia em Papáına-Sepharose foi feita e o pico com atividade anti-papainásica isolado.

Os resultados mostraram que a fração 30-60% inibia a papáına (76%), tripsina (65%) e

quimotripsina (18%). A fração inibiu as enzimas de C. maculatus (50%) e Z. subfasciatus

(72%), e inibiu fracamente as enzimas do M. mimosae (18%). As enzimas do Bicudo foi

inida em torno de 28% e as enzimas de nematóides não foram inibidas. Um pico proteico

com atividade anti-papainásica de 67% foi isolado.
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CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO SOBRE SEU PAPEL EM FUNÇÕES

ESPECIALIZADAS

Autor(es): Andreza Viviane Monteiro Costa1, Priscilla Augusta Da Rocha Alves2, Priscila

Nunes Miranda3

Orientador(a): Rosalba Pessoa De Souza Timoteo

O presente estudo é resultado do trabalho da disciplina Enfermagem em projetos es-

peciais I do tipo exploratório-descritivo. Objetiva verificar o conhecimento do enfermeiro

especialista acerca do seu papel na equipe de saúde, o conhecimento de suas competências;

e que fatores são condicionantes à sua escolha em trabalhar em unidades especializadas.

Foi desenvolvido, em Hospital Universitário de Natal/RN.O instrumento de coleta de da-

dos utilizado foi um questionário estruturado por perguntas abertas e fechadas, sendo os

dados coletados de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. Os resultados apontam

que os enfermeiros não expressaram de forma direta as suas competências, principalmente

no que se refere a ética, poĺıtica e técnica. A opção pessoal foi colocada como fator de

maior relevância na escolha destes profissionais em atuarem nos setores especializados. De

forma unânime, os entrevistados responderam que a qualificação profissional é importante

para o desenvolvimento do seu trabalho. Conclui - se que os entrevistados embora não

tendo expressado de forma ńıtida as competências que lhes são atribuidas enquanto es-

pecialistas, reafirmaram a importância de verificar a necessidade de um aprofundamento

e ou aperfeiçoamento profissional, tanto para um melhor desenvolvimento do processo do

trabalho quanto para o exerćıcio individual do enfermeiro especialista, reforçando assim as

tendências dos profissionais de buscar, rever e adquirir novos conhecimentos.
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FORMAÇÃO DE CALOS A PARTIR DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES

DE AUXINA (2,4-D) EM MAMOEIRO DO TIPO “TAINUN

Autor(es): Tatiana Barbosa GalvÃo1, Silvia Aranha2

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

O emprego de calo e regeneração, destaca-se nos protocolos voltados para transforma-

ção. Em mamoeiro a produção de calo varia de acordo com a variedade e o explante,

particularizando para cada espécie de mamoeiro um protocolo ideal de obtenção de ca-

lo. O objetivo foi desenvolver um protocolo para formação de calo, a partir de diferentes

concentrações de 2,4-D. As sementes de mamão foram germinadas e mantidas em casa de

vegetação, coletadas cinco dias após a germinação. Os hipocótilos foram utilizados como

explantes. Estes foram desinfestados em câmara estéril com álcool a 70% e hipoclorito

de cálcio a 3%, reduzidos a 0,5cm de comprimento e imersos em solução de Rifampicina

(300mg/L) por 24 h. Os explantes foram inoculados em meio MS reduzido à metade,

enriquecido com solução vitamı́nica LH, sacarose, inositol e solidificado com agar. Seis

diferentes concentrações de 2,4-D foram utilizadas: 0; 1,5; 4; 7; 10 e 18mg/L. A taxa de

contaminação média foi de 6,9%. A taxa de conversão variou nas diferentes concentra-

ções, em que as maiores conversões foram observadas nos tratamentos 10; 7 e 1,5 mg/L.

Os dias para conversão variou de 6 a 22, sendo menor nas concentrações 1,5; 4 e 10. O

peso dos calos após 41 dias foi maior nas concentrações 10 e 1,5 mg/L. Independente do

2,4-D, verificou-se o aparecimento de calo em todas as concentrações testadas, porém as

concentrações 10 e 1,5mg/L demonstraram ser mais adequadas na produção de calo.
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Presença de Glicosaminoglicanos em Ĺıquidos Pleurais de Origens Transu-

dativa e Exsudativa

Autor(es): Elizabeth Maria Maia De Albuquerque1, Ana Katarina Menezes Da Cruz2,

Wogelsanger Oliveira Pereira3, Fernanda Haidyne De Albuquerque Parentes Fortes4

Orientador(a): Fernanda Wanderley De Oliveira

O derrame pleural é classificado em transudato ou exsudato de acordo com a patolo-

gia que o causou. Segundo a literatura os ĺıquidos pleurais (LP) exsudatos apresentam

maior quantidade de glicosaminoglicanos (GAG) que os LP transudatos. Objetivamos ve-

rificar a presença dos GAG em LP de diferentes patologias e avaliar a importância destes

como marcadores, úteis para a diferenciação entre derrames transudativos e exsudativos.

Os LP foram coletados por toraxcentese e classificados. As protéınas foram eliminadas

por proteólise com maxatase e TCA. Os GAG foram obtidos por precipitação com etanol;

identificados através de eletroforese em gel de agarose no tampão PDA e degradação com

hialuronidase. O teor de ácidos urônicos/GAG nas amostras foi estimado pela reação do

carbazol (DISCHE, 1947). Nos LP transudato e exsudato foram detectados ácidos hia-

lurônicos (AH) com diferentes migrações eletroforéticas; além de outro GAG com migração

intermediária entre condroitim e dermatam sulfato. As concentrações de GAG encontra-

das para LP transudato e exsudato são em torno de 7,5 g/l e 1,5 g/l, respectivamente.

Apesar de distintas mobilidades eletroforéticas, os AH foram totalmente degradados pela

hialuronidase, sugerindo que estes possuem diferenças moleculares. Com o uso de metodo-

logias espećıficas e senśıveis, maiores informações sobre o tipo, concentração e a estrutura

dos GAG serão obtidas, favorecendo assim a utilização destes como marcadores dos LP de

diferentes patologias.
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PROTEÍNAS ANTI-METABÓLITOS EM SEMENTES DE ESPÉCIES VEGE-

TAIS FLORESTAIS

Autor(es): Fabiano De Moura Teixeira1, Uaska Bezerra Da Silva2, Ingrid Wilza Leal Be-

zerra, Adeliana Silva De Oliveira

Orientador(a): Mauricio Pereira De Sales

Inibidores de proteinases, Inibidores de amilases e Lectinas de sementes são protéınas

anti-metabólicas cujos genes são candidatos nos programas de melhoramento de plantas

cultivadas. Por meio de ensaios in vitro essas protéınas foram detectadas em extratos pro-

téicos de farinhas de sementes florestais: Faveleira, Gameleira, Jurema, Chichá, Mulungu

e Tamboril. Nos ensaios inibitórios foram usados as enzimas: papáına, tripsina, amilase

pancreática e amilase salivar que são enzimas. Também foi utilizado extratos enzimáticos

de larvas dos gorgulhos C.maculatus e Z.subfasciatus. Para os testes de hemaglutinação

(atividade lect́ınica) foram utilizados sangue humano tripsinizados dos tipos A, AB e O. Os

resultados mostraram que extrato de Gameleira inibiu fortemente a a-amilase pancreática

(82%) e a a-amilase salivar (70%), as outras fontes inibiram fracamente as enzimas. As

amilases de larvas de Z. subfasciatus foram inibidas em 60% pela Gameleira e as de C. ma-

culatus foram inibidas por Gameleira (29%), Tamboril (25%) e Mulungu (20%). A tripsina

foi inibida por Jurema (93,3%), Faveleira (89,5%), Mucuna (88,7%), Chichá (79,5%), Mu-

lungu (72,8%), Tamboril (48%) e Gameleira (40,2%). A papáına foi inibida por Tamboril

(94,9%), Gameleira (89,7%), Mucuna (86,3%), Jurema (81,6%), Chichá (67,5%) e Mulungu

(54,3%). A atividade hemaglutinante foi detecta contra sangue A em Mulungu, Mucuna e

Tamboril; contra sangue AB em Mulungu, Tamboril; e contra sangue O em Tamboril.

Palavras-chave: sementes florestais, Inibidores de enzimas, Lectinas
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ADOLESCENTE GRÁVIDA: PROBLEMAS VIVENCIADOS DURANTE O PRE-

PARTO

Autor(es): Hirlia Paiva De Andrade Souza1, Cintia Cristiane Ferreira Vaz2

Orientador(a): Akemi Iwata Monteiro

A incidência de adolescentes grávidas em nosso páıs vem crescendo como passar dos

anos, sendo um problema dif́ıcil de se enfrentar devido à falta de experiência das mesmas.

A partir deste fato, surgiu a questão da importância de um tratamento mais especializa-

do para essas jovens, a fim de minimizar as dificuldades existentes nessa fase, tanto da

adolescência quanto da gravidez. Assim o estudo teve como objetivo descrever as experi-

ências vivenciadas pelas adolescentes no peŕıodo do pré-parto. A metodologia abordada

foi do tipo descritiva-exploratória, sendo a amostra constitúıda por adolescentes grávidas

no peŕıodo de pré-parto, numa instituição hospitalar do munićıpio de Natal.Constatamos

que essas adolescentes apresentaram sentimentos de ambivalência ao relatarem que sen-

tiam felicidade, ao mesmo tempo que sentiam vergonha, medo dos pais e dúvida. Com

relação as necessidades psicossociais, 99% da amostra referiu sentir-se sozinha no peŕıodo

do pré-parto. Quanto a assistência de enfermagem, observamos uma ausência no cuidado

prestado às adolescentes grávidas nesse peŕıodo por parte das enfermeira. Desta forma, o

cuidado direto passa a ser desempenhado pelas demais categorias de enfermagem.

Palavras-chave: ADOLESCENTE GRÁVIDA, PRÉ PARTO, ASSISTÊNCIA DE ENFER-

MAGEM
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TRIAGEM DE HEMOGLOBINOPATIAS EM DOADORES DE SANGUE

Autor(es): Ana Cristina Santos Fernandes1, Susiane De Santana Moreira2, Micheline Ma-

teus Barbosa3

Orientador(a): Tereza Maria Dantas De Medeiros

Estudos realizados em diferentes regiões do Brasil evidenciam uma grande variedade de

hemoglobinas anormais, sendo as hemoglobinas S e C as mutantes genéticas mais comuns.

Com a finalidade de investigar a prevalência de hemoglobinas anormais em doadores de

sangue realizou-se um estudo em 1.645 doadores de sangue do Centro de Hematologia e

Hemoterapia do Rio Grande do Norte - HEMONORTE. As amostras de sangue coletadas

em EDTA foram submetidas à eletroforese de hemoglobina em acetato de celulose utilizan-

do tampão Tris-EDTA-Borato pH 8,5 e tempo de corrida de 30 minutos sob a diferença

de potencial de 300 volts. O reconhecimento das hemoglobinas foi feito mediante o em-

prego de padrões eletroforéticos conhecidos analisados simultaneamente. As amostras que

apresentaram hemoglobinas anormais foram analisadas mediante o teste de solubilidade

e eletroforese em gel de ágar pH 6,2. Dentre os 1.645 doadores de sangue analisados 39

(2,37 %) eram portadores de hemoglobinas anormais: 34 (2,07 %) Hb AS, 04 (0,24 %)

Hb AC e 01 (0,06 %) Hb AD. Os resultados desse estudo demonstram a importância da

identificação de hemoglobinas anormais entre doadores de sangue, bem como a necessidade

da implantação de programas de estudo populacional para detecção de hemoglobinopatias

possibilitando a divulgação e a conscientização dos portadores assintomáticos.

Palavras-chave: Traço falciforme, Doadores de sangue, Hemoglobina S
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Detecção do DNA do papilomav́ırus humano (HPV) em mulheres com exame

citológico normal

Autor(es): Thales Allyrio Araújo De Medeiros Fernandes1, Samara Bezerra2

Orientador(a): Jose Verissimo Fernandes

A infecção pelo papilomav́ırus humano (HPV) se apresenta como uma das doenças

sexualmente transmisśıveis mais freqüentes em todo o mundo, destacando-se pela sua for-

te associação com câncer do colo uterino. O diagnóstico citológico constitui-se no método

mais utilizado na rotina laboratorial para detectar alterações que possam oferecer indicação

presentiva de infecção pelo HPV, apresentando, no entanto, baixa sensibilidade e especifi-

cidade. Nesse estudo foram analisados espécimes cervicais de 68 mulheres, com citologia

normal atendidas no Hospital Luis Antônio, durante o peŕıodo de agosto a dezembro de

2000. Foram obtidas células cervicais, das quais extraiu-se o DNA, pelo método de Banerjee

et al., 1995, modificado. Aĺıquotas do DNA foram submetidos a uma reação em cadeia da

polimerase (PCR) utilizando-se iniciadores designados PCO3+ e PCO4+, que permitem

amplificar um segmento de 110 pb do gene da b-globina humana, utilizada como controle

da extração, e os iniciadores degenerados MY09/11, que flanqueiam um segmento de 450

pb do gene L1 do v́ırus, uma seqüência altamente conservada entre os HPVs genitais. Do

total de amostras analisadas, 8 (11,8%) se mostraram positivas para o DNA do v́ırus e 60

(88,2%) foram negativas.Os resultados revelam que uma parcela significativa das mulheres

pesquisadas, mesmo apresentando citologia normal, se mostrou infectada pelo HPV.

Modalidade da bolsa: CNPq / Balcão
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Obtenção de plantas transgênicas de Nicotiana tabacum homozigotas para

um transgene em antisense de tiorredoxina citoplasmática.

Autor(es): Aulus Estevão Anjos De Deus Barbosa1

Orientador(a): Paulo Sergio Marinho Lucio

Tiorredoxinas são protéınas de baixo peso molecular e que contém uma ponte dissulfidi-

ca extremamente reativa no seu śıtio ativo altamente conservado-Trp-Cys-Gly-(Ala/Pro)-

Pro-Cys-(Lys/Arg). A obtenção de plantas transgênicas de Nicotiana tabacum com o gene

da tiorredoxina citoplasmática h1 em antisense foi uma tentativa de identificar a função

destas enzimas em plantas superiores. No entanto, as plantas obtidas não mostraram total

inibição da expressão genica. Neste trabalho, plantas antisense da primeira geração foram

autofecundadas e obtidas as sementes da segunda geração. As sementes de 5 plantas da

F2 foram germinadas in vitro em meio MS30 seletivo contendo o antibiótico canamicina.

As plantas transgênicas contém também um gene de resistência ao antibiótico canamicina.

Os transgenes inseridos se comportam neste caso como genes completamente dominantes.

Portanto, se uma planta é homozigota para o gene de resistência, e visto que o gene antisen-

se está fusionado a ele, toda a sua progênie deverá ser resistente ao antibiótico canamicina.

Os resultados da análise dessas plantas mostraram que nenhuma delas era homozigota pa-

ra o gene em antisense integrado no genoma. Observou-se que em uma delas a proporção

fenot́ıpca obtida caracteriza uma situação de dupla inserção do transgene. A geração F3

desta planta, de acordo com a disjunção do gene de resistência, proporcionou a obtenção

de plantas homozigotas.

Palavras-chave: plantas transgenicas, Nicotiana tabacum, tiorredoxina
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ESTUDOS DO POLIMORFISMO DO CODON 72 DO GENE DA P53 NA PO-

PULAÇÃO DE NATAL,RN

Autor(es): André Luiz Silva Davim1, Maria Emı́lia Teixeira Bezerra2

Orientador(a): Rosely De Vasconcellos Meissner

O gene supressor tumoral p53 apresenta um polimorfismo no códon 72 o qual poderá

codificar arginina (Arg) ou prolina (Pro). Estudos populacionais têm demonstrado que as

freqüências dos dois alelos são significantemente diferentes entre populações de diferentes

regiões e grupos étnicos. Alguns genótipos têm sido associados a uma maior susceptibili-

dade de desenvolver determinados tipos de câncer, como o de colo do útero. O objetivo

deste estudo foi determinar a freqüência deste polimorfismo na população de Natal-RN.

DNA extráıdo do sangue periférico de 42 voluntários saudáveis (7 mulheres e 35 homens)

foi amplificado pela reação da polimerase em cadeia empregando um par de primers que

flanqueiam o códon 72. O fragmento obtido de 279 pb foi submetido à digestão com a

enzima de restrição BstUI que cliva o śıtio CGCG presente apenas quando o códon 72

codifica para Arg. Os resultados foram visualizados após eletroforese em gel de poliacrila-

mida e coloração pela prata. Das amostras analisadas 7 eram Pro/Pro e 35, Arg/Pro. Não

foi detectado o genótipo Arg/Arg na amostra analisada.Uma das explicações seria devido

ser menos freqüente na população e a amostragem pequena. Outra explicação seria estar

ocorrendo digestão parcial das Arg/Arg de forma que as mesmas deram o padrão esperado

para heterozigoto. As duas hipóteses estão sendo investigadas.

Palavras-chave: P53, POLIMORFISMO, PCR
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ESTUDO DE ENDO, EXO-GLICOSIDASES E SULFATASES NO INVERTE-

BRADO MARINHO Equinometra lucunter

Autor(es): Roberta Taveira Travassos Cruz1, Roberta Taveira Travassos Cruz2, Luiz Ro-

berto Diz De Abreu

Orientador(a): Luiz Roberto Diz De Abreu

Os glicosaminoglicanos são heteropolissacaŕıdeos constitúıdos por unidades dissacaŕıdi-

cas repetitivas onde um dos reśıduos é uma hexosamina e o outro um ácido urônico ou um

açúcar neutro. A presença de enzimas com atividade degradativa sobre glicosaminoglicanos

já foi identificada em bactérias, invertebrados e mamı́feros. Objetivamos verificar a existên-

cia destas enzimas neste organismo. Assim, 135,5g de gônodas de ouriço preto foram homo-

geneizados com dois volumes de tampão acetato de Sódio 0,1M, pH5,0 e centrifugado a 10,6

x g durante 30 min. O sobrenadante foi fracionado com diferentes saturações de sulfato de

amônio. Os precipitados obtidos de cada saturação, foram ressuspensos no mesmo tampão

e dialisados durante 18 horas a 4◦C. Para a caracterização enzimática destas frações foram

utilizados para-nitro-fenil derivados de açúcar, glicosaminoglicanos e fração polissacaŕıdica

da alga marinha Spathoglossum schroederii. A F-I apresentou melhor atividade sulfatásica

e b-glucosaminidásica; F-II sulfatásica, glucopiranosidásica e b-glucosaminidásica; e F-III

b-glucosaminidásica. A fração F-II foi submetida à cromatografia hidrofóbica e elúıda com

um gradiente decrescente de sulfato de amônio (2M-0M). Heparam e condroitim sulfatos,

foram degradados pela F-III. As frações F-II e F-III, degradaram o polissacaŕıdeo algal.

Na cromatografia hidrofóbica, a atividade sulfatásica foi elúıda, separadamente, com cerca

1,6 M de sulfato de amônio.

Palavras-chave: glicosidases, sulfatases, glicosaminoglicanos
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ESTUDO DE ENDO E EXO-GLICOSIDASES EM TECIDOS MUSCULARES

DO ISÓPODA MARINHO Bathynomus giganteus

Autor(es): Márcia Amanda Costa De Azevedo1, Márcia Amanda Costa De Azevedo2, Luiz

Roberto Diz De Abreu

Orientador(a): Luiz Roberto Diz De Abreu

Glicosaminoglicanos são heteropolissacaŕıdeos, constitúıdos por unidades repetitivas de

dissacaŕıdeos. Ns algas marinhas encontramos carboidratos complexos, chamados polissa-

caŕıdeos aćıdicos. No catabolismo destes compostos, estão envolvidas diferentes enzimas

agindo de forma coordenada e sequêncial. Nosso objetivo é verificar a presença de ativi-

dades glicosidásicas e sulfatásicas no isópoda marinho Bathynomus giganteus. Cerca de

58,2 g de músculo foi homogeneizado com 2 volumes de tampão acetato de sódio 0,1 M

pH 5,0. Em seguida, o material foi centrifugado a 27.000 x g, 4 oC durante 30 min.. O

sobrenadante foi submetido a fracionamento com sulfato de amônio. O precipitado re-

sultante de cada fracionamento foi ressuspenso no mesmo tampão e dializado durante 18

horas a 4 oC. As frações foram então submetidas a ensaios enzimáticos com substratos

sintéticos e naturais. A fração F-50 foi sequêncialmente submetida a cromatografia de

Octyl-sepharose 4FF, a cromatografia de Heparina sepharose CL-6B, e a cromatografia

de Concanavalina A-sepharose. Com os substratos sintéticos soménte F-50 degradou o p-

nitrofenil b-Nac-glucosamińıdeo. Heparam sulfato, condroitim sulfato e dermatam sulfato

não foram degradados. Porém, F-80 degradou o polissacaŕıdeo algal. Obtivemos, com as

cromatografias, ótimo isolamento da atividade b-Nac-glucosaminidásica.

Palavras-chave: glicosidases, sulfatases, glicosaminoglicanos
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Padronização de uma técnica alternativa para extração do DNA de célu-

las endocervicais.

Autor(es): Samara Bezerra1, Thales Allyrio Araújo De Medeiros Fernandes2

Orientador(a): Jose Verissimo Fernandes

A detecção de seqüências de ácidos nucléicos em espécimes biológicos é um método lar-

gamente utilizado no diagnóstico cĺınico e em pesquisa laboratorial. Estas seqüências po-

dem ser pesquisadas por diversas técnicas utilizadas em biologia molecular, destacando-se

a reação em cadeia da polimerase (PCR). Para que estas seqüências possam ser analisadas,

as moléculas de ácidos nucléicos precisam ser extráıdas e purificadas de outros componen-

tes que, por ventura, possam interferir na reação. Estabeleceu-se um protocolo alternativo

de execução simples e de baixo custo, que se mostrou adequado para a extração do DNA

de células da mucosa cervical uterina. O referido protocolo foi estabelecido com base em

um método padronizado no kit comercial Genomic PrepTM (Amersham Pharmacia), com

as seguintes modificações: a solução de extração foi substitúıda por um tampão de lise

(Tris-HCl 50mM, EDTA 1 mM e Triton X-100 0,5%) e solução TEP (Tris-HCl 10mM,

EDTA 10 mM e 200mg/mL de proteinase K), dispensou-se o uso de RNAse e a precipita-

ção do DNA foi feita com álcool isoproṕılico. A capacidade de amplificação do DNA foi

avaliada por PCR para um segmento do gene da b-globina humana, utilizando-se os inicia-

dores PCO3+/PCO4+. De um total de 195 espécimes analisadas, obteve-se a amplificação

em 173 (88,7%) dos casos. Os resultados mostram que esse método, além de se mostrar

relativamente eficiente, apresenta a vantagem de ser de baixo custo e de fácil execução.

Modalidade da Bolsa: CNPq / Balcão

Palavras-chave: DNA, PCR, Extração de DNA

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) PPPg/Padrão



SB0716

Distribuição diária da atividade locomotora e da marcação de cheiro em

dois casais de sagüis durante

Autor(es): Patŕıcia De Oliveira Shimizu1

Orientador(a): Carolina Virginia Macedo De Azevedo

A atividade locomotora e a marcação de cheiro em sagüis mostram ritmicidade circa-

diana. A atividade se expressa com padrão bimodal e pode sofrer modificações em sua

freqüência de acordo com a condição reprodutiva da fêmea. A marcação de cheiro tem

função de comunicação, possibilitando a identificação da condição reprodutiva da fêmea.

Com o objetivo de verificar a existência de modulação do ritmo circadiano da atividade

locomora e da marcação de cheiro pelo ciclo ovariano foram observados dois casais cativos

de sagüis no Núcleo de Primatologia da UFRN, sob condições ambientais naturais. As

observações ocorreram em dois dias semanais não consecutivos na fase ativa dos animais

durante 3 meses. As fases do ciclo ovariano foram determinadas através da dosagem dos

ńıveis fecais de progesterona (método ELISA). As fêmeas foram submetidas à cirurgia de

ligadura de trompas para impedir a gestação durante o estudo. Foi identificado 1 ciclo

ovariano para cada fêmea de cada casal. As freqüências dos comportamentos foram re-

gistradas em intervalos horários de 15 min, sendo constrúıdas séries temporais que foram

analisadas por inspeção visual. A análise sugere a ausência de flutuações regulares nos

perfis diários destes comportamentos entre as fases do ciclo. Entretanto, estes resultados

são preliminares, sendo necessário continuar o estudo com número maior de ciclos e casais

para verificar a existência de modulação infradiana sobre a expressão do ritmo circadiano

destes comportamentos.

Palavras-chave:
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O discente na construção de um novo modelo pedagógico na saúde

Autor(es): JoÃo Danyell Dantas Da Silva1, José Jailson De Almeida Júnior2, Senei Da

Rocha Henrique3, Danniele Cristine Medeiros Da Costa Dantas4

Orientador(a): Francisca Valda Silva

Este trabalho é resultado da experiência vivida por acadêmicos dos cursos de Enferma-

gem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Será apresentada a Metodologia da

Problematização, que é baseada no Método do Arco, de Charles Maguerez, na concepção

discente como agente construtor do processo pedagógico empregado na experiência edu-

cacional da disciplina Saúde e Cidadania (SACI), proporcionada pelo Projeto UNI-Natal,

ofertada pelo Departamento de Saúde Coletiva do Centro de Ciências da Saúde, dentro

do Programa Institucional de Educação, Saúde e Cidadania (PESC), cadastrado na Pró-

reitoria de Extensão (PROEx/UFRN). Esse processo é uma seqüência dividida em cinco

fases: observação da realidade social; pontos-chaves; teorização; hipóteses de encaminha-

mento, e aplicação à realidade. Na Metodologia da Problematização são inclúıdas questões

referentes à saúde pública, como também à cidadania. Nesse processo de aprendizagem as

experiências e conhecimentos que embora não sejam tratados na academia como espećıficos

da área do conhecimento, são, contudo, próprios da vivência e da ação comunitária, como

tratar de saúde e cidadania apenas com aspectos teóricos? Esse método proporciona ao

aluno a interação entre a teoria e a realidade de vida da população e dos serviços públi-

cos de saúde. O Arco de Maguerez conduz a aprendizagem ao eixo prática-teoria-prática,

levando o aluno a uma experiência no âmbito pedagógico da universidade pública, que é

ensino-pesquisa-extensão.

Palavras-chave: Educação, Saúde, Interdisciplinaridade
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CORPOREIDADE E LUDICIDADE NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CO-

NHECIMENTO SOBRE QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO COM PES-

QUISADORES DA ÁREA DE SAÚDE

Autor(es): Fernanda Nepomuceno Dos Santos1

Orientador(a): Edmilson Ferreira Pires

Esta pesquisa tem por objetivo compreender a corporeidade relacionada à sensibilida-

de e à ludicidade, nas diferentes relações existentes na vida de professores/pesquisadores

da área de saúde da UFRN, observando o processo de construção do conhecimento em

qualidade de vida. Para este foram formuladas as seguintes questões de estudo: Como os

professores/pesquisadores investigados organizam sua vida em função do processo de cons-

trução do conhecimento? Que experiências significativas foram relevantes na vida desses

professores/pesquisadores neste atual projeto de vida pessoal e profissional? No contexto

das ciências, a construção do conhecimento tem se configurado em parâmetros que excluem

a natureza senśıvel do pesquisador desse processo pela valorização da razão. A realidade

parece ser de fundamental importância. Utilizamos o método biográfico como abordagem

nucleadora com destaque para a história de vida. A entrevista biográfica foi o principal

instrumento de coleta de dados, foram também utilizado documentos como: fotos, v́ıdeo

produção cient́ıfica dos participantes. As análises e interpretações se deram a partir da

transcrição das entrevistas na integra, constituição da histórias individuais e coletivas e

também foi observado as questões de estudo e o referencial teórico utilizado. Conclúımos

mostrando os resultados desta pesquisa nos mostram que no contexto da ciências, a cons-

trução do conhecimento tem se configurado em parâmetros diferenciados. Por um lado

tem-se os racionalistas que defendem a razão com excelência na busca desse conhecimento.

De outra forma, os empiristas acreditam que o conhecimento se forma a partir das expe-

riências, ou seja, esse se dá a partir do vivido, que tem como foco principal de recepção e

processamento da sensibilidade. Ressaltamos que ao evidenciarmos a compreensão da cor-

poreidade e da ludicidade, não pretendemos simplesmente assegurar a posição empirista

em detrimento da racionalista, mas sim buscar um equiĺıbrio entre o racional e o senśıvel

que julgamos existir nesse processo.
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ESCOLHA DE CONCENTRAÇÕES DE NACL PARA A REALIZAÇÃO DE

SELEÇÃO IN VITRO PLANTAS DE BANANEIRAS MAIS TOLERANTES À

SALINIDADE

Autor(es): Carlos Henrique Bezerra De Oliveira1, Andrerson Deyvison Andrade Barbalho2,

Paulo Augusto Vianna Barroso, Cristiane Elizabeth Costa De Macedo

Orientador(a): Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa

Parte das áreas sob irrigação no RN tem ńıveis de NaCl incompat́ıveis com a cultura da

bananeira, em expansão no estado. O cultivo in vitro é um processo mutagênico que gera

variabilidade em caracteres quantitativos e qualitativos. Este trabalho buscou identificar

doses de NaCl adequadas para realizar seleção na variabilidade induzida pelo cultivo in vitro

visando aumentar a tolerância da variedade de bananeira“Pacovan”à salinidade. Explantes

de Pacovan no 5o subcultivo foram transferidos para meio MS com 0, 10, 25, 50, 75, 100

e 150mM de NaCl. Foram quantificados (aos 30 e 60 dias) a altura das plântulas, o no de

folhas e o comprimento e a largura das folhas. O sal apresentou efeitos deletérios mais fortes

a partir da dose de 50mM, demonstrado pelos menores valores fenot́ıpicos (teste de Fisher

p<0,05), sendo este efeito acentuado com o tempo. Em 10mM as plantas foram similares

ao controle, havendo tendência de aumento do valor fenot́ıpico em alguns caracteres. Na

dose de 25mM as plantas também foram similares às controle, mas diferenças fenot́ıpicas

puderam ser detectadas (embora a média não seja capaz de identificar estas diferenças).

Como doses muito altas somente poderiam ser capazes de identificar plantas contendo novos

QTL´s de grande efeito fenot́ıpico (muito raros) e doses muito baixas não seriam adequadas

para realizar a seleção, as doses eleitas para serem usadas nas seleções em andamento foram

25 e 40mM.
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE CÁLCIO EM FORMAS FARMACÊUTICAS SÓ-

LIDAS PARA TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

Autor(es): Manuela Bernardo CÂmara1, Teresa Cistina Epifânio Diógenes2, Isnara Pollya-

na De Souza3, Alessandra Estevam Dos Santos4

Orientador(a): Mirza Medeiros Dos Santos

O cálcio está presente abundantemente no organismo, onde participa do metabolismo

ósseo e dos mecanismos de coagulação sangúınea. A partir dos 30 anos ocorre um decĺınio

da massa óssea em homens e mulheres, esta pode culminar com a osteoporose que irá afetar

principalmente, as mulheres idosas e da raça branca, que já se encontram na menopausa.

Uma das alternativas para o tratamento da osteoporose seria a terapia de reposição de

estrogênio (ERT) na época da menopausa que inibe o efeito dos osteoclastos na reabsorção

óssea e, portanto, diminui a perda óssea podendo, inclusive, aumentar a quantidade óssea.

Em conjunto com a ERT, utiliza-se o cálcio suplementar, na forma Ca+2, já que este é de

baixo custo e seguro. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade das formas

farmacêuticas sólidas que contem cálcio, produzidas nas Farmácias de Manipulação de

Natal e das formas farmacêuticas sólidas produzidas a ńıvel industrial, comercializadas em

Farmácias e drogarias de Natal. Estas foram analisadas do ponto de vista das caracteŕısticas

f́ısicas e f́ısico-qúımicas, sendo verificados o peso-médio, a identificação da presença de

cálcio e de carbonato de acordo com o preconizado pela Farmacopéia Brasileira 4a ed. As

amostras foram analisadas por determinação quantitativa por complexometria com edetato

dissódico 0,1M segundo o método descrito na Farmacopéia Americana 23a ed. Conforme

resultados das análises foi posśıvel identificar a presença de cálcio em todas as amostras.

Palavras-chave: cálcio, osteoporose, qualidade de medicamentos
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Influência da idade na determinação dos cronotipos matutino e vesperti-

no na cidade de Natal a partir da aplicação de duas escalas de escores

diferentes.

Autor(es): Ana Viviane Moura Aciole1, Danielle Oliveira De Araujo2

Orientador(a): Lucio Flavio De Sousa Moreira

A espécie humana tem ritmos com peŕıodo de 24 horas, denominados de circadianos.

Desde o século passado estudos verificaram diferenças entre os indiv́ıduos quanto ao horário

preferencial de ińıcio e fim de suas atividades. À partir dáı foram propostas classificações

que agrupam os indiv́ıduos em: matutinos vespertinos e indiferentes. Matutinos são pes-

soas que apresentam o ińıcio de suas atividades no ińıcio da fase clara do dia, enquanto

vespertinos iniciam de suas atividades mais tarde que os matutinos. Objetivando investigar

a influência da idade na determinação dos cronotipos na cidade de Natal (5 55’S 32 12’N)

foi aplicado um questionário proposto por Horne e Ostberg ( J. Chonobiol. 4:97-110,1976),

traduzido, modificado e validado por Benedito-Silva et al (in Proceedings of the Internatio-

nal Conference of the International society for Cronobiology, 1989). Os respectivos autores

propuseram duas tabelas de escores que foram aplicadas inicialmente a 512 indiv́ıduos de

ambos os sexos e com idade entre 17 e 67 anos. O grupo I (<=20 anos) apresentou uma

maior incidência de indiv́ıduos indiferentes quando comparados aos grupos II (21 a 40

anos) e III (>=41 anos) que apresentaram uma maior incidência de indiv́ıduos matutinos.

Os dados sugerem que os indiv́ıduos com idade mais avançada tendem a matutinidade,

enquanto os mais jovens tendem a indiferença ou à vespertinidade. Nossos resultados estão

de acordo com outros resultados anteriores.
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ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS MAIS FREQUENTES EM PACI-

ENTES GERIÁTRICOS ATENDIDOS NA CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA

DA UFRN

Autor(es): Maria Juliêta Medeiros Fernades1, Rejane Bezerra De Lima

Orientador(a): PatŕIcia Teixeira De Oliveira

A população geriátrica tem aumentando de forma considerável sugerindo uma mudança

na Odontologia, que deve buscar novos conceitos para cuidar da saúde bucal dos idosos. A

cavidade bucal do paciente idoso passa por uma série de mudanças fisiológicas adaptativas,

bem como sofre alterações degenerativas decorrente de vários processos patológicos. Des-

sa forma o Cirurgião-Dentista deve estar apto a reconhecê-las, diferenciá-las e instituir o

protocolo terapêutico adequado. No Rio Grande do Norte, não há dados na literatura que

apontem a incidência dessas alterações, havendo necessidade de mais estudos nessa área.

Diante do exposto, foi realizado um levantamento das alterações presentes na cavidade oral

de pacientes com idade superior a 55 anos que foram atendidos na Cĺınica de Estomatologia

da Disciplina de Diagnóstico Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte, entre os anos de 1992 a 2000. Os resultados encontrados demons-

tram uma alta freqüência das seguintes alterações: Hiperplasia Fibrosa Inflamatória (25%);

Ráızes Residuais (6,9%); Śındrome do Ardor Bucal (6,7%); Neuralgias (5,7%); Carcinoma

Epidermóide (4%); Hemangioma (3,4%). Com a realização deste trabalho, acreditamos po-

der contribuir para que os profissionais possam melhor diagnosticar e tratar as alterações

mais freqüentes no paciente geriátrico.
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Comparação dos perfis cromatográficos de extratos da Aroeira do Sertão

Astronium Urundeuva ENGL e Aroeira da Praia Schinus Terebinthifolius

RADDI como um controle de qualidade e a determinação do teor de tani-

nos da Aroeira do Sertão

Autor(es): Arthuro Pereira De Souza1

Orientador(a): Tulio Flavio Accioly De Lima E Moura

Schinus terebinthifolius Raddi (AP) e Astronium urundeuva Engl (AS), são plantas da

famı́lia anacardiaceae, utilizadas popularmente por terem atividades terapêuticas antiinfal-

matória e cicatrizante de cervicite do colo do útero em humanos. Este trabalho tem como

objetivo desenvolver uma técnica de controle de qualidade para esses vegetais, utilizando

cromatografia em papel e em camada delgada; como também a validação do método de

doseamento de polifenóis totais e taninos pelo método de Folin-Denis. Utilizando extratos

macerados aquoso e hidroalcoólico, brutos, hidrolizados (em meio ácido) e secos (técnica

descrita em trabalhos anteriores) analisados nos seguintes sistemas: Fases fixas: Celulose

e Papel Whatman número 1 Fases móveis: Ácido acético 30%, Clorofómio/Metanol/Água

(26:14:3) e Reveladore: Luz UV 254nm e 360nm, utilizando como padrão o ácido gálico.

Os cromatogramas da AP e AS mostraram diferentes perfis, pela presença de manchas

caracteŕısticas e diferentes valores de RF, que para os extratos hidrolizados apresentaram

uma mancha azul (RF 0,68) correspondente ao ácido gálico, comum às duas espécies, ao

contrário de uma mancha branca (RF 0,60) observada somente na AS caracterizando a

diferente composição qúımica das duas espécies. Para o doseamento de polifenóis totais

(PFT) e taninos (TT), a amostra coletada no peŕıodo da primavera apresentou uma con-

centração de PFT 11% enquanto para TT 6%, isso ratifica a alta concentração de taninos

existente na Aroeira do Sertão.
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Comparação de métodos sorológicos e cultura de Leishmania para o diag-

nóstico do calazar canino

Autor(es): OĺIvia Maria Nascimento De Souza1, Paula Viviane Souza De Queiroz, Maria

De Fatima F De Melo Ximenes, Selma Maria Bezerra Jeronimo

Orientador(a): Regina De Fatima Dos Santos Braz

Na América o calazar é causado pelo protozoário Leishmania chagasi, com 98% dos casos

humanos ocorrendo no Brasil. Cães são considerados o principal reservatório no ambiente

doméstico. O objetivo do trabalho é comparar os métodos sorológicos ELISA com os

ant́ıgenos total e recombinante K39 (rK39) de L. chagasi, imunofluorescência indireta (IFI),

cultura em meio NNN e PCR para o diagnóstico do calazar canino. Na população canina

A (n=19), proveniente de Natal, foi verificado 47,4% e 42,1% de cães soropositivos pelo

ELISA com rK39 e ant́ıgeno total, respectivamente. Na população B (n=12), proveniente

de Mossoró, foram encontrados respectivamente 41,7%, 25% e 27,3% de cães soropositivos

pelos métodos ELISA com rK39, ant́ıgeno bruto e IFI. Na população C (n=18), procedente

de Pium, foi verificado 33,3%, 66,7% e 22,2% de soropositividade pelo ELISA com o rK39,

ant́ıgeno total e IFI, respectivamente. A cultura de órgãos de cães soropositivos pelo ELISA

com o rK39 e IFI, confirmou a infecção em 33,3% (1/3) dos animais. A população D (n=8)

constou de cães diagnosticados pela FUNASA através de IFI. O ELISA com os ant́ıgenos

rK39 e total confirmaram os resultados da IFI em respectivamente 87,5% (7/8) e 100%

(6/6) dos animais. Os resultados observados na população D indicam elevada sensibilidade

dos testes ELISA com rK39 e IFI no diagnóstico do calazar canino.

Modalidade da bolsa: PIBIC/CNPq

Apoio financeiro:PPPg/UFRN, National Institute of Health (NIH).
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Avaliação do Tratamento Cirúrgico do Câncer de Ovário no HUOL

Autor(es): Álisson Giovani Freitas De Oliveira1

Orientador(a): Francisco Edilson Leite Pinto Junior

Nos páıses mais desenvolvidos, o câncer de ovário tem a maior mortalidade de todos

os tumores ginecológicos, representando um grande desafio cirúrgico. Segundo as estima-

tivas nos EUA cerca de 20.700 casos são diagnosticados por ano e 12.000 dessas mulheres

acabarão morrendo devido à doença.

Relatar a experiência dos serviços com relação ao tratamento cirúrgico das pacientes

portadoras de neoplasia maligna de ovário.

MÉTODO: Trinta pacientes, no peŕıodo de 06/1995 a 02/2001, foram submetidas à

cirurgia citorredutora que consistia, na maioria das vezes, na realização da histerectomia

abdominal total + anexectomia bilateral + omentectomia + linfadenectomia pélvica e

paraórtica + biópsias múltiplas de peritôneo + apendicectomia quando tumor localizado

em ovário direito + lavado peritoneal. As pacientes eram acompanhadas no pós-operatório,

sendo indicado tratamento quimioterápico nos estádios acima de Ia. A análise da sobrevida

destas pacientes foi obtida através da curva de Kaplan Meier.

Apesar da elevada taxa de cirurgia citorredutora ótima, a sobrevida dessas pacientes

ainda é considerada baixa, corroborando com os dados da literatura.
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A VARIABILDADE DO COLESTEROL E DOS TRIGLICÉRIDES PLASMÁ-

TICOS INTER-INDIVIDUAL.

Autor(es): Marcela Virǵınia Diniz De Medeiros1

Orientador(a): Teresinha Maria De Macedo Guimaraes

A interpretação de avaliações laboratoriais das frações liṕıdicas, requer antes de tudo

o conhecimento das variações que ocorrem com estes analitos; estas variações englobam

desde situações relacionadas diretamente com os pacientes (variações biológicas individu-

ais) até situações espećıficas da metodologia utilizada (variações anaĺıticas). O objetivo

deste trabalho é demonstrar através de análises de colesterol total (CT) e triglicérides

(TG) plasmáticos o entendimento dos seus coeficientes da variabilidade biológica e alguns

ı́ndices deles derivados. Para isso utilizou-se 11 pacientes, os quais foram submetidos a 3

coletas sangúıneas com intervalos de uma semana; no soro obtido a partir destas amostras

determinou-se os ńıveis de CT e TG através dos testes enzimáticos da Labtest. Os resulta-

dos demonstraram que os ı́ndices de Coeficiente de Variação Biológica Individual (CVbi),

variaram de 0,7 a 18,6 para o CT e 4,9 a 63,5 para TG. Os valores médios para o grupo

foram 8,3 e 26,3 para CT e TG respectivamente. Também detectou-se o Coeficiente de

Variação Anaĺıtica (CVa) o qual demonstra especificamente a influência da variabilidade

das técnicas laboratoriais nos resultados finais das análises. Os resultados confirmaram

a variabilidade das frações analisadas, principalmente os triglicérides, e reforçam a neces-

sidade de entendimento da magnitude das variações fisiológicas que envolvem as frações

liṕıdicas, para que assim sejam evitadas as interpretações indevidas.
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EXTRAÇÃO DE DNA E DETECÇÃO DE LEISHMANIA EM FLEBOTOMÍNEOS-

Resultados preliminares.

Autor(es): Silvia Beatriz Fonseca De Melo1, Virǵınia Penéllope Macedo E Silva2

Orientador(a): Maria De Fatima F De Melo Ximenes

Flebotomineos são insetos hematófagos (Diptera : Phlebotominae) envolvidos com a

transmissão de protozoários, v́ırus e bactérias. A leishmaniose visceral resulta do para-

sitismo pelo protozoário Leishmania chagasi, que é transmitido para o homem durante a

hematofagia realizada pelas fêmeas da espécie Lutzomyia longipalpis, amplamente distri-

búıda no Rio Grande do Norte. Este estudo teve como objetivo investigar a infectividade

de fêmeas desta espécie pelas leishmanias, a partir da extração de DNA genômico e ampli-

ficação do kDNA. Os flebotomı́neos foram capturados na área metropolitana de Natal com

armadilhas luminosas CDC, triados, separados por sexo e armazenados em tubos a -70oC.

Os machos e uma amostra do total de fêmeas foram identificados através das caracteŕıs-

ticas morfológicas e conservados em álcool a 70%. Para estabelecimento e padronização

das condições realizou-se um estudo piloto com fêmeas e promastigotas de L. chagasi, em

diferentes concentrações. As amostras submetidas à PCR foram analisadas por eletroforese

em gel de agarose, com brometo de et́ıdio, visualizadas por UV e fotografadas. Resultados

iniciais mostram a amplificação do DNA de L. chagasi quando 2, 50 ou 100 promastigotas

em meio de cultura foram adicionados às fêmeas.
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AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DIETÉTICA E CONTROLE METABÓLICO DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES MELLIT

Autor(es): Christiane Nogueira De M. Carvalho1

Orientador(a): Lucia De Fatima Campos P Schwarzschild

Christiane Nogueira de M. Carvalho

Lúcia de Fátima C. P. Schwarzschild

UFRN- CCS- Departamento de Nutrição- Natal/RN.

Este resumo teve como principal objetivo avaliar a ingestão dietética e controle meta-

bólico de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1. A amostra foi composta

por 19 pacientes de ambos os sexos, sendo 12 do sexo feminino e 9 do sexo masculino,

faixa etária entre 4,6-16 anos. O estudo foi conduzido mediante consentimento prévio dos

pais ou responsáveis. Para avaliar a ingestão alimentar foi aplicado o método do Inquérito

Dietético dos 3 dias, que antecederam a coleta de sangue e urina, utilizados para a deter-

minação da glicemia de jejum, hemoglobina glicada e glicosúria de 24 horas. Os resultados

mostraram que a ingestão calórica média foi de 1832,0 kcal/dia, com as seguintes médias de

distribuição percentual dos macronutrientes: 18,1 ± 3,1% para protéınas; 56,8 ± 6,7% para

os carboidratos, enquanto que os liṕıdios contribúıram com 25,1 ± 5,7% do valor calórico

total ingerido. O consumo médio de fibra foi de 19,1 ± 8,2 g/dia. Quanto aos parâme-

tros para avaliação do controle metabólico da doença, observamos que a glicemia média

dos pacientes foi de 145 ± 113 mg/dL, hemoglobina glicada de 10,7 ± 2,4%, e glicosúria

de 26,8 ± 31,9 g/L em 24 horas. Conclúımos que os pacientes apresentaram, em média,

um controle metabólico insatisfatório. A avaliação da dieta revelou uma boa distribuição

percentual de macronutrientes e consumo razoável de fibra.
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ADEQUAÇÃO DAS PROPORÇÕES DE CÁLCIO, FERRO E VITAMINA C

DA DIETA DE IDOSOS SEGUNDO RECOMENDAÇÕES ATUAIS

Autor(es): Anátally Suenny Brito Mila1, Ana Catarina Medeiros Castro2, Maria Rosângela

De Pontes Fernandes3, Simone França Aguiar4

Orientador(a): Lucia De Fatima Campos P Schwarzschild

O objetivo deste estudo foi analisar e avaliar a adequação de vitamina C e dos minerais

cálcio e ferro, na alimentação de idosos da cidade de Natal, à partir das recomendações

anteriores e atuais DRIs (Dietary Reference Intakes). O estudo foi realizado com um

grupo de 21 idosos, 6 do sexo masculino, 15 do sexo feminino, idade (média ± DP) de

76,8 ± 7,15 anos, IMC=23,3 ± 3,13. Utilizou-se o inquérito recordatório de 24 horas e a

análise dos inquéritos foi feita por compilação de tabelas de composição de alimentos. Os

resultados (média ± DP) referentes a composição da dieta foram: Kcal=1639 ± 523,92,

liṕıdios (%)=22,5 ± 8,18 , protéınas (%)=20,3 ± 6,46 , carboidratos (%)=57,3 ± 10,14,

fibras(g)=23,0 ± 37,65 , cálcio(mg)=747,9 ± 721,30 , ferro(mg)=13,7 ± 10,04 , vitamina

C(mg)=109,6 ± 113,83. Os alimentos mais consumidos foram: biscoitos, feijão, laranja,

carne bovina, frango, leite de vaca, açúcar e café. A adequação em (%)do cálcio e vitamina

C de acordo com a RDA 89 correspondeu a 93,5 e 182,6 o ferro de acordo com a FAO/88

correspondeu a 267,7. Aplicando-se a DRI atual, a adequação (%) foi de 62,3 , 146,1,

170,6 para a mesma seqüência de nutrientes. Estes dados indicam que em ambos os valores

de referência, a ingestão dietética para cálcio está inadequada, o que não foi observado

para vitamina C e ferro. Tais resultados são preocupantes considerando-se a importância

nutricional deste mineral no metabolismo e que o envelhecimento compromete algumas

funções orgânicas.
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Avaliação do teste ELISA com o ant́ıgeno recombinante K26 no diagnóstico

da infecção por Leishmania chagasi.

Autor(es): Luana Carlos Ferreira1, Regina De Fatima Dos Santos Braz

Orientador(a): Selma Maria Bezerra Jeronimo

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa que acomete cerca de 500.000 pesso-

as por ano no mundo. No Brasil, 90% dos casos ocorrem no Nordeste, onde a doença é

causada pelo protozoário Leishmania chagasi. Embora invasivo, a pesquisa de parasitas

no aspirado medular ou esplênico é o método de escolha para o diagnóstico do calazar

humano. A sorologia pelo ELISA utilizando o ant́ıgeno recombinante rK39 tem mostrado

elevada sensibilidade e especificidade no diagnóstico da doença aguda. Nosso objetivo é

testar o ant́ıgeno recombinante K26 como marcador sorológico para a avaliação da evolu-

ção da infecção. Neste estudo foi verificado 94.1% de soropositividade entre os pacientes

com leishmaniose visceral aguda (n=17), porém nenhum indiv́ıduo com infecção subcĺınica

(n=15) apresentou anticorpos para o ant́ıgeno rK26. O ELISA com rK26 não mostrou

reação cruzada com soros de pacientes com doença de Chagas, tuberculose ou leishmaniose

cutânea, indicando 100% de especificidade do teste. Nossos resultados preliminares suge-

rem que o ant́ıgeno rK26 é um marcador de alta especificidade e sensibilidade para a fase

aguda da doença, porém não para a infecção subcĺınica. Maiores estudos e ampliação da

amostra serão necessários para a obtenção de resultados estatisticamente significantes.

Modalidade da bolsa: PIBIC/CNPq

Apoio financeiro: National Institute of Health (NIH), PPPg-UFRN
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Polifiletismo intra-genérico revelado por evidêcias citogenéticas no gê-

nero Pimelodella (Heptapteridae, siluriformes)

Autor(es): Antonio Jales Moraes Vasconcelos1

Orientador(a): Wagner Franco Molina

Apesar da pequena diversidade de espécies observada para a fauna ı́ctica dulćıcola do

RN, ainda assim ela é muito pouco conhecida sob diversos aspectos. Dentre seus represen-

tantes, alguns apresentam uma importância adicional decorrente de sua pequena área de

distribuição, como é o caso do pequeno bagre de hábitos noturnos, Pimelodella papariae

(=Rhamdella papariae). Visando caracterizar citogeneticamente esta espécie, análises cro-

mossômicas foram desenvolvidas através do método de suspensão celular. Três exemplares

fêmeas tiveram seus cromossomos analisados. Preparações in vitro de células renais foram

utilizadas para a obtenção de figuras metafásicas mitóticas. A coloração convencional uti-

lizada em 90 metáfases revelou um valor diplóide 2n=58, composto por cromossomos dos

tipos meta-submetacêntricos. A técnica da Ag-RONs revelou a presença de RONs simples

localizadas em porção telomérica no braço curto de um par submetacêntrico. A variação

no número diplóide para o gênero de 46 a 58, demonstram uma intensa divergência intrage-

nérica, revelando o polifiletismo, reflexo de uma classificação filogenética. A reclassificação

da espécie no gênero Pimelodella e inclusão na famı́lia Heptapteridae, aparentemente ainda

não reflete o real cenário evolutivo deste grupo.
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Amplificação do kDNA de L.chagasi por PCR para diagnóstico de infecção

e doença em humanos

Autor(es): Janaina Aleixo Alves1

Orientador(a): Selma Maria Bezerra Jeronimo

O Calazar, doença causada pelo protozoário L.chagasi, é endêmico no NE do Brasil. Em

Natal-RN, tem ocorrido epidemia ćıclica com picos em 1989 e 1994. Utilizando-se o méto-

do de PCR para amplificação de kDNA de L.chagasi, foi determinada a taxa de infecção

em indiv́ıduos de risco residentes na área endêmica. A população estudada envolveu um

grupo I de pessoas sadias (n=53), residentes na área periurbana de Natal; um grupo II de

controles sadios (n=8), residentes na área urbana; e um grupo III de pacientes internados

no Hospital Giselda Trigueiro com Calazar confirmado por mielograma e sorologia (n=72).

A partir de uma aĺıquota de sangue periférico desses indiv́ıduos, foi extráıdo DNA para

pesquisa de kDNA de L.chagasi. Na subpopulação do grupo I com infecção assintomáica

(n=38), 60% tiveram PCR positiva. Na outra subpopulação de indiv́ıduos aparentemente

não infectados do grupo I (n=15), 26% foram positivos. Não encontrado-se DNA de Leish-

mania no sangue periférico dos controles (grupo II), demonstrando 100% de especificidade

da técnica. A PCR para diagnóstico de doença apresentou sensibilidade de 93% (43/46) na

primeira semana de tratamento, caindo para 74% (20/27) na segunda semana. Os resulta-

dos indicam que infecção assintomática, mesmo não detectada por métodos sorológicos ou

celulares, pode ser demonstrada por PCR em sangue periférico, com elevada sensibilidade

e especificidade.
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ADENOCARCINOMA DA VIA BILIAR PRINCIPAL: RESULTADOS INICI-

AIS DE UM ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO RANDOMIZADO

Autor(es): Gustavo Marques De Medeiros1, Leiliane Duarte De Almeida2, Veridiana Pup-

pio Querido3

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Resultados iniciais de estudo cĺınico prospectivo realizado entre março de 1997 e abril

de 2001. Neste peŕıodo foram operados 15 pacientes com idade entre 29 e 80 anos, idade

média de 66 anos. 8 eram homens e 7 mulheres. Dos 15 pacientes 06 tinham doença M1,

nestes realizou-se biópsias diagnósticas e procedimentos de derivação. Em dois realizou-se

derivação b́ıleo-entérica intra-hepática e em três extra-hepáticas. Nove pacientes tinham

doença localizada, em três realizou-se ressecção da lesão sendo uma ampulectomia, uma

duodenopancreatectomia e uma ressecção local da via biliar, os demais pacientes realizaram

derivações. Dois pacientes foram a óbito por sépsis de corrente de f́ıstulas, os demais

sobreviveram aos procedimentos. Quanto à sobrevida observamos apenas cinco pacientes.

Dois necessitaram de gastrojejunostomia. O primeiro era portador de um blastoma de

colédoco, submeteu-se a uma b́ıleo-digestiva intra-hepática, tendo sobrevida livre de doença

de 2 anos. O segundo paciente era portador de uma lesão de papila duodenal maior, realizou

uma derivação b́ıleo-digestiva extra-hepática, tendo sobrevida de 1 ano e 08 meses. Os

demais realizaram derivações extra-hepáticas e apresentaram sobrevida em média de 6

meses. Os autores concluem que apesar da agressividade dos tumores da via biliar é válida

a realização de procedimentos paliativos em tumores localmente avançados.

Palavras-chave: Cirurgia, Adenocarcinoma da via biliar,
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ANÁLISE CRÍTICA DA MORBI-MORTALIDADE PRECOCE DA TERAPÊU-

TICA CIRÚRGICA DO CÂNCER PANCREÁTICO. ANÁLISE DE 18 CASOS

NO PERÍODO DE MAIO DE 1999 A OUTUBRO DE 2000

Autor(es): Leiliane Duarte De Almeida1, Gustavo Marques De Medeiros2, Veridiana Pup-

pio Querido3

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Entre maio de 1999 e outubro de 2000 foram operados 21 pacientes com câncer de

pâncreas. Todos os pacientes foram submetidos a uma ultra-sonografia. A seguir foram

submetidos a uma laparotomia exploradora. Quando o tumor tinha menos de 5cm, não

havia invasão local de estruturas locorregionais, o paciente representava baixo risco cirúr-

gico e a bilirrubina total era inferior a 20mg

dl, realizava-se um procedimento radical. Quando o tumor tinha mais de 5cm de extensão

macroscópica, havia metástases quer paremquimatosas e

ou linfonodal, independente da idade e do risco cirúrgico realizava-se procedimentos palia-

tivos. Desta forma foram submetidos a procedimentos paliativos um total de 17 pacientes,

em doze realizou-se derivações b́ıleo digestivas extra - hepáticas, em cinco destes associou-

se uma anastomose gastrojejunal, sendo que em dois pacientes fez-se por ocasião de uma

reoperação em virtude de processo obstrutivo duodenal, nos demais se fez no primeiro

tempo cirúrgico por haver invasão profunda do duodeno. A biópsia foi realizada em nove

pacientes, todos confirmou-se o diagnóstico de adenocarcinoma. Os autores concluem que:

o tumor pancreático por ocasião do diagnóstico já se apresenta em estadiamento avança-

do, contra indicando um procedimento radical. Deve-se associar a descompressão da via

biliar uma gastrojejunostomia de prinćıpio, nos pacientes que não têm metástases, .ou seja

mesmo que não haja invasão duodenal na ocasião da laparotomia.

Palavras-chave: Gustavo Marques de Medeiros, Veridiana Puppio Querido,
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Levobupivacáına em Volumes Fixos e Concentrações

Diferentes Associada a Opióides em Anestesia Perid

Autor(es): Carlos Alberto De Paiva Chaves1

Orientador(a): Jose Delfino Da Silva Neto

A levobupivacáına proporciona menor bloqueio motor e menor cardiotoxicidade compa-

rada à sua forma racêmica.O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da associação

da levobupivacáına em concentrações diferentes e volume fixo com a morfina e o sufentanil

por via peridural em maximizar a analgesia cirúrgica em cesarianas.

O estudo envolveu 30 parturientes, gestação a termo,estado f́ısico ASA I.As parturientes

foram aleatoriamente divididas em dois grupos.O Grupo I recebeu 24 ml de uma solução

de levobupivacáına a 0,6% associada a 2 ml de uma solução de morfina e 4 ml de uma

solução de sufentanil,correspondendo a um volume total de 30 ml e a uma concentração

final de 0,48%.Ao Grupo II foram administrados 28 ml de uma solução de levobupivacáına

a 0,6%,associada a 2 ml de uma solução de morfina,correspondendo a um volume total

de 30 ml e a uma concentração final de 0,56%.Foi realizado bloqueio peridural lombar em

L3-L4.Foram pesquisadas as caracteŕısticas do bloqueio sensitivo e motor,o aparecimento

de efeitos colaterais,bem como a vitalidade fetal.

A analgesia per e pós-operatória foi de boa qualidade,bem como adequada à proteção

do binômio materno-fetal.A diferença mais evidente entre os grupos ocorreu na solicitação

de analgésico nas primeiras 24 horas de pós-operatório.Foi mı́nima a incidência de efeitos

colaterais.

As evidências atuais sugerem a exeqüibilidade do método em cesarianas.
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ADENOCARCINOMA DA VESÍCULA BILIAR: ANÁLISE DOS FATORES PROG-

NÓSTICOS PARA A MORBIDADE PRECOCE E SOBREVIDA A MÉDIO

CURTO PRAZO

Autor(es): Veridiana Puppio Querido1, Gustavo Marques De Medeiros2, Leiliane Duarte

De Almeida3

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Resultados iniciais de estudo prospectivo iniciado em março de 1997 no serviço de

cirurgia geral do HUOL com 15 pacientes portadores de adenocarcinoma da veśıcula biliar.

Dos 15 pacientes analisados 9 encontravam-se no estágio IV B, sendo 7 com doença M1

e dois com doença N2. Um paciente achava-se no estágio IV A, com doença T4, três no

estágio I e dois no estágio III. A biópsia hepática foi realizada em 8 pacientes do estágio

IV B, e no outro realizou-se biópsia peritonial. Na paciente do estágio IV A, realizou-

se uma anastomose b́ıleo-entérica intra-hepática. A primeira paciente do estágio I sofreu

uma colecistectomia com hepatectomia em cunha e a segunda, uma colecistectomia com

hepatectomia radical e esvaziamento linfonodal dos ńıveis I e II; na terceira paciente, apenas

uma colecistectomia simples. Nas pacientes do estágio III, realizou-se colecistectomia com

hepatectomia em cunha. Nos primeiros trinta dias de pós-operatório dois pacientes foram

a óbito. A maioria dos pacientes sobreviveram um peŕıodo de 06 meses, os pacientes

com tumores precoces tiveram uma sobrevida entre 1 ano e 8 meses e 2 anos, isso tendo

em consideração o peŕıodo de observação que foi de 3 anos e 10 meses. Conclui-se que:

sempre deve-se solicitar o estudo histológico da peça assim como a abertura da mesma na

sala de cirurgia. Os nossos dados não suportam a realização de procedimentos paliativos

em pacientes com doença disseminada. A ressecção radical não eleva a taxa de morbi-

mortalidade.

Palavras-chave: Cirurgia, Adenocarcinoma da via biliar,
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Conservadorismo cromossômico no peixe marinho Haemulon parrai (Haemu-

lidae, Perciformes)

Autor(es): Lorena Corina Bezerra De Lima1

Orientador(a): Wagner Franco Molina

Os representantes do gênero Haemulon, popularmente conhecidos como coró ou ronca-

dores, pertencem a maior Ordem de peixes viventes, os Perciformes. Apenas 10% das 150

espécies da famı́lia Haemulidae tiveram seus cariótipos estabelecidos. O presente trabalho

analisou o cariótipo de Haemulon parrai, espécie marinha de ocorrência em todo o litoral

do Atlântico Ocidental, presente abundantemente em águas Norte-riograndenses. Figuras

metafásicas foram obtidas a partir de suspensão celular utilizando o tecido renal. As regiões

organizadoras de nucléolo (RONs) foram identificadas e quantificadas através da técnica

de impregnação pela prata. O valor diplóide modal para a espécie foi de 2n=48 (NF=48),

sendo todos os cromossomos do tipo acrocêntrico. As RONs, são simples, localizadas em

posição telomérica de um acrocêntrico médio, à semelhança do padrão comumente observa-

do em Perciformes. O padrão cariot́ıpico encontrado em Haemulom parrai, reforça a idéia

de uma macroestrutura cromossômica conservada para o gênero, reflexo de uma condição

simplesiomórfica para a Ordem. O futuro estabelecimento da distribuição heterocromáti-

ca nesta e em outras espécies do gênero, será decisivo para o entendimento dos padrões

evolutivos no cariótipo deste grupo.

Palavras-chave:
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Estrutura Populacioanl do Centropomus undecimalis (BLOCH, 1792)no Nor-

deste do Brasil.

Autor(es): HiÉlia Costa Dos Santos1

Orientador(a): Jorge Eduardo Lins Oliveira

A espécie Centropomus undecimalis, pertencente à famı́lia Centropomidae, possui uma

grande importância econômica e é considerada de primeira qualidade, sendo apreciada para

consumo e pesca. Foram coletados 267 indiv́ıduos no peŕıodo de Julho/2000 à Julho/2001

em Galinhos/RN (5◦ 05”26”S e 36◦16”31”W), com o objetivo de determinar a sua estrutura

populacional em comprimento e peso, assim como o sex-ratio; afim de gerar informações

que possam subsidiar a regulamentação pesqueira. No laboratório de Biologia Pesqueira

(LABIPE) da UFRN foram obtidos os pesos, comprimento e sexagem dos exemplares

analisados. Para a população em comprimento em sexos agrupados, a variação foi de 22

a 107cm; Para a população em peso para sexos agrupados foi de 100,0 a 11.715,0g. Na

relação Peso total/ Comprimento total a s equações obtidas para sexos agrupados são: Pt

= 0,0058 Ct3,0773; r = 0,99 e Log Pt = 3,0773Log Ct-5,1481. Para os valores do peso

eviscerado (Pevisc) e do comprimento total (Ct) foram obtidas as equações, para sexos

agrupados, Pevisc = 0,005 Ct3,0817, r=0,98 e Log Pevisc=3,0817Log Ct-5,2142. Para a

proporção sexual foi observado um predomı́nio de machos (80%), sendo 213 machos e 54

fêmeas.

Palavras-chave: C. undecimalis, Robalo, Estrutura Populacional
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Prevalência de hemoglobina S no peŕıodo neonatal

Autor(es): Wivel Antonio Pereira De Castro Junior1, Maria Cristina Pignataro E De

Araujo

Orientador(a): Tereza Maria Dantas De Medeiros

As hemoglobinas anormais são decorrentes de alterações na estrutura da molécula da

hemoglobina caracterizadas pela substituição de um aminoácido por outro. As hemoglo-

binas S e C, ambas de origem africana, são as variantes mais freqüentes na população

brasileira. O diagnóstico precoce das hemoglobinopatias assume um papel importante,

principalmente na abordagem das doenças falciformes, uma vez que as crianças podem

ser tratadas adequadamente evitando ou reduzindo as complicações. Com o objetivo de

verificar a prevalência e hemoglobina S em recém-nascidos, foram analisadas 724 amostras

de sangue de cordão umbilical de recém-nascidos da “Maternidade Escola Januário Cicco” -

UFRN no peŕıodo de março a junho de 2001. As amostras foram submetidas à eletroforese

de hemoglobina em acetato de celulose usando tampão Tris-EDTA-Borato pH 8,5 e tempo

de corrida de 30 minutos sob a diferença de potencial de 300 volts. Foram encontrados

12 recém-nascidos com presença de hemoglobina S (genótipo FAS), representando uma

prevalência de 1,66 %. Os resultados obtidos mostram a necessidade do reconhecimento

precoce das hemoglobinas anormais em nossa população a fim de tornar posśıvel a detec-

ção de homozigotos e heterozigotos como também identificar outros membros da famı́lia,

possibilitando também o aconselhamento genético adequado dos portadores.

Palavras-chave: Hemoglobina S, Traço falciforme, Eletroforese de hemoglobina
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OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE HEPARINA NO MOLUSCO Anadara

sp.

Autor(es): Rodolfo Daniel De A. Soares1, Karla Cristiane Rocha Avelino, Ana Claudia

Pereira Pinto Solano Vale2

Orientador(a): Elizeu Antunes Dos Santos

A heparina, um glicosaminoglicano (GAG) muito conhecido pela ação anticoagulante,

continua sem função biológica definida. O racioćınio puramente qúımico se mostra insufi-

ciente na solução desse enigma, sendo o estudo da distribuição filogenética e tecidual em

invertebrados um bom caminho a seguir. Nesse intuito, os mariscos da espécie Anadara

sp foram dissecados em brânquia, manto, pé e v́ıscera e, desses órgãos, foram extráıdos

os GAG. A análise qualitativa e quantitativa dos compostos foi realizada através de ele-

troforeses em vários tampões. Alguns extratos (pé e v́ısceras), por possúırem uma maior

variedade de polissacaŕıdeos, exigiram uma etapa posterior de fracionamento em croma-

tografia de troca-iônica (resina DEAE-celulose). A presença de composto semelhante à

heparina foi observada na brânquia e no manto. Embora não tenha sido posśıvel detectar

a presença de heparina nos extratos do pé e da massa visceral, nestes encontrou-se com-

postos (elúıdos da resina com 1 M de NaCl) semelhantes ao heparam sulfato. Tais extratos

exibiram também um outro composto sulfatado de natureza desconhecida, com migração

eletroforética próxima à origem e que não se ligou à resina, pelo que se pensa tratar de

um polissacaŕıdeo de alto peso molecular. Também no pé se observou um composto com

caracteŕısticas de dermatam sulfato. Além disso, v́ıscera mostrou-se com composto, ainda

de natureza desconhecida, que migra abaixo de todos os padrões utilizados.

Palavras-chave: Heparina, Anticoagulante, Molusco
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DOENÇAS TIREOIDIANAS NA GESTAÇÃO

Autor(es): Stuart Handerson Rodrigues Da Costa1

Orientador(a): Tecia Maria De Oliveira Maranhao

A pesquisa avalia as gestantes portadoras de tireoideopatia na Maternidade Escola

Januário Cicco (MEJC). Foi realizado um estudo retrospectivo através da revisão dos

prontuários das gestantes e parturientes com disfunção tireoidiana assistidas na MEJC no

peŕıodo de Janeiro de 1998 a Dezembro de 2000. As pacientes foram divididas em 02 grupos:

grupo 1 (G1) composto de 12 pacientes portadoras de hipertireoidismo e o grupo 2 (G2)

composto por 10 pacientes portadoras de hipotireoidismo. A média do término da gestação

foi de 39 semanas e 3 dias no G1 e de 40 semanas e 5 dias no G2. As manifestações cĺınicas

mais comuns no G1 foram Intolerância ao calor (50%), bócio difuso (33,3%), palpitação

(33,3%) e exoftalmia (33,3%). O número de cesáreas nas pacientes tireoideopatas somou

um total de 7 (31,8%), e em apenas uma pela doença tireoidiana. A taxa de prematuridade

foi de 16,7% no G1 e de 30% no G2. A análise da realização do pré-natal mostrou que

41% das pacientes do G1 2 40% das gestantes do G2 fizeram menos de 6 consultas. Ao

avaliar-se a incidência de intercorrências na gestação, constatou-se que 91% (n=11) do G1

e 50% do G2 apresentou intercorrências. Dentre as pacientes do G2, em 40% das pacientes

o hipertireoidismo resultou de tireoidectomia total. Concluiu-se que s doenças tireoidianas,

principalmente o hipertireoidismo, estão associadas à maiores ı́ndices de morbimortalidade

gestacional, em concordância com a literatura.
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ANÁLISE MORBIDADE DAS GASTRECTOMIAS RADICAIS R0 NO TRA-

TAMENTO DO ADENOCARCINOMA GÁSTRICO.

Autor(es): Rogéria Nôga De Medeiros1

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Entre março de 1999 a julho de 2000 foram operados 30 pacientes com carcinoma gás-

trico. A idade média foi de 59 anos, desse total 22 eram do sexo masculino e 08 do sexo

feminino. Todos os pacientes foram submetidos a gastrectomias radicais R0. Observa-

mos que 11 pacientes não desenvolveram nenhum tipo de complicação, 13 desenvolveram

complicações menores, Apenas 01 paciente desenvolveu pneumonia no pós-operatório e um

desenvolveu hemorragia intra-peritonial. Houve 1 re-operação. 2 pacientes desenvolveram

f́ıstulas no pós-operatório, ambos tinham grave desnutrição protéico calórica, com albumi-

na de 2.5g

dl, perda de peso superior a 10 kg, e estádio IV, ambos receberam suporte nutricional pré-

operatório por sonda de jejunostomia, durante 15 dias. 2 pacientes foram a óbito sendo o

primeiro com 30 dias e o segundo com 60 dias de pós operatório. Os 2 casos de óbitos foi por

complicações decorrentes de f́ıstulas. Os 2 pacientes que desenvolveram f́ıstulas realizaram

gastrectomias totais R0D1, com pancreatectomia caudal e esplenectomia.. Concule-se: A

extensão da ressecção assim como as extensões da linfadenectomia não modificaram o ı́ndi-

ce de complicações maiores no pós-operatório em 30 e 90 dias. Apesar do pequeno número

de pacientes acreditamos que as ressecções radicais R0 para tratamento de câncer gástrico

por si só não elevam a taxa de morbidade pós-operatória, as complicações mais graves,

inclusive os óbitos, ocorreram nos pacientes com grave distúrbio nutricional e estádio IV.

Palavras-chave:
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS DE TRIFLUOROACE-

TATOS DE LANTANÍDEOS COM 2,2&#8217;DITIOBIS-(PI

Autor(es): Ktarina Dantas De Moura1

Orientador(a): LÉa Barbieri Zinner

Este estudo enquadra-se no campo da qúımica de coordenação dos lantańıdeos, utilizando-

se os trifluoroacetatos de lantańıdeos e o 2,2&#8217;ditiobis-(piridina N-óxido) como li-

gante. Os compostos de adição obtidos foram caracterizados por titulação compleximétrica

com EDTA; condutância eletroĺıtica molar; microanálise de CHN; espectroscopia na região

do infravermelho; análise térmica e espectriscopia de emissão do európio à 77K.

Os resultados de CHN e titulação com EDTA, sugerem as seguintes estequiometrias:

Ln(TFA)3.2,5 ditio (Ln: Nd, Ho); Ln(TFA)3.3ditio (Ln: Eu, Sm) e Ln(TFA)3.3,5 ditio

(Ln:Tb, Er). Os valores de condutância eletroĺıtica molar, medidos a temperatura ambien-

te, indicaram o comportamento de não-eletrólitos em solução de metanol. Os espectros de

absorção do infravermelho indicaram que não houve deslocamento da banda &#957;NO

(1̃448cm-1) associada ao ligante, quando comparado ao espectro deste livre, o que pode

indicar uma coordenação através de uma interação eletrostática. No espectro de emissão

do complexo de európio não apresenta bandas bem resolvidas, mas a existência de uma

transição 5D0 &#8594; 7F0 indica que apenas as simetrias Cnv, Cn ou Cs são posśıveis

em torno do ı́on central.
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E REPERCUSSÕES PERINA-

TAIS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (

Autor(es): Nathália Roberta Bandeira De Lima1, Sulene Cunha Souza, Ranni Pereira

Santos, Tháıse Cristhine Fernandes Galvão2

Orientador(a): Maria Do Carmo Lopes De Melo

O objetivo é avaliar a assistência pré-natal prestada pela MEJC às gestantes atendidas

no ambulatório do pré-natal e rever as repercussões no parto e puerpério da mãe e do recém-

nascido. Através de um estudo retrospectivo foram avaliadas 200 gestantes atendidas pela

primeira vez na MEJC no ano de 2000, a análise foi feita com aplicação de protocolos

nos prontuários dessas pacientes. Das gestantes que tiveram algum procedimento obstétri-

co na maternidade, avaliou-se intercorrências gestacionais e obstétricas, e as repercussões

perinatais do récem-nascido. Com relação ao parto, 38% tiveram assistência ao parto na

MEJC, destas, 82,9%normal, 11,8%cesáreas, 2,63%fórceps e 2,63%abortos. As principais

intercorrências na gestação foram vulvovaginites42,1% e DHEG6,57%. Enquanto que no

peŕıodo do parto, verificou-se que 88,2% pacientes não apresentaram nenhuma intercor-

rência, porém houve 14,5% que apresentaram, e dentre estas, observou-se: 2,63%DHEG,

2,63%DCP e 2,63%lacerações de colo. Quanto às repercussões perinatais, observou-se que

houve 74RN vivos e 2 natimortos; o APGAR de 1o min M=7,94, o APGAR de 5o min M=

8,91, o peso M=3004,4, e o capurro M=38,3 dos RN vivos. As principais intercorrências

nas 24h dos RNs foram: desconforto respiratório5,4%, icteŕıcia5,4% e hipoglicemia2,7%.

Concluiu-se que a qualidade da assistência durante o pré-natal foi satisfatória, visto que

observou-se um número reduzido de intercorrências durante o parto e boas condições de

vida ao nascer dos RNs.
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“ESTUDO COMPARATIVO DA ADEQUAÇÃO DE NUTRIENTES DE DIE-

TAS NÃO - USUAIS SEGUNDO AS RECOMENDAÇÕES ANTIG

Autor(es): Gidyenne Christine Bandeira Silva1, Amazille Silayne Da Silva Nunes2, Isabelle

Giselle Cabral De Paiva3, Maarâni Karla Soares Pereira4

Orientador(a): Lucia De Fatima Campos P Schwarzschild

O trabalho objetivou analisar inquéritos alimentares de dietas não usuais através de

tabelas de composição de alimentos, realização Jul “99-Dez “00 - Natal/RN, comparando

os teores Tiamina(B1), Riboflavina(B2) Niacina(B3), conforme RDA 1989, FAO/OMS

1998, RDA 2000. Estudo realizado em grupo de 28 indiv́ıduos, 12 masculino e 16 feminino,

idade (média ± DP) 37 ± 12 anos, IMC= 23,0 ± 3,4. Os resultados (média ± DP)

referentes à composição da dieta foram: Kcal = 1826,9 ± 635,1; Liṕıdios (%) = 20,7 ±
17; Protéınas (%) = 15,7 ± 4,7; Carboidratos (%) = 63,5 ± 10,5; Fibras(g) = 17,5 ±
17; Vitamina A(±g) = 680,9 ± 371,4; e Vitamina C(mg) = 168,57 ± 120,4. Segundo

RDA 2000 valores encontrados na adequação desses nutrientes são 145,83% - B1, 152,31%

- B2, 90,25% - B3 para homens e 159,09% - B1, 180% - B2 e 103,14% - B3 para mulheres.

Conforme FAO/OMS “98 valores encontrados foram 239,46% para B1, 197,05% para B2 e

119,75% para B3, em ambos os sexos. Os valores segundo recomendação RDA 1989 foram

de 116,70%, 116,5% e 75,79%, para homens e 159,09%, 152,31% e 96% para mulheres, para

B1, B2, B3, respectivamente. Resultados da análise mostram teores médios de B1, B2 e

B3 em dietas não usuais apresentam superiores às recomendações, exceto a B3. Logo foi

visto que estas dietas suprem as necessidades diárias de tiamina e riboflavina, o mesmo

não pode afirmar para a niacina devido provavelmente às restrições alimentares das dietas

não usuais.

Palavras-chave: Recomendações, Vitaminas, Dietas não usuais

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) PPPg/Padrão
3Aluno(a) Voluntário
4Aluno(a) PIBIC Local



SB0864

Padronização do extrato hidroetanólico da Momordica charantia L.

Autor(es): Priscila Helena Marieto Figueira1

Orientador(a): Tulio Flavio Accioly De Lima E Moura

O Melão de São Caetano é muito utilizado na medicina caseira no tratamento de ec-

zemas, ferimentos, sarnas, furúnculos, tumores e também no tratamento de hemorróidas

inflamadas e irritações peri-anais. É também utilizada como emenagoga, antiinflamatória

e analgésica.

A RDC n. 17 de 24.02.2000 da SVS/MS visa disciplinar o registro e comercialização de

produtos fitoterápicos no Brasil, estabelecendo ŕıgidos parâmetros de qualidade, segurança

e eficácia terapêutica.

O presente trabalho visa avaliar as influências sazonais, processo de extração, relação

planta:solvente, tamanho de part́ıcula e solvente utilizado.

As amostras foram analisadas quanto ao teor de umidade, teor extrativos e triagem

fitoqúımica. Os extratos foram preparados por maceração e percolação, variando a relação

planta:solvente, tipo de solvente e granulometria do material e analisados quanto ao teor de

reśıduo seco. Os resultados foram submetidos a análise de variância “ANOVA”( a=0,05).

O teor de umidade e extrativos da amostra coletada em Junho/2001 foram superiores

aos demais. A triagem fitoqúımica não apresentou diferença na intensidade das reações

das diferentes amostras. O melhor processo extrativo foi a maceração, com tamanho de

part́ıculas menores que 210 mm e relação planta:solvente 1,5:10.
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PAPÉIS DESEMPENHADOS POR MULHERES NA UNIDADE DE PRODU-

ÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

Autor(es): Carolina Dan Ribeiro Roldão1, Carolina Dan Ribeiro Roldão2, David George

Francis

Orientador(a): David George Francis

PAPÉIS DESEMPENHADOS POR MULHERES NA UNIDADE DE PRODUÇÃO

AGRÍCOLA FAMILIAR

ROLDÃO, C. D. R., FRANCIS, D.G.; GUIMARÃES, G.C. e-mail: carolroldão@aol.com.br

Neste trabalho se lança o olhar para a agricultura familiar, tentando compreender a

presença da mulher nos diferentes espaços de produção, destacando o seu papel através da

participação em organizações rurais para melhorar a renda familiar. Analisou-se mudanças

no desenvolvimento dos afazeres domésticos e se estes são realizados somente por mulheres

e observamos a autonomia das agricultoras dentro da propriedade rural. Realizou-se uma

pesquisa no Munićıpio de Monte Carmelo e observou-se que 31,03 % das mulheres realizam

trabalhos nas organizações rurais e 24,13 % não participam de nenhum trabalho fora da

propriedade. Mudanças nos afazeres domésticos foram citados por 25,86 % das mulheres,

pois realizavam trabalhos extras, 53,46 % não notaram mudanças. Dentro da propriedade

77,41 % dos trabalhos domésticos são realizados somente por mulheres e 11,31 % por ambos

os sexos. Para 8,62 % dos entrevistados o trabalho feminino dentro da propriedade é menos

importantes do que o dos homens, para 74,14 % são equivalentes e 3,44 % consideram o

trabalho das mulheres mais importante. Para 56,89 % dos entrevistados, as mulheres pos-

suem a mesma autonomia que os homens. Portanto, notamos que a participação feminina

no dia-a-dia rural é muito intenso, devemos valorizar essa atuação e fornecer meios para

sua igualdade de direitos.
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Perfil epidemiológico das pacientes com diversos graus de lesão intra-

epitelial na MEJC

Autor(es): Angélica Gomes Maia1, Danielle Martins De Medeiros2, Bruna Salani Mota3

Orientador(a): Maria Da Conceição De Mesquita Cornetta

Objetivos: Traçar o perfil epidemiológico de mulheres submetidas a biópsia de colo

uterino. Metodologia: foram estudados 271 prontuários de pacientes submetidas à biópsia

do colo, atendidas no ambulatório de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia,

segundo parâmetros epidemiológicos. O teste estat́ıstico utilizado foi o Qui-quadrado, com

p<0,05. Resultados: ao analizar a idade das pacientes submetidas à biópsia, 33% daquelas

com lesão intra-epitelial(LIE) de baixo grau e 45% das que apresentaram cervicite crôni-

ca tinha entre 31 e 40 anos. Das mulheres com LIE de alto grau, 35% tinha entre 21 e

30 anos, porém este dado não mostrou significância estat́ıstica, ao contrário do primeiro.

Nesses grupos, as pacientes iniciaram vida sexual na sua maioria, com menos de 20 anos

de idade. O no de parceiros, < 3, também foi semelhante entre os grupos. A paridade

das pacientes com LIE de alto grau foi igual ou superior a 4 em 61% das mulheres, en-

quanto o grupo de baixo grau não apresentou diferença. O tabagismo estava presente em

28% das mulheres sem alteração no colo, 29% e 35% daquelas com LIE de baixo e alto

grau respectivamente, mas estes dados não tiveram significância estat́ıstica. As usuárias

de anticoncepcional hormonal eram 52 e 39% nos grupos de LIE de baixo e alto grau res-

pectivamente, e também não foi estatisticamente significante. Conclusão: A paridade foi

o único dado de comprovação estat́ıstica em pacientes com LIE de alto grau.
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Imagens colposcópicas mais freqüentes nas lesões intra-epiteliais do colo

uterino

Autor(es): Danielle Martins De Medeiros1, Angélica Gomes Maia2, Bruna Salani Mota3

Orientador(a): Maria Da Conceição De Mesquita Cornetta

Objetivos: Determinar a freqüência das imagens colposcópicas nas lesões intra-epiteliais

do colo uterino comparando-as com a gravidade dos casos e avaliar a coincidência diagnósti-

ca entre citologia oncológica(CO) e biópsia. Metodologia: foram estudados 271 prontuários

de pacientes submetidas à biópsia,no ambulatório de Patologia do Trato Genital Inferior

e Colposcopia. A análise estat́ıstica feita com o teste do Qui-quadrado,com p <0,05. Re-

sultados: Do grupo estudado,31,4% apresentaram biópsia de cervicite crônica(CC),60,1%

tinham Lesão Intra Epitelial (LIE) de baixo grau e 8,5% LIE de alto grau. Nas imagens

colposcópicas,observamos que quando a biópsia revelou CC ou LIE de baixo grau,a imagem

mais freqüente foi o epitélio aceto branco(EAB),nas proporções de 61 e 44 % respectiva-

mente. Nos casos de LIE de alto grau,observou-se a associação de imagens em 43%. Ao

analizarmos as coincidências diagnósticas,detectamos que nas biópsias com CC,a CO tinha

resultado semelhante em 57%. Nos casos de LIE de baixo grau,a maioria das CO mostra-

vam resultado inflamatório (48%). Nas lesões de alto grau,a CO acertou o diagnóstico de

78%. Conclusões: Nesse estudo,a colposcopia apresentando mais de um achado anormal

associou-se com maior freqüência ao diagnóstico anátomo-patológico de LIE de alto grau.O

EAB foi a imagem colposcópica mais encontrada entre as pacientes com CC e LIE de baixo

grau. O diagnóstico citológico coincidiu com a biópsia mais freqüentemente quando houve

LIE de alto grau(78%).
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Diversidade de peixes do Rio Ceará-Mirim, Umari, Distrito de Taipu/RN

Autor(es): Liliane De Lima Gurgel1, Liliane De Lima Gurgel, Kaline Dantas Magalhães,

Helio De Castro Bezerra Gurgel

Orientador(a): Helio De Castro Bezerra Gurgel

A Bacia do rio Ceará-Mirim possui um grande potencial biológico, exercendo um papel

de importância sócio-econômica para a população de baixa renda que retira seu sustento

através da coleta de organismos entre eles os peixes. O material tratado neste estudo

registra dados de setembro de 2000 a julho de 2001, coletados mensalmente utilizando-se

peneiras, tarrafas e anzóis, com um esforço de pesca de 5 horas, totalizando 2097 exemplares

capturados. Após as análises dos caracteres morfométricos e meŕısticos das várias espécies

de peixes, constatou-se a presença de: 4 ordens, 7 famı́lias e 18 espécies, assim distribúıdas:

53.3% pertencem a famı́lia Characidae, 23.84% à Poeciliidae, 11.06% à Cichlidae, 9.25%

à Curimatidae, 0.9% à Erythrinidae, 0.76% à Loriariidae e somente 0.23% à Gobiidae.

Contudo, a assembléia de peixes revelou ser constitúıda de espécies abundantes e de uma

importância significativa para a ictiofauna de água interiores do semi-árido nordestino

brasileiro, mais especificamente a do Rio Grande do Norte.
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Estrutura populacional de peixes do Rio Ceará-Mirim, Umari, Distrito de

Taipu/RN.

Autor(es): Kaline Dantas Magalhães1, Kaline Dantas Magalhães, Liliane De Lima Gurgel,

Helio De Castro Bezerra Gurgel

Orientador(a): Helio De Castro Bezerra Gurgel

Dada à grande importância que os ambientes aquáticos têm para os seres humanos

freqüentemente as bacias hidrográficas são eleitas como unidade de estudo, pois seus com-

ponentes (rios, lagos, lençol freático) são interconectados, de forma problemas introduzidos

em um determinado local freqüentemente produzem efeitos em outras partes. Estudos acer-

ca da estrutura das populações de peixe são de grande importância, uma vez que muitas

respostas elucidativas sobre a ecologia das espécies são obtidas em estudos dessa natureza.

O presente estudo tem por objetivo conhecer aspectos da estrutura populacional no que

tange a distribuição em classes de comprimento e relação peso total/comprimento padrão,

de 5 espécies no local amostrado. As capturas foram realizadas mensalmente entre setembro

de 2000 a junho de 2001, utilizando-se tarrafas e peneiras com um esforço de pesca aplica-

do sobre a população de 5 horas. Nossos resultados mostram que: Astyanax bimaculatus

e Steindachnerina notonota apresentaram classes de comprimento variando de 2 a 8 cm;

Astyanax fasciatus de 2 a 6 cm; Cichlasoma orientale de 1 a 9 cm e Crenicichla menezesi

de 2 a 16 cm. Através da análise da relação peso total/comprimento padrão observou-se

que A. fasciatus, C. orientale e C. menezesi apresentaram um crescimento do tipo isomé-

trico com valores de “teta” próximos a 3 e A. bimaculatus e S. notonota apresentaram um

crescimento do tipo alométrico.
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Ocorrência de moscas-das-frutas (Diptera:Tephritidae) dentro da área do

Parque da Dunas.

Autor(es): Tiago Cardoso Da Costa Lima1, Tibério Graco Araújo Da Silva2, Leonardo

Lima Pepino De Macedo3, Francisco Pepino De Macedo

Orientador(a): Francisco Pepino De Macedo

As moscas-das-frutas estão entre as pragas mais importante que atacam frutas de inte-

resse econômico. Para obter sucesso nos mecanismos de controle é necessário o conhecimen-

to da biologia da praga. No presente trabalho foi realizado o levantamento populacional

das moscas-das-frutas através do sistema de alta sensibilidade para detecção de moscas-

das-frutas usando armadilha do tipo McPhail na área do Parque das Dunas. No peŕıodo

de estudo foram realizadas vinte e três coletas. De um total de 168 fêmeas de moscas-das-

frutas foram identificadas três espécies de Anastrepha: Anastrepha sororcula 33,93 %, A.

macrura 18,45 % A. fraterculus 1,79 % e Ceratitis capitata com 45,83 %. A relevância da

presença de moscas-das-frutas nessa área é discutida .

PIBIC/CNPq/PPPg/BANCONORDESTE/SINTEC/FUNPEC
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Manejo de praga com baixa prevalência em manga Mangifera indica

Autor(es): Márcia Gonçalves De Lima1, Eurico Azevedo Dias JÚnior2, Cláudia Fidelis

Marinho3, Francisco Pepino De Macedo

Orientador(a): Francisco Pepino De Macedo

O sucesso dos métodos de controle de moscas-das-frutas depende muito do conhecimento

do peŕıodo adequado para se aplicar as medidas de controle. O monitoramento de moscas-

das-frutas orienta o acompanhamento da flutuação populacional da praga na área em estudo

ou caracteriza as espécies que ocorrem em determinada região ou páıs. O presente trabalho

visa identificar na área de produção de manga Mangifera a ocorrência de moscas-das-frutas

e suas conseqüências para os riscos de inviabilizar a exportação de manga. O pomar possui

cerca de 45 ha de manga constitúıdo por 1.700 plantas em estágio de produção na fazenda

Jerusalém no munićıpio de São José de Mipibu RN. Utilizando armadilha do tipo McPhail

o levantamento populacional foi realizado durante dez meses. De um total de 347 fêmeas

de adultas analisadas, constatou-se a ocorrência de dois gêneros: Anastrepha com 14,99%

e Ceratitis, sendo a espécie Ceratitis capitata com 85,01%. Quatro espécies de Anastrepha

foram identificadas: Anastrepha sororcula com 8,36 %, A. fraterculus 3,75 %, A. pickeli

2,30 % e A. serpentina 0,58 %. A relação de hospedeiro e a presença da praga é discutida

no trabalho.
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IMPLICAÇÕES ECONÔMICO-AMBIENTAIS QUE PROPICIAM À RECICLA-

GEM DO LIXO

Autor(es): Fabio Fonseca Figueiredo1

Orientador(a): Francileide Vieira De Figueredo

O desenvolvimento econômico das cidades brasileiras nos últimos anos trouxe consigo os

mais variados problemas, dentre os quais destacamos os relativos ao meio ambiente. Com

o inchaço das cidades, o aumento populacional fez crescer o volume do lixo produzido,

fato que corrobora para a diminuição das qualidade de vida dos citadinos haja vista que

com a poluição ambiental do espaço urbano, há a proliferação de doenças, bem como a

contaminação dos solos e dos lençóis freáticos. Dessa forma, se fazem necessárias medidas

que venham a conter este tipo de poluição por colocar em risco a própria sobrevivência do

homem com o seu habitat natural que é a cidade. O presente trabalho se presta a propor a

alternativa da reciclagem dos reśıduos sólidos do lixo doméstico como forma de minimizar

a problemática em estudo. Como argumentação a proposição acima, apresentaremos diver-

sas vantagens de caráter ambientais que poderiam ser conseguidas caso esta atividade fosse

implementada de forma mais incisiva. Um outro motivo que justificaria a reciclagem seria

o potencial econômico que possui, destacadamente no que tange a redução no consumo de

energia elétrica. Essa industria apresenta-se também como fonte geradora de emprego e

renda, principalmente para aqueles indiv́ıduos desprovidos de qualquer qualificação pro-

fissional. Portanto, dado as potencialidades da reciclagem e da problemática do lixo nas

cidades, faz-se necessário uma melhor atenção por parte das autoridades competentes para

essa questão.
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1Aluno(a) Voluntário



SB0980

FORMULAÇÕES DE LINGÜIÇAS DE PESCADO TIPO FRESCAL: ACEITA-

BILIDADE E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

Autor(es): Maria Lucilda De Lima1, Priscilla Diniz Lima Da Silva

Orientador(a): Roberta Targino Pinto Correia

Apesar da grande extensão litorânea e o alto potencial pesqueiro do Brasil, a literatura

é carente de relatos sobre o aproveitamento de pescado para a elaboração de embutidos

cárneos. A presente pesquisa objetiva caracterizar quimicamente e investigar a aceitabili-

dade de três tipos de lingüiça preparadas a partir da associação dos ingredientes cárneos

camarão e peixe, camarão e bacon, camarão bacon e peixe, além de identificar a melhor

formulação. As análises qúımicas inclúıram determinação do teor de umidade, gordura,

protéına e cinzas, enquanto a análise sensorial consistiu de teste de aceitabilidade e teste

de preferência. A composição qúımica mostrou-se adequada, com teores de umidade, cinzas

e protéına similares a produtos existentes no mercado e percentual liṕıdico reduzido, con-

figurando um produto cárneo de baixo teor de gordura. Todas as preparações analisadas

mostraram boa aceitação e a formulação obtida a partir de camarão e bacon foi considerada

a preferida pelo painel sensorial.
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LAZER E DESENVOLVIMENTO- A PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES DE

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNEs) SOBRE ATIVIDADES

DE LAZER

Autor(es): Lilian Tereza De Araújo Almeida1, Fabŕıcia Azevedo Da Costa2, Marcia Ortiz,

Francisco Ricardo Lins Vieira De Melo

Orientador(a): Vera Maria Da Rocha

Este trabalho objetiva investigar a percepção dos familiares de pessoas com necessidades

especiais (PNEs) que participam do projeto“Viva a diferença!” com relação às repercussões

das atividades de lazer sobre o cotidiano das PNEs. Esta pesquisa caracterizou-se como

qualitativa e interpretativa. Participaram da amostra 9 pessoas de distintas famı́lias, as

quais submeteram-se a uma entrevista semi-estruturada, envolvendo questões sobre o coti-

diano das famı́lias e das PNEs. Verificou-se que a rotina foi comum em todas as famı́lias,

envolvendo trabalho, estudo e terapêutica. Sendo que as duas últimas atividades dizem

respeito às PNEs. Observou-se que as atividades referenciadas como lazer relacionavam-se

a sáıdas a praias, clubes e outros locais durante finais de semana, sendo que cinco familiares

afirmaram não ter essa oportunidade. Os entrevistados relataram que a participação dos

familiares juntamente com as PNEs e outras pessoas favoreceu uma maior integração, além

de revelar potencialidades e habilidades motoras que as atividades estimularam.
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PRÉ-FORMULAÇÃO DE COMPRIMIDOS DE AMINOFILINA

Autor(es): Andreza Azevedo De Medeiros1, Manuela Bernardo CÂmara2, Mirza Medeiros

Dos Santos

Orientador(a): Fernanda Nervo Raffin

A aminofilina é um complexo hidrossolúvel de teofilina-etilenodiamina, e é utilizada no

tratamento de doenças pulmonares.A obtenção de formas farmacêuticas é dificultada pela

instabilidade da aminofilina, estando relacionada a interações entre o fármaco e excipientes.

Objetiva-se estabelecer, através de caracterizações f́ısicas e qúımicas, o comportamen-

to da aminofilina frente a excipientes utilizados para a fabricação de comprimidos.Seis

formulações contendo aminofilina anidra foram preparadas pelo método de compressão

direta. Concomitantemente, misturas binárias de aminofilina com lactose, celulose e ami-

do na proporção de 1:1 foram preparadas para observar a influência dos adjuvantes na

formulação. Analisou-se os comprimidos quanto ao peso médio, dureza, friabilidade e

desintegração.Observou-se alterações f́ısicas nos comprimidos preparados com lactose.

A lactose não é o melhor excipiente para se utilizar com aminofilina, devido a eleva-

da instabilidade apresentada pela formulação.O amido e a celulose podem ser usados em

comprimidos de aminofilina, por promover boas caracteŕısticas ao produto final.
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VARIAÇÕES TÉCNICAS NO TRATAMENTO DO CÔTO APENDICULAR

Autor(es): Liginey Lino De Oliveira1

Orientador(a): Antonio Medeiros Dantas Filho

Os autores relatam os resultados inicias de um estudo prospectivo realizado no pronto

socorro do Hospital Santa Catarina, no intervalo de setembro de 1998 a 2000. Compa-

rando a influência da técnica operatória no tratamento do coto apendicular de pacientes

submetidos a apendicectomia. Foram operados neste peŕıodo 69 pacientes, divididos alea-

toriamente em dois grupos. Grupo A constitúıdo por 49 pacientes os quais foram tratados

pela técnica de sutura em bolsa de Oshner e o grupo B, constitúıdo por 20 pacientes, os

quais foram tratados pela técnica de ligadura por ponto transfixante sem sepultamento de

Kronlein. Os autores concluem, através dos resultados da pesquisa (não detalhados por

falta de espaço nesta área), que a técnica de tratamento do coto apendicular influenciou

o tempo de retorno no transito intestinal, no peŕıodo de realimentação oral e no tempo

de hospitalização. Sendo que os pacientes do grupo A apresentaram retorno do transito

intestinal e realimentação oral mais precoce, no entanto, o peŕıodo de hospitalização do

grupo A foi maior que o grupo B, isso deveu-se a maior incidência das formas complicadas

neste grupo. No entanto não houve um aumento na morbidade pós operatória em relação

as duas técnicas.
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OCORRÊNCIA DO ECTOPARASITA Dolops carvalhoi (CRUSTACEA:BRANCHIURA)

NO TAMBAQUI, Colossoma macropomum CUVIER, 1818 NO RN

Autor(es): Anairam De Medeiros E Silva1, Francileide Vieira De Figueredo

Orientador(a): Sathyabama Chellappa

A prática da aqüicultura em ambientes confinados geralmente apresenta ı́ndices de pa-

rasitismo mais altos em peixes cultivados, quando comparados ao ambiente natural. O

objetivo deste estudo foi registrar a ocorrência de ectoparasitas no peixe dulćıcola tam-

baqui, Colossoma macropomum em Pium/RN, para tomar medidas profiláticas contra o

parasita. Foram analisados áreas de fixação e os ı́ndices de infestação parasitária. As cole-

tas foram realizadas mensalmente de agosto/1998 a junho/1999. Cem peixes hospedeiros

foram transportados para o Laboratório de Ictiologia, onde foram medidos e pesados. Os

ectoparasitas encontrados foram fixados em álcool 70%. A única espécie de ectoparasita

encontrada no tambaqui, Colossoma macropomum foi identificada como Dolops carvalhoi.

Foram sugeridas medidas profiláticas, como banhos terapêuticos de curta duração nos hos-

pedeiros, nos tanques de criação, quarentena do tanque, esterilização, e manejo adequado

da qualidade de água, oxigênio, temperatura, amônia, pH e densidade. Este trabalho é o

primeiro registro da ocorrência deste parasita no RN.
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Estudos em lagos litorâneos do Rio Grande do Norte: alga perif́ıtica do

Lago do Bonfim/RN

Autor(es): Juliana Leite De Medeiros1

Orientador(a): Naithirithi T Chellappa

As algas perif́ıticas crescendo sobre superf́ıcies de um substrato artificial (cascas de

coco) em um lago urbano (lago do Bonfim), situado no munićıpio de Nizia Floresta, foram

estudadas entre julho e dezembro de 1998. O presente trabalho foi baseado em análises

qúımicas, diversidade das comunidades de algas perif́ıticas, seu conteúdo de clorofila, e taxa

de produção primária. A clorofila foi extráıda com acetona, e corrigidos de feofitina. A

determinação da produção primária foi feita através do método do oxigênio modificado de

Winkler. O lago é raso com uma profundidade média de 8 m. Os resultados mostram que

o pH do lago variou entre 7 a 7.5 com uma alcalinidade média de 135mg. Chlorophyceae

filamentosas corresponderam a 65 % das algas perif́ıticas, seguido de 28 % de diatomáceas e

o restante de 7% correspondente a cyanophyceae e outras algas. Resultados estatiscamente

significantes foram obtidos entre conteúdo de clorofila-a e produtividade primária.
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Cultivo Experimental da Macroalga Gracilaria caudata J. Agardh (Rho-

dophyta, Gracilariales)

Autor(es): Wagner Sandro Da Costa Moreira1

Orientador(a): Eliane Marinho Soriano

Gracilaria é cultivada comercialmente em várias partes do mundo, principalmente nos

páıses asiáticos. Atualmente o cultivo desta agarófita representa uma nova oportunidade

econômica para as populações costeiras, que se encontram nas regiões tropicais e subtro-

picais. Devido ao grande potencial econômico desta macroalga, um cultivo experimental

foi realizado no estuário Curimataú (06o 17”S - 35o 04”W), no estado do RN, com o obje-

tivo de determinar a biomassa, a taxa de crescimento, eṕıfitas e os parâmetros ambientais

de maneira a desenvolver um modelo matemático que fornecesse conhecimentos sobre os

mecanismos de produção desse gênero. A biomassa apresentou uma variação significativa

(p < 0,05), variando de 662,2g/m2 a 4471,67g/m2, com média de 1993,89g/m2 ± 1016,64.

A produtividade estimada foi de 254,93 ton/ha/ano (peso úmido), equivalendo a aproxi-

madamente 51 ton/ha/ano (peso seco). A taxa de crescimento relativo também mostrou

variação altamente significativa (p < 0,01). O valor máximo alcançado foi de 5,68 %dia-1,

com média para o peŕıodo de estudo de 1,77 %dia-1. A evolução da biomassa das eṕıfitas

era similar ao do crescimento de G. caudata. A média de epifitismo foi 7,1%. Os valo-

res de precipitação e salinidade apresentaram variação significativa (p < 0,05), enquanto

os valores de insolação e temperatura da água mantiveram-se relativamente constantes.

O modelo encontrado foi: TCR = 14,0981 - 0,4047*Salinidade + 0,0163*Biomassa das

eṕıfitas, explicando 61% da variabilidade dos valores da TCR.
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