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CÓDIGO: OU0145 

AUTOR:  TALITA GEOVANNA FERNANDES ROCHA  

ORIENTADOR: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA 

CO-AUTORES: ARTHUR DE ALMEIDA MARINHO  
                          RICHELIEL ALBERT RODRIGUES 
                          CRISTIANE GOUVÊA FAJARDO.  

TÍTULO: FENOLOGIA VEGETATIVA E REPRODUTIVA DA Copernicia 

prunifera (Mill) H. E. Moore (ARECACEAE) E CORRELAÇÃO COM VARIÁVEIS 

CLIMÁTICAS  

Resumo: A fenologia é um estudo que visa à compreensão do comportamento 

dos vegetais em correlação com as mudanças no ambiente biótico e abiótico, 

abrangendo os padrões estacionais vuegetativos e reprodutivos. Objetivou-se 

nesse estudo avaliar o comportamento fenológico da C. prnifera em uma 

população remanescente, no Campus da Unidade de Ciências Agrárias da 

UFRN, em Macaíba/RN. Foram analisados os eventos fenológicos de queda 

foliar, brotamento, botões florais, flor e frutos verdes e maduros de 20 indivíduos, 

entre maio de 2010 e junho de 2011. Os dados climatológicos foram obtidos 

entre cada fenofase e as variáveis climáticas (temperatura, precipitação, 

umidade relativa e velocidade do vento) foram testadas por meio da correlação 

de Spearman. A fase reprodutiva demonstrou ser subanual, com mais de um 

episódio de floração por ano. A ocorrência de botões florais e floração foram 

mais intensas no mês de junho, enquanto que o pico de frutificação (frutos 

verdes) ocorreu nos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011. A presença 

de frutos maduros foi entre janeiro e março de 2011, com maior intensidade no 

mês de janeiro. O índice de correlação de Spearman não mostrou valores 

significativos entre as fenofases e os fatores abióticos. Assim, supõe-se que os 

eventos fenológicos foram determinados por aspectos da morfologia e fisiologia, 

com os fatores ambientais interferindo secundariamente. no Laboratório de 

Variáveis Ambientais, LAVAT/INPE, localizado em Natal, RN. As relações  

Palavras-chave: Carnaúba, fenofases, variáveis climáticas. 
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CÓDIGO: OU0201 

AUTOR:  ANGÉLICA GENUÍNO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: CARLA GIOVANA CABRAL  

TÍTULO: INDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E GÊNERO: PESQUISA 

EM BASES DE DADOS NACIONAIS 

Resumo: As mulheres ainda são minoria na pesquisa, na docência e nos 

espaços de poder e decisão nas áreas que envolvem CT&I, especialmente nas 

engenharias. Através de dados adquiridos nas principais fontes de informações 

sobre indicadores e estatísticas da área, entre elas: Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico(CNPq), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(Capes) e sites oficiais das 

Instituições de Ensino Superior(IES), foram construídos indicadores, onde foi 

constatado um viés implícito, afastando as mulheres, visto que os direitos ao 

ingresso e à docência nas IES foram dados a elas desde o século passado. 

Áreas tecnológicas ligadas às engenharias e computação mostram um número 

de mulheres muito inferior ao dos homens, nacionalmente. Isso se confirmou na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte(UFRN), onde o Departamento de 

Computação e Automação, por exemplo, não possui nenhuma mulher na 

docencia. Foi possível traçar diagnósticos setoriais das universidades potiguares 

e refletir sobre o uso de indicadores de gênero como instrumentos para a 

formulação de políticas cientificas e tecnológicas voltadas à inclusão social e 

igualdade de gênero. 

Palavras-chave: Gênero, Ciência e Tecnologia. Indicadores. Engenharia. 

Igualdade.  
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CÓDIGO: OU0253 

AUTOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA GUILHERME 

ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA 

TÍTULO: GRAÇA NO VESTIBULAR 

Resumo: GRAÇA NO VESTIBULAR Maria Aparecida de Souza Guilherme 

(Graduano do curso de Letras, UFRN) Marcia Tavares Silva (Docente 

orientadora, UFRN) Graciliano Ramos escreveu romances, contos, memórias e 

crônicas. O autor alagoano é um nome recorrente nas listas de obras de leituras 

obrigatórias para o concurso vestibular em varias universidades. No processo 

seletivo para o ingresso na UFRN a obra deste autor já figurou em três edições, 

nos anos de 2007, 2009 e 2010, sendo que o livro Vidas Secas (1938) o titulo 

mais comum. O nosso objetivo nesta comunicação é analisar, o conteúdo de três 

edições de provas do processo seletivo da UFRN que contemplaram a obra de 

Graciliano Ramos. Nos interessa verificar quais os recursos estéticos mais 

citados, como se dá o nível de exigência nas questões discursiva e objetiva e 

quais as abordagens mais utilizadas. Nossa analise tomará como arcabouço 

teóricos Pinheiro (2006) sobre o ensino de literatura e vestibular, para a leitura 

sobre Graciliano Ramos utilizaremos as discussões analíticas de Candido (1956) 

Lafetá (2004) e Bosi (2003). 

Palavras-chave: GRACILIANO RAMOS, LITERATURA, VESTIBULAR. 
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CÓDIGO: OU0342 

AUTOR: MARIANY PATRICIA WANDERLEY DE MACEDO  

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA 

CO-AUTOR: GABRIELA DE SOUZA PEREIRA 

 

TÍTULO: DESENVOLVENDO OS SENTIDOS PARA AMPLIAR A PERCEPÇÃO: 

Uma estratégia útil para aplicação na Educação Ambiental 

Resumo: A Educação Ambiental (EA) oferece a possibilidade de mudanças de 

mentalidade da sociedade, com vistas a uma relação harmônica 

homem/natureza. Um importante requisito para se trabalhar a EA é a percepção 

ambiental, pois é através dos sentidos que se apreende o ambiente. Baseado 

nisso, foi proposta e realizada uma oficina com a finalidade de autocompreender 

e despertar os sentidos. A oficina consistiu em uma vivência, com participantes 

adultos que tiveram a oportunidade de experimentar sensações e reações do 

corpo humano frente a diferentes estímulos. Objetos foram agrupados em quatro 

“ilhas”, representativas dos sentidos: audição, olfato, paladar e tato. A visão foi 

estimulada em toda a atividade, pois os participantes não usavam vendas. Cada 

participante fez o registro da vivência. Foi feita também uma reflexão coletiva, 

na qual sensações e sentimentos foram expressos. A maioria dos participantes 

75% (n=6) conseguiu associar corretamente as “ilhas” aos sentidos. A “ilha do 

tato” passou despercebida por um participante; e outro deixou de perceber a 

relação olfato/paladar, quando vivenciou a degustação de alimento tapando ou 

não o nariz. Um participante chegou a expressar: “...concluí que estamos 

adormecidos em relação aos sentidos”. Sendo assim, a realização de 

experiências que ampliem a apreensão do meio ambiente pelo indivíduo, deve 

contribuir de forma positiva para uma este reflita sobre suas ações, portanto, 

constitui-se uma ferramenta útil para a EA. 

Palavras-chave: Vivência. Despertar os sentidos. Percepção ambiental. 
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CÓDIGO: OU0476 

AUTOR: LETÍCIA FRANZO DE LIMA  

ORIENTADOR: JOSETTE LOURDES DE SOUSA MELO 

CO-AUTORES: JÚLIA ALBUQUERQUE AGUIAR;  
                          MAYRA DE ARAÚJO BEZERRA DANTAS. 

TÍTULO: A POLUIÇÃO DO AR E SEUS EFEITOS NA SAÚDE PÚBLICA: UM 

ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE NATAL ENTRE OS ANOS DE 2001 E 

2004 

Resumo: Existem diversos fatores que afetam as vias respiratórias. No caso da 

cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a poluição do ar possui grande influência 

do número total de veículos disponíveis na cidade, uma vez que esta é uma das 

principais formas de emissão de gases da localidade. Partindo deste 

pressuposto, foram analisados quantitativamente os dados obtidos quanto ao 

aumento da frota de veículos e ao número de morbidades hospitalares por 

doenças respiratórias no referido município entre os anos de 2001 a 2004. O 

resultado foi feito de modo que a análise dos gráficos tornou perceptível a 

relação existente entre as variáveis, onde a quantidade de veículos influencia 

diretamente no crescimento dos diagnósticos de doenças respiratórias. 

Palavras-chave: Veículos, Morbidades, Poluição.  
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CÓDIGO: OU0605 

AUTOR: MACKSON LUIZ FERNANDES DA COSTA  

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DIAS   

   

TÍTULO: Sistematização do conteúdo Lutas: Uma prática pedagógica possível 

Resumo: A materialização dos discursos da Educação Física escolar interfere 

diretamente na consolidação da disciplina como componente curricular. As lutas, 

um dos conteúdos presente na estrutura curricular, permitem fazer relações a 

todas as compreensões de corpo. Nelas encontram-se fundamentos que 

trabalham o corpo nos aspectos motores, filosofias que interferem no seu trato 

de acordo com o contexto no qual está inserido, e uma historicidade que mostra 

o seu desenvolvimento enquanto prática da cultura de movimento. Desse modo, 

esse estudo busca organizar de forma sistematizada o conteúdo Lutas nos anos 

finais do ensino fundamental, procurando relacionar com uma compreensão de 

corpo mais abrangente, tendo como base as propostas de Palma, Oliveira e 

Palma (2010) no livro Educação Física e a Organização Curricular. Para isso 

utilizou-se o método de Pesquisação, permitindo a intervenção direta do 

pesquisador tendo como ponto de partida a problematização da prática. A 

intervenção foi realizada no Colégio Essencial, situado no bairro de Cidade Nova 

em Natal/RN, durante o terceiro bimestre no ano letivo de 2011. Os resultados 

mostraram que o conteúdo Lutas teve uma boa aceitação dos alunos, tanto 

meninas como meninos, os quais construíram outras compreensões de 

discursos como violência, cuidados do corpo e respeito, além de conhecerem e 

vivenciarem novas culturas de movimento. 

Palavras-chave: Educação Física, lutas e sistematização. 
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CÓDIGO: OU0877 

AUTOR: EVELLYN CÂMARA GRILO 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN     

CO-AUTORES: JOVILMA MARIA SOARES DE MEDEIROS 
                          MAYARA SANTA ROSA LIMA 
                          LARISSA QUEIROZ DE LIRA 

TÍTULO: CONCENTRAÇÃO DO ALFA-TOCOFEROL EM AMÊNDOAS DE 

CASTANHAS-DE-CAJU TORRADAS E SUA RELAÇÃO COM O 

REQUERIMENTO NUTRICIONAL EM VITAMINA E 

Resumo: O alfa-tocoferol é a forma mais biologicamente ativa da vitamina E. Sua 

principal função se relaciona à capacidade antioxidante, protegendo as 

membranas celulares dos danos ocasionados pelos radicais livres. O alfa-

tocoferol é obtido através da dieta humana. Diante da importância da ingestão 

adequada dessa vitamina e da escassez de dados brasileiros sobre seu teor nos 

alimentos, esse trabalho tem o objetivo de determinar a concentração de alfa-

tocoferol em castanhas-de-caju e comparar esse valor ao requerimento 

nutricional em vitamina E. Para tanto, foram analisadas marcas de castanhas-

de-caju torradas com e sem sal, obtidas em supermercados de Natal/RN. A 

determinação do alfa-tocoferol foi realizada através da CLAE. Para análise 

estatística, foi utilizado o teste t para amostras independentes e as diferenças 

foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. A 

concentração de alfa-tocoferol em 100g de castanha-de-caju torrada com sal e 

sem sal foi de 1,01 ± 0,19 e 0,91 ± 0,01 mg, respectivamente (p = 0,54). As 

concentrações de alfa-tocoferol na castanha torrada com sal e sem sal 

correspondem a 6,73% e a 6,07% do requerimento nutricional diário em vitamina 

E, respectivamente. Conclui-se que a adição de sal não influenciou os níveis de 

alfa-tocoferol nas castanhas analisadas e que as castanhas torradas com e sem 

sal não foram consideradas boas fontes de alfa-tocoferol, de forma que não 

atingiam a porcentagem de 10 a 20% do requerimento nutricional diário. 

Palavras-chave: Castanha-de-caju; alfa-tocoferol; recomendações nutricionais.  
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CÓDIGO: OU1035 

AUTOR: MÁRCIA NATÁLIA DA SILVEIRA PINTO 

ORIENTADOR: MANUELA DOS SANTOS CARVALHO 

TÍTULO: Novos compostos imidazolidínicos bioativos e avaliação farmacológica 

comportamental 

Resumo: Muitas classes de compostos orgânicos têm demonstrado promissores 

efeitos biológicos e a literatura científica relata um crescimento significativo de 

novas moléculas com potência similar ou superior àquela de um fármaco, sendo 

que muitos deles encontram-se em estudos pré-clínicos e clínicos avançados e 

pormenorizados. Entre estas substâncias, pode-se inserir as imidas cíclicas. O 

objetivo desse trabalho é expor os resultados obtidos da avaliação de testes 

farmacológicos comportamentais em camundongos tratados com o composto 

LPSF/MS-06 (derivado sintético imidazolidinico) no teste do labirinto em cruz 

elevado (LCE). Foram utilizados camundongos Swiss adultos machos pesando 

entre 25g e 35g oriundos do biotério do Departamento de Biofísica e 

Farmacologia da UFRN. Foram empregados 8 animais por grupo. Foram 

administrados derivados imidazolidínicos nas doses de 30 mg/kg e 100 mg/kg 

os quais foram preparados a 10% de DMSO e 5 % de Tween em salina e a droga 

de referência padrão utilizada foi o Diazepam. Após a administração dos 

compostos por via intraperitonial (I.P) os animais foram expostos durante 5 

minutos no LCE, tendo a freqüência de entradas e o tempo de permanência nos 

braços abertos e fechados registrados pelo programa Anymaze. Foram obtidos 

resultados parciais os quais demonstraram que o composto LPFS/MS-06 testado 

nas doses de 100mg/kg e 30mg/kg apresentou atividade ansiolítica, porém 

demonstrou um resultado pouco expressivo frente à droga de controle utilizada 

Diazepam. 

Palavras-chave: imidazolidina-2,4-diona, LCE, ansiedade.  
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CÓDIGO: OU1053 

AUTOR: HELOISA FERNANDES FERREIRA NUNES  

ORIENTADOR: JOSE GUILHERME DA SILVA SANTA ROSA 

CO-AUTOR: ALINE THOMÉ NETTO MACHADO BRAGANÇA 

TÍTULO: DESIGN DE INTERFACES E USABILIDADE NO USO DE 

TELEFONES CELULARES E AS NOVAS TECNOLOGIAS POR IDOSOS NO 

BRASIL 

Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar o uso das novas tecnologias por 

idosos no Brasil, sobretudo na utilização de telefones celulares, apontar quais 

barreiras relacionadas às alterações físicas, psicológicas e cognitivas nos idosos 

podem comprometer a eficiência, eficácia e satisfação durante o uso das novas 

tecnologias e discutir a predisposição dos idosos para aprender e usar produtos 

novos. Foram entrevistados 30 idosos, que após um questionário para traçar seu 

perfil socioeconômico foram submetidos a um teste de compreensão de ícones 

de celulares. Nesse momento foi verificado se os idosos conseguiam entender a 

função de um ícone a partir dos elementos presente nos mesmos, além de quais 

aspectos seriam mais fáceis de serem reconhecidos, identificando que tipo de 

leitura os idosos faziam dos ícones. Os resultados foram discutidos e 

sistematizados pela equipe por meio do método qualitativo "Diagrama de 

Afinidades". Concluiu-se que a linguagem visual utilizada hoje nos celulares, 

sobretudo no que diz respeito aos ícones, não proporciona uma interação plena 

com os idosos já que muitos relatam dificuldades. Apesar disso, todos o 

consideram útil em suas vidas. A partir da compreensão das capacidades e 

limitações dos idosos, os designers poderão projetar sistemas com utilização 

mais fácil para esse grupo. 

Palavras-chave: design informacional, ícones de celulares, idosos.  
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CÓDIGO: OU1066 

AUTOR: ALINE THOMÉ NETTO MACHADO BRAGANÇA 

ORIENTADOR: JOSE GUILHERME DA SILVA SANTA ROSA 

TÍTULO: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS POR IDOSOS NO RIO GRANDE 

DO NORTE SOB A ÓTICA DO DESIGN E DA INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR 

Resumo: O objetivo deste trabalho é identificar as principais questões que 

influenciam a decisão de uso ou não de determinadas tecnologias por idosos do 

Rio Grande do Norte. Utilizando-se das técnicas de entrevista aplicadas e 

questionários, buscamos contextualizar o uso das tecnologias pelos idosos 

potiguares considerando também os aspectos próprios de sua cultura. Para 

realização da presente pesquisa participaram 10 idosos. O rumo das entrevistas 

margeou a interação com ferramentas tecnológicas, aspectos culturais e 

características de interação social dos indivíduos considerando a predisposição 

de cada indivíduo para com as novas tecnologias. Verificou-se por meio desta 

pesquisa exploratória que o design de produtos deveria comtemplar as 

necessidades e especificidades dos idosos, já que o declínio das capacidades 

visuais, auditivas, motoras, locomotoras e cognitivas é usual e crescente a 

medida em que os indivíduos envelhecem. Verificou-se também que o fator 

determinante que leva um idoso a se interessar em utilizar nova tecnologia é o 

benefício percebido por esse indivíduo. Concluiu-se que, embora os benefícios 

percebidos sejam fator determinante na opção por um determinado produto ou 

tecnologia, a usabilidade e os aspectos ergonômicos são atributos 

indispensáveis para que os idosos aprendam a utilizá-los e para que se 

apropriem deles. 

Palavras-chave: idosos, interação humano-computador, design.  
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CÓDIGO: OU1270 

AUTOR: CLÁUDIA SALVIANO DA FONSECA  

ORIENTADOR: SOLANGE VIRGINIA GALARCA GOULART 

TÍTULO: ASPECTOS SUSTENTÁVEIS EM TÉCNICAS E ELEMENTOS DOS 

SISTEMAS CONSTRUTIVOS TRADICIONAIS 

Resumo: Este trabalho trata de um estudo que possibilite um maior 

entendimento de sistemas tradicionais de construção, visando listar aspectos 

ligados à sustentabilidade. Procura ter como base o repertório de estratégias em 

economia de energia observadas na lógica construtiva de edificações 

tradicionais, tais como: uso de esquadrias capazes de controlar a iluminação e 

a ventilação no espaço construído; uso de materiais regionais disponíveis; 

controle/gestão de resíduos e entulhos; preocupação com o uso de elementos 

duráveis, etc. Para fazer o estudo (em desenvolvimento), realizaram-se visitas a 

prédios tradicionais em cidades tanto do Rio Grande do Norte como de estados 

próximos, fazendo-se registros fotográficos. Unindo-se informações da pesquisa 

in loco com dados da base bibliográfica pré-desenvolvida, sobre sustentabilidade 

e técnicas construtivas tradicionais, têm-se os resultados. Objetiva-se criar um 

banco de dados caracterizando estas técnicas e elementos construtivos, 

enfatizando aspectos sustentáveis, sendo o banco em fichas catalográficas, que 

auxiliarão estudantes de arquitetura nas definições projetuais, direcionando a 

utilização de técnicas e elementos construtivos regionais sustentáveis. Devido à 

precária cultura em preservar edificações antigas, encontrá-las como objeto de 

estudo em Natal é tarefa árdua, porém não impossível. Por isso a abrangência 

do estudo vai até cidades de estados próximos. Mas, em suma, até então as 

informações colhidas vêm sendo satisfatórias. 

Palavras-chave: técnicas tradicionais; arquitetura vernacular; sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

                           


