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TÍTULO: SENSORIAMENTO REMOTO E SIG APLICADOS NA AVALIAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS
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Resumo:

Esta pesquisa busca identificar áreas com potencial de criação de unidades de
conservação na região Agreste Potiguar, a única mesorregião do Estado do Rio Grande do
Norte que não possui áreas protegidas. Isso é contestável, pois é nesta região que se
encontram importantes recursos naturais, principalmente no que se refere aos recursos
hídricos, onde se localizam áreas de recargas de importantes rios que abastecem a Região
Metropolitana de Natal, como o Rio Potengi, que tem sua nascente no município de Cerro
Corá/RN. Dessa forma, fica evidenciada a necessidade da pesquisa, tendo em vista que esta
região vem sofrendo com o uso indiscriminado do solo, com edificações próximas a nascentes
e remoção da vegetação natural. O trabalho tem como suporte instrumental imagens de
sensoriamento remoto e sistema de informações geográficas (SIG). Além de buscar áreas com
potencial de criação de Unidades de Conservação, os dados obtidos na pesquisa serão
utilizados como material didático para inserção de geotecnologias no ensino de geografia,
principalmente no que se refere à educação ambiental e cartografia.
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CÓDIGO: ET0685
TÍTULO: Análise Geográfica da Paisagem do Rio Potengi - Dinâmica Multitemporal com base
em Geotecnologias.
AUTOR: ALINE BERTO FAUSTINO
ORIENTADOR: SEBASTIAO MILTON PINHEIRO DA SILVA

Resumo:

O processo de ocupação urbana desordenada tem ocasionado sérios problemas
ambientais, por meio dos espaços construídos e ambientes artificiais instalados. O objetivo
geral do projeto de pesquisa de iniciação científica foi analisar, sob uma perspectiva temporal,
e com base em produtos de sensoriamento remoto, a dinâmica territorial da paisagem na
Bacia Hidrográfica do Rio Potengi (RN), abrangendo municípios situados no médio-baixo curso
do rio homônimo. Para isto, foram utilizadas imagens do sensor MSS Landsat 2, órbita 230,
ponto 64, de 02/05/1977, com resolução espacial de 80 metros e resolução espectral com 4
bandas, e do sensor ETM+ Landsat 7, órbita 215, ponto 64, de 04/08/2001, com resolução
espacial de 30 metros e 6 bandas espectrais. Os procedimentos metodológicos constaram da
inspeção de histograma, correções radiométrica, geométrica e atmosférica pelo método do
pixel escuro. Na classificação das imagens foi utilizado o método de Máxima Verossimilhança
(MAXVER). Do ano de 1977 para os anos de 2001/2002 é possível identificar que o crescimento
exponencial da população nas cercanias da bacia, notadamente no entorno do baixo curso do
rio, exerceu papel fundamental na alteração dos padrões de ocupação e no adensamento dos
espaços construídos, contribuindo decisivamente para a degradação do ambiente e perda da
qualidade de vida dos seus habitantes.
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CÓDIGO: ET0760
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO POR TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO
REMOTO NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN
AUTOR: JOCILENE DANTAS BARROS
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA

Resumo:

O presente artigo é um dos resultados da pesquisa ?Avaliação do processo de
desertificação por técnicas de sensoriamento remoto no município de Ipanguaçu/RN?, que
teve como principal objetivo aplicar técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento
para monitoramento do bioma Caatinga no município de Ipanguaçu/RN. Os dados de satélites
foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no período de 1990 a 2010. A
metodologia foi baseada na Teoria Geral dos Sistemas, com aplicação do Índice de Vegetação
por Diferença Normalizada (NDVI) e do Índice de Umidade (NDWI). Os resultados, em mapas
de NDVI e NDWI e a análise temporal das mudanças ocorridas entre os anos 1990 e 2010,
evidenciou alterações significativas na paisagem da localidade, condicionadas por fatores
naturais, como relevo e clima, mas também pela ocupação do território e as atividades
agrícolas nas margens dos rios que transpassam o município. Nos últimos vinte anos ocorreu
um aumento significativo do solo exposto provavelmente pelo aumento da área urbana e
exploração do solo pela agricultura, com declínio da umidade de superfície. A metodologia se
mostrou pertinente para escalas menores e ferramenta útil na análise e monitoramento da
degradação ambiental do Semiárido, com o fim de promover políticas de desenvolvimento e
ordenamento territorial local.
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CÓDIGO: ET0789
TÍTULO: Mineração de hashtags para identificação de falsos conteúdos no Twitter
AUTOR: FLADSON THIAGO OLIVEIRA GOMES
ORIENTADOR: FLAVIUS DA LUZ E GORGONIO
CO-AUTOR: CÍCERO ALVES DA SILVA

Resumo:

Nos últimos anos um fenômeno mundial vem crescendo em grande escala e
alcançando assim um grande número de pessoas, ocasionando diferentes mudanças em vários
setores da sociedade, esse fenômeno intitula-se Mídias Sociais. Apesar das inúmeras
vantagens que tais ferramentas proporcionam, uma vez que estão cada vez mais presentes no
nosso dia-a-dia, é inevitável que o seu uso também apresente algumas desvantagens, talvez a
mais comum seja a falta de confiabilidade do conteúdo publicado nessas mídias. Na mídia
social Twitter, por exemplo, circulam quase 140 milhões de mensagens por dia. Uma boa parte
do conteúdo que circula nesta mídia social corresponde a falsas mensagens, lixo eletrônico
(spam), mentiras sensacionalistas e falsos boatos (hoaxes).
O presente projeto de pesquisa apresenta uma abordagem que busca aumentar a
confiabilidade do conteúdo publicado na mídia social Twitter, oferecendo mecanismos que
ajudem a identificar notícias falsas e boatos publicadas nessa mídia, contribuindo assim, para
reduzir o lixo eletrônico que circula pela rede.
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CÓDIGO: ET1505
TÍTULO: Escoamento e erosão em sistema de parcelas experimentais
AUTOR: RÉGIS MIKHAIL SILVA
ORIENTADOR: MARIA FRANCISCA DE JESUS LIRIO RAMALHO

Resumo:

O trabalho apresenta um estudo em duas parcelas experimentais com e sem
vegetação medindo cada uma 1m x 5m. O objetivo é avaliar por meio dessas parcelas,
localizadas na Estação Climatológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o efeito
do escoamento superficial no transporte de sedimentos durante as chuvas. Têm como
procedimento metodológico levantamentos bibliográficos, monitoramento de campo, coleta
de amostras e análise de laboratório. Com as precipitações que ocorreram no período
janeiro/dezembro foram feitas 21 coletas, sendo possível quantificar o transporte quando
ocorreu em intervalos de uma semana, conforme o tempo programado para as visitas. Os
dados obtidos indicam que há mais transporte de sedimentos na parcela sem cobertura
vegetal, refletindo em maior desagregação de partículas do solo.
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CÓDIGO: ET1517
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO NO PARQUE DA CIDADE DON NIVALDO
MONTES/RN POR TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO
AUTOR: ANDERSON FLAVIO SILVA DE QUEIROZ
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA

Resumo:

A cidade é o locus principal da ação humana e da produção do espaço. As modificações
do espaço natural ocasionada pelo mau planejamento urbano, como construções erguidas
sem critérios ambientais, degradam o meio ambiente e modificando o clima local, ocasionando
o fenômeno denominado de Ilhas de Calor. O objetivo do artigo é avaliar a espacialização do
conforto térmico na Zona de Proteção Ambiental I (ZPA I) localizada na Grande Natal. Utilizouse técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto a partir de dados das bandas 3 e 4
do sensor TM a bordo do satélite LANDSAT 5 do ano de 2011. Para tanto fez-se uso de
ferramentas de SIG; IDRISI para o processamento de imagens e do ArcGis para a elaboração do
Mapa Índice de Temperatura e Umidade-ITU, a partir de trocas de calor por convecção.
Resultados iniciais apontam áreas antropizadas no Bairro de Candelária variando de pouco
desconfortável, desconforto considerável e grande desconforto. O bairro de Cidade Nova
possui áreas com desconforto, enquanto que o Bairro de Pitimbu apresenta áreas; pouco
desconfortáveis, desconforto considerável e grande desconforto. Considerando que o Parque
da Cidade Dom Nivaldo Monte está inserido na ZPA 1, o Mapa de Conforto Térmico deve
servir, também, como ferramenta para tomada de decisões no que tange a prática de esportes
e lazer, importantes para a manutenção da saúde e qualidade de vida. O Mapa ITU indica quais
áreas da Zona de Proteção Ambiental são propícias à prática destas atividades.
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CÓDIGO: HS0003
TÍTULO: PROJETO DE INTERVENÇÃO: CONHECER PARA VALORIZAR A HISTÓRIA E ANIVERSÁRIO
DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOAQUIM TORRES.
AUTOR: DÉLIS ARAÚJO LOPES
ORIENTADOR: MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO

Resumo:

O trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa desenvolvida enquanto bolsista
de iniciação científica no Projeto de Pesquisa ?PVE3505-2012 - A Lei e a Escola: uma História
da escola no Brasil (1808-2008)?, na modalidade PIBIC ? CNPq. A escola selecionada para a
realização do projeto foi a Escola Estadual Professor Joaquim Torres, em Natal. Nesta etapa do
projeto, fizemos o levantamento de dados, buscando informações sobre a história da escola. A
metodologia escolhida foi a execução de uma intervenção pedagógica na comunidade escolar
com o objetivo de valorizar os 49 anos de aniversário da escola bem como o de possibilitar a
coleta de dados sobre a história desta instituição através da elaboração de um painel
fotográfico e relatos da comunidade sobre a vida escolar. Nesta etapa, o tema escolhido foi
?Este é o retrato da minha escola?. A partir da análise das informações obtidas, organizamos
entrevistas com pessoas da comunidade que participaram do período de instalação da escola.
Outras etapas da pesquisa compreenderam a observação de sala de aula e do ambiente
escolar, e de leituras diversas sobre o objeto de estudo. Para a minha formação inicial de
pesquisadora, o trabalho oportunizou-me uma nova visão da historia da instituição, além de
valores que auxiliaram na minha formação como a importância de ouvir com atenção as
pessoas, seja quem forem.
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CÓDIGO: HS0005
TÍTULO: ESTUDO DAS IDENTIDADES COLETIVAS E PESSOAIS DOS PESQUISADORES BRASIELIROS
DAS ÁREAS DE LINGUÍSTICA E LETRAS NO TEXTO INTRODUTÓRIO DO CURRICULO LATTES
AUTOR: MÔNICA DA SILVA MOREIRA
ORIENTADOR: CLEIDE EMILIA FAYE PEDROSA

Resumo:

O projeto teve como objetivo trabalhar as identidades fragmentadas do sujeito.
Reunimos, no estudo, as propostas das identidades coletivas e individuais nas quais o sujeito
se aporta para se constituírem como tal. Este quadro identitário terá como base os estudos
sociológicos de Bajoit (2008, 2012), cujos postulados estão fundamentando a Abordagem
Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) no campo geral da Análise Crítica do Discurso
(ACD). A ACD se constitui como um campo interdisciplinar na área das ciências sociais, no
sentido de que dialoga com outras teorias e junta perspectivas diferentes em relação ao
estudo do discurso, investindo assim em uma ?metodologia mais abrangente? (Magalhães,
2001) já que elege os caminhos metodológicos que sejam mais adequados ao objeto a ser
analisado. Selecionaremos uma amostra de textos introdutórios do currículo Lattes dos
pesquisadores da área de Linguística, Letras e Artes (código CNPQ 80000002) nos cursos de
Linguística (8010000) ou Letras (80200001) com titulação de doutorado (e\ou Pós-doutorado)
das universidades federais da região nordeste do Brasil. Na análise, percorreremos categorias
herdadas da Sociologia para a mudança social e retextualizadas para o campo discursivo e
categorias linguísticas ancoradas na Linguistica Sistêmico-Funcional (LSF). Esperamos que os
resultados apontem a construção identitária (fragmentada) do(s) sujeito(s) desses tipos de
texto e como sua imagem é construída.

Palavras-chave: Sujeito, Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso.
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CÓDIGO: HS0009
TÍTULO: O ENTENDIMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E PESQUISA ENTRE OS
ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA
AUTOR: NATÁLIA CRISTINA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA

Resumo:

Este relatório tem como finalidade descrever a minha participação como bolsista no
desenvolvimento do projeto de pesquisa ?Sociologia do sujeito e a pesquisa educacional:
Teorias e usos das metodologias qualitativas humanas em educação?, compreendendo o
período de fevereiro a julho de 2013. O objetivo principal do projeto é o de entender as
estratégias de aprendizagem e de pesquisa entre os estudantes de Pedagogia (UFRN),
entretanto, temos também os objetivos específicos de avaliar as representações sobre a
coerência temática, pertinência teórica e relevância social da aprendizagem e da pesquisa no
curso de Pedagogia e comparar os resultados adquiridos com outros estudos e pesquisas já
realizadas sobre a temática. Para conseguirmos atingir os propósitos do projeto faremos uso
da pesquisa etnográfica e de outros materiais e técnicas para a construção do trabalho, tais
como questionários, entrevistas, grupos focais, pesquisas documentais, relatórios e fotos.
Como mencionado anteriormente, minha participação nesse projeto, como bolsista PIBICCNPq só foi iniciado em fevereiro deste ano (2013) e conforme o cronograma de atividades
disponibilizado pelo SIGAA, até o quinto mês de trabalho os pesquisadores devem estar
empenhados na revisão da literatura e discussão crítica sobre as bases teóricas e
metodológicas da pesquisa. Logo, ainda não temos resultados finais a serem apresentados,
pois estaremos dando início às atividades práticas do projeto no segundo semestre deste ano.

Palavras-chave: Pesquisa qualitativa; Estratégias de aprendizagem; Curso de Pedagogia.
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CÓDIGO: HS0010
TÍTULO: O cinema africano: uma experiência revolucionária
AUTOR: ISADORA GOMES DOS SANTOS
ORIENTADOR: LISABETE CORADINI

Resumo:

Trata-se de discutir as possibilidades de conexão entre o campo da teoria pós-colonial
e o cinema africano contemporâneo. Este esforço demanda um olhar interdisciplinar que
caracteriza os atuais estudos pós-coloniais, como também encontrar em alguns traços comuns
que definem o cinema africano, bem como novos desafios e inquietações para a teoria da
cultura contemporânea. Através do levantamento, análise e seleção de produções
cinematográficas africanas (Nigéria e Moçambique), pretende-se mostrar uma nova forma de
fazer e discutir cinema no continente africano.

Palavras-chave: antropologia, cinema africano, pós colonialismo.
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CÓDIGO: HS0012
TÍTULO: Ativismo globalizado pelo fim da patologização da transexualidade
AUTOR: LEONARDO HENRIQUE LOBATO DE LACERDA
ORIENTADOR: BERENICE ALVES DE MELO BENTO

Resumo:

A Psicologia e Psiquiatria utilizam como referência no diagnóstico de transtornos
mentais manuais redigidos por organizações e associações competentes. O transexualismo é
catalogado como patologia nos principais guias da área: o DSM (sigla em inglês para Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), produzido pela APA (American Psychiatric
Association), e o CID (Código Internacional de Doenças), produzido pela OMS (Organização
Mundial de Saúde). Partes do ativismo transexual, junto a variadas vertentes do campo
científico, discordam quanto à patologização das identidades trans e buscaram através de
disputas político/científicas a retirada do Transtorno de Identidade de Gênero (TIG) do DSM,
que teve nova publicação revisada em maio de 2013, porém o ativismo não logrou êxito, pois o
transtorno catalogado no código (F.64) do DSM, passou apenas a ser catalogado por Disforia
de Gênero, o que na visão do movimento social não resultou em grandes mudanças. Para o
CID, que tem previsão para atualização em 2015, permanece a luta deste segmento para a
retirada do TIG deste documento. Deste modo, este estudo tratará das disputas acerca do
movimento social trans, assim como os resultados dos avanços e retrocessos do ativismo
trans, mais especificamente quanto à campanha Stop Trans Pathologization-2012.

Palavras-chave: Transexualidade, DSM, CID, Psiquiatria, APA, Ativismo.
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CÓDIGO: HS0018
TÍTULO: Aspectos discursivo-pragmáticos na relação entre Nome (N) e Sintagma Adjetival
(SAdj)
AUTOR: MATHEUS BEZERRA DE AZEVEDO
ORIENTADOR: EDVALDO BALDUINO BISPO

Resumo:

Investigamos, nesta pesquisa, o uso de adjetivos semirrelativos no particípio passado e
de orações relativas equivalentes. Tomando por base o trabalho de Silva (2012), segundo o
qual o modificador deverbal (ou semirrelativo) no particípio passado emerge de orações
adjetivas restritivas, nossa finalidade é identificar fatores semântico-cognitivos e discursivopragmáticos envolvidos no uso do semirrelativo ou da oração relativa correspondente e
caracterizar a trajetória de mudança (oração relativa restritiva > adjetivo semirrelativo)
proposta pelo mesmo autor. A perspectiva teórica sob a qual desenvolvemos este trabalho é a
da Linguística Centrada no Uso. Assumimos que as formas linguísticas têm relação motivada e
que os diversos arranjos que elas apresentam na configuração morfossintática revelam
diferentes propósitos comunicativos. Nosso banco de dados constitui-se de textos publicados
no primeiro semestre de 2011 da Revista Veja, representativos de duas configurações textuais
prototípicas: editorial e coluna social. Nossa pesquisa pode trazer significativa contribuição ao
ensino de língua portuguesa, pela discussão e abordagem da relação adjetivo/oração relativa
numa perspectiva discursiva, considerando-se diferentes propósitos comunicativos com que
são usados.

Palavras-chave: Sintagma adjetival; Relação forma-função; Motivações; Funcionalismo.
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CÓDIGO: HS0023
TÍTULO: O Cinema e sua cinematografia teatral
AUTOR: ANTONIO VICENTE NETO
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA

Resumo:

O trabalho investiga a relação do cinema com o teatro no contexto da narrativa fílmica
tendo como objeto de análise o filme Crime Delicado (2006) dirigido por Beto Brant.
Apresenta-se aqui uma reflexão de como se manifesta a apropriação e interação da mise-enscène teatral no filme. Para isso se vale de uma pesquisa histórica sobre a relação teatro e
cinema tendo em vista que a produção cinematográfica incorpora aspectos teatrais para
compor sua narrativa fílmica desde quando o cinema começou a se preocupar com questões
de anunciação até os dias de hoje. Dessa forma é válido investigar a especificidade do conceito
de encenação no contexto cinematográfico, considerando sua tradição teatral. Dentro desse
contexto, formata-se uma analise critica sobre o filme e sua relação com outras linguagens.

Palavras-chave: Cinema, Teatro, Mise-en-scène.
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CÓDIGO: HS0025
TÍTULO: Análise dos aspectos que direcionam as decisões sobre carreira profissional entre os
concluintes dos Cursos de Graduação mais concorridos no processo seletivo da UFRN.
AUTOR: DANIELE DE SOUZA PAULINO
ORIENTADOR: CYNARA CARVALHO DE ABREU
CO-AUTOR: VITOR ALEXANDER CORTEZ DE OLIVEIRA

Resumo:

A pesquisa intitulada "Estou me formando... e agora? Análise dos aspectos que
direcionam as decisões sobre carreira profissional entre os concluintes dos Cursos de
Graduação mais concorridos no processo seletivo da UFRN" tem por objetivo investigar quais
são os aspectos que influenciam as decisões de carreira entre os concluintes dos cursos de
graduação da UFRN que apresentaram nos vestibulares de anos anteriores as maiores
demandas de candidatos por vagas, a saber, Medicina e Psicologia. Para tanto, utilizou-se na
primeira etapa da pesquisa um questionário sócio demográfico e a Escala de Desenvolvimento
de Carreira para Universitários (EDCU). Participaram 31 concluintes de psicologia 2012.2 e 47
residentes de medicina do primeiro semestre de 2013. Os resultados apontam que as escolhas
profissionais dos jovens desses dois cursos apresentam pontos de convergência, mas também
especificidades que refletem a influência das trajetórias pessoais, do contexto social e
econômico atual nas escolhas empreendidas.

Palavras-chave: EDCU; psicologia; decisões de carreira.
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CÓDIGO: HS0028
TÍTULO: DOS PROCESSOS DO POEMA AO POEMA PROCESSO
AUTOR: ALBERIONE DA SILVA MEDEIROS
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO DIAS

Resumo:

O trabalho visa fazer um recorte na Literatura produzida no Brasil a partir dos
movimentos literários surgidos a partir do movimento concretista, focalizando o Poema
Processo. o Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, respectivamente. Tivemos grandes
nomes de nossa literatura potiguar envolvidos no desenrolar desse momento literário que
revolucionou a forma de escrever poesia, entre eles, destacando as figuras de Moacy Cirne,
Nei Leandro de Castro, Anchieta Fernandes, Sanderson Negreiros, dentre outros. Para
Anchieta Fernandes, ?Processo é uma coisa em construção. Se a poesia tradicional acha que
um poema está concluído, possui um autor, que não aceita que ninguém o altere, o
poema/processo , por sua vez, tem a tese do poema em processo. Só tem valor quando seu
processo é trabalhado por diversos autores, com novas versões, partindo do gráfico para o
objetual, para o cinematográfico, até esgotar toda aquela proposta inicial do poema. Eu, Dailor
e Marcos Silva sugerimos que o movimento fosse chamado de ?programações/processo?, mas
a sugestão não foi aceita pelos do sul e não pegou nacionalmente. Achávamos que, para
radicalizar totalmente contra a literatura, nossas produções não deveriam ser chamadas de
poemas.? Pensando na importância que esse movimento artístico-literário teve, justifica-se o
desenvolvimento desta pesquisa, o que favorecerá uma divulgação das obras e autores locais
de importância no cenário literário nacional.

Palavras-chave: Literatura Brasileira, Poema/Processo, Movimentos literários.
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CÓDIGO: HS0031
TÍTULO: As contribuições e as lacunas teórico-práticas dos cursos de Pedagogia a Distância na
formação do Educador Infantil.
AUTOR: YURI BORTONE
ORIENTADOR: JACYENE MELO DE OLIVEIRA

Resumo:

Nossa pesquisa estuda as contribuições e lacunas teórico-práticas dos cursos de
Pedagogia à distância referentes ao trabalho específico da Educação Infantil, numa
investigação qualitativa (LÜDKE, ANDRÉ, 1986), a partir da análise documental e revisão
bibliográfica, utilizando os documentos considerados oficiais (BODGAN; BIKLEN, 1994). A partir
do cadastro na UAB (Universidade Aberta do Brasil), foram descobertas vinte e oito
Universidades Federais que oferecem ou ofereceram o curso de Pedagogia na modalidade a
distância. As IES ofertam ou ofertaram trinta disciplinas que foram divididas em duas análises:
as que se prestam a corroborar a formação do Educador Infantil e as que são especificas para
tal nível de ensino. Algumas das muitas IES já trabalhem em busca de uma formação mais
completa, sabendo diferenciar o trabalho com crianças de 0 a 5 anos das de 6 a 10,
respeitando a necessidade da malha complexa do saber e fazer pedagógicos (KISHMOTO,
2005) da primeira infância, mas em relação a outros cursos sentimos falta de componentes
obrigatórios e discussão de algumas temáticas. Sendo o curso de Pedagogia o lócus, por
excelência (ARAÚJO, 2008), de formação do profissional Educador Infantil, devemos cultivar a
consciência da nossa incompletude (FREIRE, 1996), o que justifica a necessidade de estarmos
revendo constantemente esses cursos, sempre no intuito de evidenciar a criança como
referência no trabalho pedagógico (BARBOSA et al., 2010).

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL; PEDAGOGIA A DISTÂNCIA; PROPOSTAS CURRICULARES.
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CÓDIGO: HS0033
TÍTULO: Filogenesis de Sidarta
AUTOR: CICERO SILVIO DA SILVA ROCHA
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON

Resumo:

A COSMOLOGIA NA VISÃO POÉTICA DE AUGUSTO DOS ANJOS

Do grego cosmos = "ordem"/"mundo" + logia = "discurso"/"estudo"), essa ciência, e
sua associação com a poesia é tão antiga quanto o mundo. Poetas antigos eram quase sempre
sacerdotes de templos antigos que eram as academias e os laboratórios científicos onde as
pesquisas mais avançadas eram realizadas e disseminadas às comunidades. A herança cultural
dessa ciência no imaginário humano, seja na religião, literatura,saúde, filosofia, entre outras
áreas do saber é profunda, especialmente na poesia. Nosso trabalho investiga e resgata a
importância da cosmologia na poética de Augusto dos Anjos (1884-1914). Nossa metodologia
será a comparação de poemas de Augusto com as informações histórico-cultural e os
conhecimentos científicos sobre cosmologia/astronomia encontrados em seus poemas e a
análise simbólica dos signos nas suas obras poéticas que remetem à Cosmologia como ciência
e não apenas como referências da ordem das alusões comuns no acervo da poesia ocidental
clássica. Esperamos demonstrar que nosso poeta se mostra um grande cosmólogo com
conhecimentos de astronomia/cosmologia. Augusto dos Anjos realiza essa difícil tessitura
entre o poético e o científico de forma simples e agradável, instigando seus leitores não
apenas a instigar essa área científica, mas ensinado e atualizando seu conhecimento de
mundo. Apontaremos em uma série de poemas a presença da cosmologia no imaginário, na
temática e no vocabulário do poeta.

Palavras-chave: Augusto dos Anjos, Cosmologia, Poesia.
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CÓDIGO: HS0035
TÍTULO: Bem-estar subjetivo em mulheres grávidas acima dos 35 anos usuárias de unidades de
saúde
AUTOR: HEDYANNE GUERRA PEREIRA
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
CO-AUTOR: MARIA AURELINA MACHADO DE OLIVEIRA

Resumo:

As mulheres representam mais da metade da população brasileira, com a ampliação
do contingente de populacional superiores a 60 anos, observa-se reflexos importantes para a
vida social, além de reivindicações do movimento feminista e avanços tecnológicos na área
reprodutiva. Nesse contexto, muitas mulheres estão adiando a sua gestação em decorrência
da busca de estabilidade financeira e parceiro estável. Realizou-se um estudo descritivo
transversal com o objetivo de analisar o bem-estar subjetivo em mulheres de Natal (RN) que
vivenciam a gravidez tardia. Participaram 80 mulheres grávidas jovens; e 80, com idade 35
anos ou mais (tardias). Os resultados obtidos para as variáveis: idade, naturalidade,
escolaridade, profissão, renda e religião, não tiveram diferenças significativas estatisticamente
entre os grupos com o teste qui-quadrado. Acerca do Bem-estar Subjetivo nas gestantes
tardias, a média dos afetos positivos foi de 68,98 (±13,50), dos afetos negativos 53,58 (±20,08)
e a satisfação com a vida 47,54 (±4,54); nas jovens, a média dos afetos positivos foi 66,15
(±14,66), os negativos 56,96 (±17,77) e a satisfação com a vida 47,48 (±4,68). A gravidez tardia
é uma tendência mundial, o que torna necessário estudos ligados à gestante e sua faixa etária
aquém de uma perspectiva negativa. Ressalta-se ainda a importância para a saúde pública do
desenvolvimento de políticas de assistência, promoção de saúde e capacitação profissional
para atender a este público.

Palavras-chave: Gravidez tardia; Bem-estar subjetivo; Unidades de saúde.
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CÓDIGO: HS0038
TÍTULO: Estresse entre alunos de Psicologia das Instituições de Ensino Superior da Cidade de
Natal/RN.
AUTOR: JULIANNE DANTAS DE OLIVEIRA PIMENTEL
ORIENTADOR: MARIA DA APRESENTACAO BARRETO
CO-AUTOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
CO-AUTOR: KADIDJA SUELEN DE LUCENA SANTOS
CO-AUTOR: MARIA AURELINA MACHADO DE OLIVEIRA

Resumo:

Qualificação profissional é uma exigência que se impõe como condição básica para
ingresso no mundo do trabalho. A formação acadêmica, buscando responder a esta realidade,
impõe uma rotina de ensino e estudo que pode pôr em risco a saúde física e psíquica dos
alunos. Desta forma, o fenômeno do estresse é uma realidade bastante conhecida no meio
acadêmico. Este estudo se propõe a mensurar o estresse entre alunos de Psicologia das
Instituições de Ensino Superior na cidade de Natal, considerando suas possíveis causas e
propondo estratégias de enfrentamento saudável do fenômeno. Estamos realizando uma
pesquisa descritiva, quantitativa e qualitativa, transversal e comparativa do tipo levantamento
de dados. Os participantes são estudantes de Psicologia das Instituições de Ensino Superior de
Natal. O critério de inclusão foi estudar Psicologia em alguma das quatro Instituições de Ensino
Superior da cidade. A coleta de dados fez uso de um questionário sociodemográfico,
Inventário de Sintomas de Stress de Lipp para adultos e uma Evocação Livre através de uma
afirmativa, que tem como objetivo descobrir quais os possíveis agentes estressores para cada
participante. Observou-se que o estresse é um evento presente em muito dos questionários, o
que correspondeu às nossas expectativas. Os dados serão tratados estatisticamente através do
SPSS - Statistical Package for Social Sciences, que agrupa e mensura quantitativamente os
dados a fim de facilitar a análise dos mesmos.

Palavras-chave: Estresse; Estudantes e Psicologia.
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CÓDIGO: HS0042
TÍTULO: Responsabilidade Social Empresarial e Mídia no Rio Grande do Norte
AUTOR: SIMONE EVANGELISTA DA SILVA ANTUNES
ORIENTADOR: CARLA MONTEFUSCO DE OLIVEIRA

Resumo:

A presente pesquisa detém-se a analisar o posicionamento da mídia norte-riograndense acerca da temática Responsabilidade Social e Empresarial e Desenvolvimento
Sustentável. Através de consulta aos jornais ?Tribuna do Norte?, ?Novo Jornal? e "Diário de
Natal", recolheram-se reportagens relacionadas à temática proposta durante o período de
julho de 2012 a junho de 2013. Nessa mesma perspectiva, também foi realizada coleta de
material proveniente de vídeos da internet os quais abordavam o tema da pesquisa. O
resultado desta coleta sucedeu-se em 466 reportagens e 21 vídeos. Dentre o material
analisado, observa-se que apenas 7 reportagens estão relacionadas diretamente ao conceito
de Responsabilidade Social e Empresarial. Além disso, observa-se também que o discurso
midiático sobre o tema desenvolvimento sustentável ainda não feito de maneira que o tripé
proposto (aspectos ambiental, econômico e social) seja empregado. Desta forma, pode-se
admitir que, muito embora o conceito de Responsabilidade Social e Empresarial tenha se
popularizado na ultima década, tal avanço ainda não permitiu o seu amplo emprego no
discurso da mídia potiguar. Além disso, os aspectos pertinentes ao conceito de
Sustentabilidade ainda são tratados desagregadamente e como barreiras ao desenvolvimento
econômico.

Palavras-chave: Responsabilidade Social e Empresarial; Sustentabilidade; Mídia; RN.
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CÓDIGO: HS0044
TÍTULO: POLÍTICA DE EXPANSÃO, ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: UM
ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO REUNI NA UFRN
AUTOR: MARIA EMANUELE MACÊDO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO

Resumo:

Desde as reformas educacionais brasileiras da década de 1990, o ensino superior vem
sofrendo uma série de transformações procurando atender a uma grande demanda por esse
nível de ensino, entendido pelos organismos internacionais e pelas políticas governamentais
como fundamental para a inserção dos Países no mundo globalizado. Com esse objetivo as
políticas adotadas para o setor, nomeadamente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96, possibilitaram a utilização de novos formatos instituições e
adoção de programas que aumentaram a cobertura do ensino superior no Brasil. Um desses
programas, o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) do
governo federal veio para expandir o acesso nas universidades públicas. O presente trabalho
analisa a expansão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no âmbito do
REUNI, utilizando como referência os dados dos Relatórios de Gestão da instituição,
focalizando o número o aumento das matrículas e cursos. Por fim concluímos que a expansão
da UFRN relativa à matrícula e ao número de cursos já acontecia anterior a implementação do
REUNI, o programa, no entanto trouxe uma nova dinâmica que sedimentou e acelerou o
crescimento da instituição.

Palavras-chave: Política de Educação Superior; Expansão; REUNI.
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CÓDIGO: HS0045
TÍTULO: Os decaídos de 1930
AUTOR: TAINA DA SILVA BANDEIRA
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA

Resumo:

A ?Revolução? de 1930 representou, no Rio Grande do Norte, a queda do grupo
político comandado pelo ex-governador José Augusto Bezerra de Medeiros, que foi
momentaneamente alijado do poder. Entre os membros desse grupo político estavam
intelectuais que naquele momento possuíam uma posição de destaque na sociedade potiguar.
Esse corpo de intelectuais (formado, sobretudo, por jornalistas que trabalhavam no jornal "A
República" ? órgão oficial do Governo ? e assessores de José Augusto) era composto por
pessoas que iniciaram suas carreiras profissionais sob a vigência do regime oligárquico que
vigorou até 1930. Considerando essas questões, o objetivo deste projeto de pesquisa foi
identificar a atuação e sua produção intelectual do grupo que perdeu o poder em 1930.
Metodologicamente o trabalho foi construído a partir da leitura de textos escritos por esses
intelectuais, da análise de cartas e documentos jornalísticos escritos nesse período e da leitura
de obras que discutem o movimento de 1930 no Rio Grande do Norte. Apesar de ser um
projeto ainda em andamento, as pesquisas já apontam para o caminho trilhado pelos
intelectuais aliados a José Augusto por ocasião da Revolução de 1930: uma parte desses
intelectuais foi viver em outras cidades - sobretudo Recife e Rio de Janeiro ? e se firmaram em
suas atividades profissionais; outra parte desses intelectuais permaneceu em Natal e se
integrou rapidamente ao novo sistema político.

Palavras-chave: Governo Vargas; Partido Popular; intelectuais norte-rio-grandenses.
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CÓDIGO: HS0050
TÍTULO: Globalização da Agricultura e Castanha de caju
AUTOR: ADILSON DE AZEVEDO ARAÚJO
ORIENTADOR: GLEYDSON PINHEIRO ALBANO

Resumo:

Nesse estudo procura-se entender como ocorre a Globalização da Agricultura no Rio
Grande do Norte a partir da produção e exportação da castanha de caju. A castanha de caju
atualmente é o segundo produto mais exportado do Rio Grande do Norte, o que mostra a
relevância desse produto na economia estadual. Essa exportação envolve pequenos e médios
produtores em vários municípios do Estado, além de grandes empresas exportadoras, dentre
elas, multinacionais, que estão no topo do ranking estadual de exportação. Para estruturar o
referido trabalho, buscou-se definir os conceitos e características da Globalização,
Globalização da Agricultura e da castanha de caju, inserida na Globalização da Agricultura.
Também foram feitas pesquisas no Banco de Dados Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e na Secretaria de
Comércio Exterior (SECEX), fez-se uma serie histórica da produção, exportações e importações
de castanha de caju no Mundo e no Brasil. Posteriormente, passou-se a enfocar no Rio Grande
do Norte, fazendo-se uma analise do histórico das exportações de ACC no Rio Grande do
Norte, destacando que essa cultura toma impulso a partir da constituição da empresa Mossoró
Agroindustrial S.A (MAISA) e do projeto de agrovilas da Serra do Mel. Mais adiante, é
destacado o papel das grandes processadoras de caju no RN e no final são apresentados alguns
problemas inerentes à castanha de caju no RN.

Palavras-chave: Globalização da Agricultura; Castanha de Caju; Rio Grande do Norte.
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CÓDIGO: HS0051
TÍTULO: Geografia e Ensino: materiais didáticos e a formação de uma "inteligência espacial".
AUTOR: NATÁLIA NAÍLE BEZERRA
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS

Resumo:

Este relatório sistematiza os estudos, questionamentos e resultados obtidos no projeto
de iniciação Científica ?Ensino da Geografia: os processos de aprendizagem e formação de uma
Inteligência Espacial?, desenvolvido no ano de 2012. O objetivo deste estudo é analisar o
ensino de Geografia quanto aos processos de ensino-aprendizagem responsáveis pela
formação de uma ?inteligência espacial?, tendo como suporte poesias e imagens utilizadas no
material didático impresso do curso de Geografia a Distância na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). O desenvolvimento do trabalho foi realizado a partir de
procedimentos metodológicos como leituras, revisão bibliográfica referente ao tema central
da pesquisa. Foi trabalhada também a técnica de aplicação de um questionário com a turma
de Geografia 2009.1 do Ensino a Distância, em que os alunos responderam a uma questão com
um enunciado e duas imagens. Após responderem a atividade os alunos foram incentivados a
comentar como as imagens os influenciaram na compreensão. Por fim, foram desenvolvidos
artigos como entendimento e reflexão para fundamentar um olhar crítico e analítico sobre o
uso da inteligência espacial na imagem e poesia. Neste sentido, entende-se como a imagem
poética, em seus diferentes suportes, favorece ao estímulo da inteligência Espacial
capacitando a problematização do espaço como objeto de estudo da Geografia, criando e
resolvendo problemas que conduz ao conhecimento.

Palavras-chave: Inteligência Espacial; Geografia; Material Didático Impresso.
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CÓDIGO: HS0052
TÍTULO: Iniciativas culturais de reinserção social em práticas de saúde mental - o perfil de
usuários do serviço público em Natal
AUTOR: IANNY FELINTO MEDEIROS
ORIENTADOR: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM

Resumo:

O estudo teve por objetivo investigar a participação de usuários da rede de saúde
mental, em iniciativas culturais e artísticas existentes em Natal, tendo por perspectiva
metodológica a abordagem qualitativa e etnográfica, propondo uma investigação em 2 etapas.
Na primeira etapa, realizaram-se entrevistas semiestruturadas junto a 88 usuários da rede de
saúde mental, identificando iniciativas das quais os usuários participaram, participam ou
gostariam de participar; na segunda etapa, através da etnografia, acompanharam-se usuários
em iniciativas socioculturais, de modo a caracterizá-las e saber suas contribuições nos
processos de reinserção social. Constatou-se que os usuários participantes de iniciativas
culturais (práticas religiosas, atividades de lazer, de dança, etc), apresentam maior satisfação
pessoal. A pesquisa igualmente constatou algumas dificuldades que implicam na efetivação
dessas práticas; destacamos: 1) limitação financeira de alguns; e 2) limitações individuais
associadas ao adoecimento. Os dados referentes à etnografia foram analisados em 4 eixos
temáticos construídos coletivamente, a partir dos relatos em um grupo de colaboradores.
Observou-se que o baixo nível de envolvimento de alguns usuários em certas atividades
culturais e a desconexão nos projetos terapêuticos são alguns dos fatores que inibem que esse
público esteja socialmente inserido. Sendo relevante considerar que essas ações inclusivas
devem ser elaboradas e realizadas a partir de uma rede local.

Palavras-chave: Saúde Mental, Cultura, Arte, Reinserção Social.
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CÓDIGO: HS0059
TÍTULO: ESTUDO DA FICÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: A FICÇÃO DE DALTON TREVISAN,
MILTON HATOUM E RICARDO DAUNT
AUTOR: EDUARDA DA SILVA VALDIVINO
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS

Resumo:

Este artigo tem como foco o conto ?Capitu sou eu?, de Dalton Trevisan, procurando
analisar o modo como a representação da condição humana se insere na narrativa a partir de
suas personagens principais, sobretudo na representação social da mulher (professora),
compreendendo questões relacionadas ao desejo e ao poder da personagem e sua natureza
mutável e fragmentária como recorrência da literatura contemporânea. Para proceder à
análise, tomamos como orientação de leitura a perspectiva crítica de Antonio Candido, no que
se refere à relação entre o texto literário e a vida social, do pensamento de Francesco Alberoni
sobre o Erotismo, e de Octavio Paz, em seu livro A dupla chama: amor e erotismo.

Palavras-chave: desejo, sedução, erotismo, poder, Trevisan.
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CÓDIGO: HS0061
TÍTULO: A ESPACIALIDADE TURÍSTICA NO CONTEXTO COMPARADO BRASIL PORTUGAL: a
análise dos efeitos econômicos da atividade na Cidade de Natal - Brasil e Coimbra- Portugal.
AUTOR: JULLIANI LAISS ALVES MAIA
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO

Resumo:

O estudo tem como objetivo compreender a espacialização das relações entre a
atividade turística e as demais atividades que lhes dão suporte, nas cidades de Natal- BR onde
o turismo é de modelo sol e mar e em Coimbra-PT onde o turismo é de modelo cidade
histórico-universitária. Em Natal o campo de estudo se concentra aos hotéis da Via Costeira, e
em Coimbra foram selecionados hotéis das categorias: charme, baixo custo, tradicional,
intermediário e de negócios. A metodologia aplicada contem as etapas de pesquisa
bibliográfica das varias áreas que tratam dessa temática, pesquisa de campo e entrevistas
realizadas nos hotéis e no principal atacadista de abastecimento aos hotéis pesquisados. Como
resultado o alcance das relações que sustentam o turismo nessas localidades transbordam
para além das fronteiras nacionais, tal fenômeno está expresso por meio do uso da cartografia
temática. Espera-se que este trabalho consista em contribuição para o tema em estudo, e que
também possibilite a replicação e posterior aprimoramento da metodologia aplicada, para que
esta cadeia de atividades que dão suporte ao turismo ocorrente em uma localidade seja
desvendada, e dessa forma as políticas públicas necessárias ao fortalecimento das relações
atuantes sejam realizadas.

Palavras-chave: Turismo, Espacialização, Fluxos, Coimbra-PT, Natal- BR.
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CÓDIGO: HS0065
TÍTULO: Cidades: uma (re)apresentação fílmica do espaço urbano
AUTOR: JOABSON BRUNO DE ARAÚJO COSTA
ORIENTADOR: MARIA HELENA BRAGA E VAZ DA COSTA

Resumo:

O trabalho investiga a (re)apresentação do espaço urbano nas produções
cinematográficas, tendo como objeto de análise o filme brasileiro O Som ao Redor (2013)
dirigido por Kléber Mendonça Filho. Desta forma, o contexto cinemático enquanto
representação serve de suporte para a análise do cotidiano dos indivíduos e dos grupos
culturais que ocupam o espaço geográfico e arquitetônico, tornando-se primordial para o
entendimento dos modos, da coerência e dos sentidos pelos quais as vivências,
comportamentos, identidades, subjetividades e práticas sócio-culturais, vêm sendo
constituídas e re-elaboradas espacialmente. Assim, o filme é abordado sob uma perspectiva
valiosa de análise do espaço urbano, no caso, a cidade de Recife.

Palavras-chave: Cinema, (Re)apresentação; Espaço Urbano, Recife.
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CÓDIGO: HS0069
TÍTULO: A trajetória do comércio exterior da Região Nordeste no periodo recente
AUTOR: PERILÔNIA OLIVEIRA CAMPOS DE SOUZA
ORIENTADOR: MARIA LUSSIEU DA SILVA

Resumo:

Este estudo constitui elemento do projeto de pesquisa ?A trajetória recente do
comércio exterior da Região Nordeste? e expõe os resultados alcançados até o momento, tais
como: i) a contribuição da Região Nordeste para o comércio exterior do país; ii) os principais
produtos exportados pelos estados nordestinos; e, iii) os principais destinos de suas
exportações. Os procedimentos metodológicos adotados foram revisão da literatura acerca do
processo de internacionalização da produção e da inserção competitiva da região Nordeste
e/ou aspectos relevantes ao tema em estudo; e, levantamento e análise de dados de comércio
dos estados da Região Nordeste, com base nas informações disponibilizadas pelo MDIC/SECEX.
Os resultados apontam para uma estrutura de comércio baseado em commodities agrícolas e
industriais e que o comércio exterior da região é realizado sobretudo com integrantes da
União Europeia e Ásia. Ademais, alguns estados apresentam redução de sua participação no
comércio exterior da região. Conclui-se que a intensificação das relações comerciais com o
mundo perpassa por fatores que incluem desde incentivos aos produtos que garantem uma
sustentabilidade no mercado internacional bem como o fortalecimento de nichos de mercados
já conquistados e/ou busca por novos espaços no mercado externo.

Palavras-chave: Internacionalização da Produção. Exportações. Região Nordeste.
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CÓDIGO: HS0071
TÍTULO: Ficção e autobiografia nos romances de Cristóvão Tezza e de J. M. Coetzee
AUTOR: FRANCISCA MARIA DE MEDEIROS BRITO
ORIENTADOR: MARCIO RENATO PINHEIRO DA SILVA

Resumo:

Um dos traços mais recorrentes à narrativa produzida nas últimas décadas consiste na
ficcionalização da própria situação enunciativa e em sua transposição ao relato, compondo
discursos de híbrido teor autobiográfico; híbrido porque, a despeito das eventuais
identificações entre o relatado e o vivido, tais textos são classificados e promovidos como
sendo ficção. Partindo dessas questões, analisamos o romance ?O filho eterno?, do brasileiro
Cristóvão Tezza, e a trilogia ?Cenas da vida na província? (composta pelos romances:
?Infância?, ?Juventude? e ?Verão?), do sul-africano J. M. Coetzee. Neles, embora a mescla
entre autobiografia e ficção resulte em considerável predomínio do caráter ficcional, isso não
implica, contudo, o descarte de seus traços autobiográficos, pois são estes, justamente, o
conteúdo ficcionalizado.

Palavras-chave: Autobiografia. Cristóvão Tezza. Ficção. J. M. Coetzee.
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CÓDIGO: HS0072
TÍTULO: Gestão Pública, Democracia e Participação Social: os Conselhos Gestores de Saúde da
Região Metropolitana de Natal-RN
AUTOR: PAULA MICHELLE LINHARES FLORIPES
ORIENTADOR: LINDIJANE DE SOUZA BENTO ALMEIDA

Resumo:

A Constituição Federal de 1988, produto de grande mobilização da população contra o
regime instalado em 1964, surge consagrando o Estado de direito democrático. A
"Constituição Cidadã" propõe um novo modelo de gestão pública que incentiva a participação
popular, através do exercício pleno da cidadania e da conscientização da população quanto ao
seu papel na busca pela melhoria do bem estar coletivo.
A Carta Cidadã, baseada no princípio da participação popular, trouxe consigo alguns
instrumentos legais de participação cidadã na gestão pública, como por exemplo as Audiências
Públicas, o Orçamento Participativo e os Conselhos Gestores.
Este último canal de participação popular surgiu com a finalidade de democratizar as
ações governamentais. Os Conselhos são espaços onde a sociedade possui a oportunidade de
discutir, deliberar, fiscalizar e cobrar politicas públicas para determinado setor. As atividades
desenvolvidas nos Conselhos não são iguais em todos os municípios brasileiros, visto a
disparidade do grau de envolvimento da população com questões pertinentes à gestão
pública.
A pesquisa em questão dá-se no âmbito dos Conselhos de Saúde da Região
Metropolitana de Natal. Atualmente, os municípios que compõe a região metropolitana de
Natal são: Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Vera Cruz,
Macaíba, São José de Mipibu, Monte Alegre e Ceará-Mirim, totalizando dez municípios.

Palavras-chave: PARTICIPAÇÃO SOCIAL; CONSELHOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE.
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CÓDIGO: HS0077
TÍTULO: ARTICULANDO GÊNERO E SUBJETIVIDADE A PARTIR DAS DIMENSÕES TRABALHO E
FAMÍLIA: UM ESTUDO COM MULHERES DE UM ASSENTAMENTO RURAL DO RIO GRANDE DO
NORTE
AUTOR: SHARLINE DIONÍZIO DA SILVA
ORIENTADOR: JADER FERREIRA LEITE

Resumo:

A pesquisa em questão possibilitou compreender a construção das relações de gênero
em territórios de luta pela terra como os assentamentos rurais em estudo. Assim, propomos
dois eixos norteadores desses processos de produção subjetiva: os modos de relação que tais
mulheres estabelecem com o trabalho e a família, analisando assim, os modos de relação
(permanências e rupturas em torno do papel feminino) que as mulheres assentadas
estabelecem na sua unidade familiar, bem como conhecer as formas de inserção das mulheres
assentadas no trabalho, tomando como foco a agricultura familiar. O presente trabalho tratou
de investigar os processos de subjetivação relativos à questão de gênero em mulheres de dois
assentamentos rurais, coordenado pelo MST, no Estado do Rio Grande do Norte. Os
procedimentos metodológicos corresponderam a: Pesquisa de campo através de: visita a dois
Assentamentos rurais da região agreste do RN, realização de entrevistas semiestruturadas,
realização da técnica do grupo focal e da observação participante. Assim sendo, as
observações e reconhecimento de campo nos mostraram a necessidade de discutir e dialogar
com estas mulheres sobre os caminhos que elas trilharam até o presente momento e suas
perspectivas sobre sua situação no cenário rural, no que diz respeito aos processos de
subjetivação e como são e podem ser expressos para que então se entenda como se
desenvolve essas relações de gênero.

Palavras-chave: Assentamento rural, Gênero, mulheres.
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CÓDIGO: HS0078
TÍTULO: Saúde mental e gênero: estudo sobre consumo de álcool entre moradores de um
assentamento rural do RN
AUTOR: ELIANE LUCAS DA SILVA
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivos identificar os padrões de consumo de álcool
associados ao gênero, além de caracterizar o funcionamento, acolhimento e estratégias
desenvolvidas pela rede sóciosanitária referentes às questões de saúde mental e uso de álcool
em cinco assentamentos rurais do RN, localizados nas macrorregiões Leste potiguar e Agreste
Potiguar. Para tanto, houve a aplicação do instrumento sócio-demográfico na tentativa de
mapear a população, além disso, para identificar os padrões de consumo de álcool, aplicamos
o instrumento AUDIT e o roteiro de entrevista semiestruturada em moradores e profissionais
de saúde. Estes instrumentos foram aplicados em homens e mulheres acima de 18 anos que
aceitaram participar da pesquisa.
Verificamos que, de um total de 197 famílias, 540 pessoas preencheram o critério de
inclusão na pesquisa e 71% delas aceitou participar, totalizando 33% de homens (n=179) e 38%
de mulheres (n=210). Sendo que, 21 homens (11,2%) obtiveram pontuação igual ou superior a
8 no AUDIT e responderam à entrevista semiestruturada. No caso das mulheres, 9 foram
entrevistadas, correspondendo a 4,5% do total de 38%.
Constatamos que há diferenças significativas no consumo de álcool entre homens e
mulheres nos assentamentos. Ressaltamos a importância desse estudo para possíveis
problematizações nesse campo, na tentativa de contribuir para o desenvolvimento de
estratégias que atendam às demandas dessa população.

Palavras-chave: Assentamentos rurais, saúde mental, gênero, consumo de álcool.
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CÓDIGO: HS0080
TÍTULO: Sertão ditigal
AUTOR: PRISCILA DALLVA DE OLIVEIRA FALCÃO
ORIENTADOR: MARIA ERICA DE OLIVEIRA LIMA

Resumo:

À medida que avançam as iniciativas do Governo Federal e das prefeituras para inserir
a sociedade no acesso a internet existe também a preocupação, por parte de pesquisadores e
estudiosos, com o modo em que a sociedade está se adaptando a essa tecnologia bem como o
seu uso e aceitação. A presente pesquisa é centrada especificamente na necessidade traçar
um perfil de quem é esse usuário nas cidades do Semi-Árido, revelar a forma ele vivencia essa
transformação e observar o impacto que o uso da internet ou da tecnologia da informação
trouxe ou pode trazer para a sociedade local.
A pesquisa consiste em mapear a inserção da tecnologia digital no sertão do Nordeste
Brasileiro em especial nas cidades do Estado do CE e do Rio Grande do Norte entre 20 a 40 mil
habitantes, sendo escolhidas apenas três cidades do Ceará: Várzea Alegre, Cedros e Lavras de
Manguabeira. As cidades do Rio Grande do Norte ainda fazem parte de objeto de discussão. A
partir disso, fazer um comparativo da inserção tecnológica entre os usuários do universo
digital no sertão nordestino; traçar um perfil para os próximos questionários e estabelecer
uma geografia digital (número de lan houses, modelo de sociabilidade e modelo de interação
entre jovens, adultos e terceira idade) e apresentar as possíveis modificações culturais no
sertão.

Palavras-chave: pesquisa, sertão, internet.
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CÓDIGO: HS0081
TÍTULO: Capacidade de resposta e suporte institucional da rede de Atenção Primária frente às
demandas de saúde mental de assentados rurais
AUTOR: BRENDA ALBUQUERQUE ADRIANO DA SILVA
ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN

Resumo:

Este trabalho investiga as formas de funcionamento,acolhimento e tratamento
promovidos na rede sócio-sanitária referentes às demandas de saúde mental e consumo de
álcool em cinco assentamentos do Rio Grande do Norte;caracterizando as formas de
conhecimento e adesão dos profissionais de saúde e moradores em relação as estratégias
vinculadas as demandas de transtornos mentais e uso de álcool nos assentamentos rurais.E
ainda verificando a incidência de transtornos mentais e consumo de álcool nos
assentados.Foram aplicados 197 questionários sócio-demográfico-ambientais nas famílias;e o
questionário AUDIT(Teste de Identificação de Desordens Devido ao Uso de Álcool) e SRQ20(Self Reporting Questionnair) em 179 homens e 210 mulheres;incluindo entrevistas semiestruturadas com os participantes que atingiam os pontos de corte do AUDIT e SRQ-20,e com
profissionais da saúde.Dos homens assentados 11,7% atingiram o ponto de corte do
instrumento AUDIT e 5% do instrumente SRQ-20.Em relação às mulheres 4,2% alcançaram o
ponto de corte do AUDIT e 14,7% do SRQ-20.Já as análises das entrevistas semi-estruturadas
apontam a falta de estratégias eficientes dos serviços de saúde que previnam o uso abusivo de
álcool e a incidência de transtornos mentais,além de orientações sobre como lidar com essas
questões.Assim,notou-se a necessidade de uma melhor capacitação das equipes da Atenção
Primária à Saúde,bem como uma maior articulação delas para o acolhimento das demandas
dos assentados.

Palavras-chave: Assentamentos; Atenção Primária; uso de álcool; transtornos mentais.
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CÓDIGO: HS0085
TÍTULO: O serviço social em Natal: 1975-2005
AUTOR: ELISAMA MIDIAM SANTOS DE ARAÚJO
ORIENTADOR: RITA DE LOURDES DE LIMA

Resumo:

A pesquisa ?O Serviço Social em Natal: caminhos teórico-metodológicos percorridos
pela profissão nos últimos 30 anos? se propõe a continuar um projeto de pesquisa iniciado em
2005 e visa reconstituir a história do Serviço Social em Natal nos últimos 30 anos, período
sobre o qual ainda não existe informações sistematizadas sobre o assunto. Essa pesquisa tem
como objetivo fazer o levantamento e sistematizar o material existente no Setor de
Documentação do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte ? UFRN ? que seja pertinente a história do Serviço Social no RN e, através destes,
reconstituir tal história relativa ao período 1975-2005. Trata-se de uma pesquisa documental e
exploratória, e desenvolve-se delimitando períodos históricos. Concomitantemente realiza-se
pesquisa bibliográfica sobre o contexto histórico mais amplo. Resultados: os documentos se
encontram divididos por décadas e pelas seguintes áreas: Ensino, Administração, Pesquisa e
Extensão. Neste sentido, as ações da pesquisa no primeiro semestre (2012.2) foram dedicadas
a fazer a separação dos documentos da área de Ensino entre os que são fundamentais para a
pesquisa e os que necessitam apenas de serem arquivados. No segundo semestre (2013.1), as
nossas ações se centraram na catalogação de todo material existente na área Ensino a fim de
facilitar futuras análises dos documentos.

Palavras-chave: História do Serviço Social. Departamento de Serviço Social.
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CÓDIGO: HS0090
TÍTULO: Uma análise do Eu na poesia de Luís Quintais
AUTOR: MAISA MEDEIROS PACHECO DE ANDRADE
ORIENTADOR: MARTA APARECIDA GARCIA GONCALVES

Resumo:

O autoconhecimento sempre foi um tema constante na poesia ao longo dos tempos. O
poeta sempre se deteve em procurar por seu Eu, por sua essência, não sendo raras as viagens
ao seu interior, em busca de si mesmo. A poesia moderna, porém, não se restringiu à
indagação acerca do sentir do coração ou às angústias individuais do ser poético, frequentes
no universo lírico até então. Ela foi mais além. O poeta moderno deixa um pouco de lado o seu
Eu empírico, para se voltar ao questionamento acerca de sua função diante do mundo de
alienação e instabilidade em que vive o homem contemporâneo. O presente estudo tem como
objetivo apresentar uma análise do Eu poético na poesia contemporânea de Luís Quintais,
poesia esta que possui como uma de suas temáticas predominantes reflexões acerca da
realidade atual: incerta, indefinida e de difícil descrição, tendo em vista a fugacidade, a rápida
mutação e a consequente pulverização das relações e das coisas no mundo contemporâneo.
Para isso, utilizaremos como aporte teórico as reflexões de Agamben, Friedrich, Felipe Moisés,
Rancière, dentre outros.

Palavras-chave: poesia - estilo - poéticas contemporâneas.
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CÓDIGO: HS0091
TÍTULO: MORAL ENHANCEMENT
AUTOR: KEOMA FERREIRA ANTONIO
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA

Resumo:

Este trabalho tem como escopo fazer uma análise reflexivo-filosófica de múltiplos
livros e artigos científicos de pensadores onde a azáfama se dá na discussão acerca do
Enhancement (aprimoramento), consistindo na compreensão e avaliação das oportunidades
para a melhoria da condição e do organismo humano proporcionado pelo avanço da
tecnologia, sendo o foco de nossa pesquisa sobretudo aquilo que se refere ao aprimoramento
moral(Moral Enhancement) por meio de intervenções biotecnocientíficas e farmacológicas. Há
basicamente duas visões a respeito:Transhumanista, onde os argumentos defendem estas
formas de aprimoramento e a Bioconservadora, onde os argumentos se mostram contra esta
intervenção.Além disso, trabalhamos com argumentos, através de quatro temas clássicos da
Filosofia -Liberdade, Justiça, Bem e Natureza humana, consoante o pensamento de Epicuro 341aC-271aC-(cujo pensamento estamos pormenorizando)-,de que modo pode se dar a
legitimação ou a deslegitimação deste procedimento e em que medida o aprimoramento
moral se torna válido. Outrossim tento elucidar que o aprimoramento moral proposto por
Douglas(2008), onde os sentimentos motivadores para um agir imoral, tal como a
discriminação étnica e a violência, são atenuados, é exíguo, I. e., insuficiente e em virtude
disso, proponho que posteriormente ao aprimoramento moral, o discernimento dos
indivíduos, no sentido Epicúreo (Phrónesis) deveria ser aprimorado, garantindo, logo, uma
superior solidez desta moralidade.

Palavras-chave: Aprimoramento moral, Moral Enhancement, Discernimento (Phrónesis).
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CÓDIGO: HS0101
TÍTULO: Ficção e autobiografia nos romances de João Gilberto Noll e de Pedro Juan Gutierrez
AUTOR: JOSE DANTAS DA SILVA JUNIOR
ORIENTADOR: MARCIO RENATO PINHEIRO DA SILVA

Resumo:

Esta pesquisa apresenta a análise de um dos traços mais recorrentes à narrativa
produzida nas últimas décadas: a conjunção entre autobiografia e ficção. Mais precisamente,
utilizamos a hipótese de que recentes romances do brasileiro João Gilberto Noll (?Berkeley em
Bellagio? e ?Lorde?) e do cubano Pedro Juan Gutiérrez (?Animal Tropical?) tomam,
justamente, tais implicações por objeto de composição e de indagação. Ou seja, neles, as
tensões entre autobiografia e ficção são, desde o princípio, direcionadas a uma encenação (e a
um questionamento) sobre as condições em meio às quais a literatura é produzida e difundida
hoje. Os autores, entretanto, diferem na maneira como dão visibilidade a isso: quanto mais
tenso e ambivalente é o processo de adaptação cultural, econômica e identitária vivida pelos
personagens, maior é a ênfase na ficção e menor o papel desempenhado pela autobiografia, e
vice-versa.

Palavras-chave: Autobiografia; Ficção; João Gilberto Noll; Pedro Juan Gutierrez.
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CÓDIGO: HS0102
TÍTULO: Estaleiro de Saberes: uma prática para ensino educativo
AUTOR: TERESA RAQUEL ARAÚJO ALVES DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA

Resumo:

A proposta de uma ciência mais plural vem sendo o foco das pesquisas desenvolvidas
no cenário da Lagoa do Piató-Assú/RN há exatamente 27 anos, por Maria da Conceição Xavier
de Almeida e depois assumido coletivamente pelo Grupo de Estudos da
Complexidade/Grecom. Tendo por base os três patamares norteadores da instituição
universitária - ensino, pesquisa e extensão - o grupo propõe uma reflexão do conhecimento
complexo buscando diálogos entre saberes científicos e "saberes da tradição" (Almeida, 2010).
Com o objetivo de religar saberes e promover uma prática de ensino transdiciplinar, idealizouse um projeto de extensão de formação de professores da Rede Pública de Assú denominado
Oficina Pedagógica Estaleiro de Saberes. Realizado desde 2008, tal projeto está vinculado a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte e a Secretaria Municipal de Educação de Assú. A oficina pedagógica Estaleiro de Saberes
visa facilitar a autoformação e atualização de professores do ensino fundamental; permitir a
partilha de experiências pedagógicas; disseminar novos conhecimentos, frutos das pesquisas
desenvolvidas pelos pesquisadores do Grecom na região da Lagoa do Piató. A comunicação
objetiva avaliar as contribuições desse projeto de extensão. Mostra que por meio da
construção do conhecimento, pode-se mudar a realidade sócio-educativa da região e fazer
com que o pesquisador reafirme seu compromisso de compartilhar os conhecimentos
construídos.

Palavras-chave: Religação dos Saberes, Lagoa do Piató, Complexidade, Oficina Pedagógica.
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CÓDIGO: HS0104
TÍTULO: Representações sociais do trabalho e da aposentadoria para idosos aposentados
AUTOR: ANA PAULA DE ARAÚJO FERREIRA
ORIENTADOR: TATIANA DE LUCENA TORRES

Resumo:

Esta pesquisa, que investiga as representações sociais construídas por idosos
aposentados de grupos de Natal-RN acerca do trabalho e da aposentadoria, trás em sua
fundamentação teórica aspectos relevantes e necessários a serem conhecidos, como o
conceito e histórico de aposentadoria, assim como a relação da identidade com a
aposentadoria, para posteriormente se fazer mais clara a compreensão da relação entre a
teoria das representações sociais com o trabalho e a aposentadoria como objetos de
representações sociais. O estudo apresentou delineamento transversal, exploratório de
abordagem qualitativa, do tipo levantamento de dados. Os participantes (idosos aposentados)
foram convidados a participar do estudo, respeitando os preceitos éticos. Após as fases de prétestes e estudo piloto, foram percebidas limitações para o uso de questionários entre idosos
aposentados com pouca escolaridade, aspecto que interferiu na decisão dos pesquisadores de
retirar a etapa quantitativa prevista (questionário tipo survey), mantendo e ampliando a etapa
qualitativa de entrevista com roteiro semi-estruturado e aplicação individual de forma não
diretiva. Os dados da pesquisa coletados por meio das entrevistas serão tratados com base em
análise de conteúdo e auxílio de softwares de análise textual.

Palavras-chave: representação social, idoso, envelhecimento, trabalho e aposentadoria.
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CÓDIGO: HS0106
TÍTULO: Uma visão sobre a ação docente com educandos que apresentam deficiência, em
Salas de Recursos Multifuncionais, na rede municipal de ensino na cidade de Natal/RN
AUTOR: MARIANNA MEDEIROS DA SILVA
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS

Resumo:

Este projeto, desenvolvido no período de 2012.2 a 2013.1, teve como objetivo
investigar como vem se processando o Atendimento Educacional Especializado ? AEE, de
alunos com deficiência em Salas de Recursos Multifuncionais ? SRM em três escolas da rede de
ensino municipal de Natal/RN. A pesquisa tem caráter qualitativo, o método utilizado foi o
Estudo de Caso, fazendo-se uso de entrevista semiestruturada para a construção dos dados e a
observação. Após realizarmos visitas nas instituições e analisarmos os depoimentos de
professores das SRM, dos coordenadores pedagógicos, dos alunos, dos pais e responsáveis e,
posteriormente, observarmos o atendimento dos alunos com necessidades educacionais
especiais, podemos notar que o AEE tem a função de complementar ou suplementar à
formação desses educandos, essa não é uma tarefa fácil, pois necessita de maior colaboração
e participação de toda a comunidade escolar. É de extrema relevância que haja uma relação
horizontal entre os pilares importantes que sustentam o processo de desenvolvimento
sociocognitivo do ser: escola, família e sociedade, de forma que seja capaz de estabelecer uma
relação de diálogo e trocas entre si, a fim de garantir o acesso e a permanência com qualidade,
para tais alunos na escola regular.

Palavras-chave: AEE. SRM. Alunos com Necessidades Educacionais Especiais.
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CÓDIGO: HS0107
TÍTULO: Da Negatividade e da Neutralidade: Tensões entre Sujeito e Sociedade na Narrativa
Moderna e Contemporânea (Hermann Melville, Albert Camus, J. M. Coetzee, Bernardo
Carvalho)
AUTOR: GABRIELA KAYARA DE MEDEIROS LEITE
ORIENTADOR: MARCIO RENATO PINHEIRO DA SILVA

Resumo:

Este trabalho tem, por objetivo, a análise das narrativas ?Bartleby, O Escrivão? (de
1853-1856), do norte-americano Herman Melville, ?O Estrangeiro? (de 1942), do francoargelino Albert Camus, ?Vida e Época de Michael K? (de 1980), do sul-africano J. M. Coetzee, e
?Nove Noites? (de 2002), do brasileiro Bernardo Carvalho. Mais precisamente, interessa, aí, a
análise das tensões entre sujeito e sociedade por meio de alguns conceitos oriundos da
psicanálise freudiana (negatividade) e da teoria literária (o neutro de Roland Barthes),
utilizando-os tanto na reflexão sobre os personagens e a linguagem quanto sobre as próprias
relações entre literatura e sociedade. Verificou-se, nas quatro narrativas, que os personagens
principais recorrem à neutralidade e à negatividade como forma tanto de sobrevivência social
quanto de crítica. Mas a sociedade, não importa a época nem lugar, obriga os sujeitos
(personagens) a tomarem uma posição, a desfazer sua negatividade e sua neutralidade. Como
isso não acontece, todos são invariavelmente punidos (presos, condenados, mortos). Esta
sanção pode ser lida como uma espécie de denegação: por meio dela, a sociedade expõe, à
revelia, suas ambivalências e contradições, as quais são expostas e, ao mesmo tempo,
colocadas em xeque pelas narrativas analisadas. Conclui-se, portanto, que essas obras são
capazes de reverter a negatividade e a neutralidade, socialmente inaceitáveis, em
instrumentos de reflexão sobre as relações entre sujeito e sociedade.

Palavras-chave: Literatura e Sociedade; Narrativa Moderna; Negatividade; Neutralidade.
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CÓDIGO: HS0108
TÍTULO: A função real e a ideologia da guerra nos relevos assírios: ensaio de interpretação de
fontes imagéticas
AUTOR: RUAN KLEBERSON PEREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES

Resumo:

Apresentam-se, por meio deste trabalho, os resultados obtidos durante a execução do
plano de trabalho ?A função real e a ideologia da guerra nos relevos assírios: ensaio de
interpretação de fontes imagéticas?, do projeto de pesquisa ?Identidade e alteridade no
Oriente Próximo Antigo?, orientado pela professora Marcia Severina Vasques. O cerne do
estudo é a análise iconográfico-arqueológica de relevos parietais neoassírios confeccionados
durante a consolidação do Império Neoassírio (934-605 a.C.), na região de Djezireh, no norte
da Mesopotâmia. Para tanto, se tornaram necessárias a seleção, organização e análise dos
artefatos presentes no corpus, por meio do qual se tornou possível estudar a Assíria por meio
dos relevos de pedra que decoravam as paredes de palácios neoassírios. As cenas
representadas apontam para a necessidade de justificação militar e divina dos atos do rei e das
ações militares empreendidas por ele durante a expansão do Império para além das fronteiras
originais. Assim, o desenvolvimento dos painéis em suporte de pedra que decoravam os
palácios esteve relacionado ao nascimento da política imperial neoassíria, bem como foram
instrumentos promotores da difusão de uma mensagem ideológica do poder e esplendor do
Império Neoassírio, de sua supremacia militar e de sua poderosa máquina de guerra para a
audiência do palácio e para além das fronteiras da Assíria.

Palavras-chave: Função Real ? Ideologia da Guerra ? Relevos Assírios ? Fonte Imagética.
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CÓDIGO: HS0111
TÍTULO: De onde vem a pró-ambientalidade? Atribuição de fontes de determinação do
compromisso pró-ecológico.
AUTOR: DANDARA MORAIS
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO

Resumo:

A maior parte das pessoas parece concordar que conservar o meio ambiente é algo
bom, no entanto, permanecem relativamente inativas a esse respeito. Em vista disso, torna-se
importante compreender os fatores que influenciam positivamente a adoção de práticas de
cuidado ambiental. Estudos que buscaram investigar a percepção das possíveis influências que
precipitam o surgimento do compromisso pró-ecológico na história de vida dos indivíduos, tem
encontrado que a religião aparece como um diferencial entre cuidadores e não cuidadores. Em
vista disso, o objetivo deste trabalho foi acessar a percepção das pessoas a cerca do papel da
religião no tocante às práticas de cuidado ambiental. Foi aplicado um questionário com 84
participantes, das religiões católica, evangélica e espírita. Os resultados apontam que a religião
é compreendida como uma importante influência para a prática de ações de cuidado
ambiental por sujeitos que se disseram praticantes ou não destas ações. As proporções entre
cuidadores e não cuidadores dentre as religiões investigadas se mantiveram as mesmas, no
entanto, evangélicos atribuíram intensidade menor a essa influência e, de maneira geral, os
três grupos religiosos apresentaram justificativas diferenciadas para esta relação. Isto sugere
que aspectos culturais específicos da religião, e de cada religião em si mesma, estão
relacionados a forma que esta influencia o compromisso pró-ecológico.

Palavras-chave: compromisso pró-ecológico, cuidado ambiental, religião.
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CÓDIGO: HS0116
TÍTULO: Energia eólica e sustentabilidade no RN: os motivos da oposição.
AUTOR: LINA CAVALCANTE BARBOSA
ORIENTADOR: JOSE DE QUEIROZ PINHEIRO

Resumo:

Nessa pesquisa buscamos estudar as Fontes Renováveis de Energia e sua relação com
as Mudanças Climáticas Globais, principalmente no que se refere à sua implantação no estado
do Rio Grande do Norte, e escolhemos o município de Galinhos/RN para realizar o estudo,
visto que sua população foi a única que se manifestou com a chegada dos parques eólicos. A
pesquisa teve como objetivo investigar o nível de conhecimento que as pessoas que não fazem
parte da comunidade de Galinhos têm sobre as questões que motivaram as manifestações
contra a instalação do Parque Eólico Rei dos Ventos I na área de dunas. Para isso, foi aplicado
um questionário a 53 estudantes universitários matriculados na graduação dos cursos de
Arquitetura, Psicologia, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção. Os resultados
mostraram que a maioria não sabia das manifestações que ocorreram na região, e que grande
parte atribuiu a causa das manifestações à iminência de um impacto ambiental na região das
dunas, a segunda causa mais citada foi o impacto no turismo local. Ao analisarmos esses
resultados, pudemos observar que a opinião do público leigo se aproxima dos motivos que
levaram os moradores de Galinhos a se manifestar mostrando que, mesmo sem ter
conhecimento do fato, ela expressa uma certa empatia pela população e entende, de certa
forma, quais motivos os levaram a criar resistência contra a instalação do parque eólico.

Palavras-chave: energia eólica; fontes renováveis de energia; município de galinhos.
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CÓDIGO: HS0126
TÍTULO: Turismo residencial no pólo turístico Costa das Dunas/RN: a atuação das empresas
estrangeiras e brasileiras no setor imobiliários
AUTOR: ANDRÉ FELIPE FERNANDES DA SILVA
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL
CO-AUTOR: ÉLIDATHALITA SILVA DE CARVALHO

Resumo:

No final dos anos 1980 o turismo no Nordeste ganha novos impulsos, onde a
valorização da área litorânea, juntamente com os investimentos feitos por programas como o
PRODETUR NE, fizeram com que grandes empreendedores, principalmente da área de
serviços, instalassem seus empreendimentos como hotéis, resorts e restaurantes nesta
localidade e criou assim um padrão locacional favorável a atração de turistas nacionais e
estrangeiros, que buscam lazer e segurança em um único lugar. Na década de 80 inúmeras
modificações ocasionadas pelo crescimento da atividade turística ocorrem em Tibau do Sul,
especialmente em Pipa, que se tornou uma das localidades da costa potiguar que mais
investimentos recebeu nas ultimas décadas. De acordo com dados obtidos in loco no Distrito
de Pipa esta localidade tem vivenciado um processo de aceleração, tanto demográfico quanto
econômico, porém é perceptível que o município não tem sido acompanhado por um
planejamento e desenvolvimento social adequado para inserir a população no âmbito
turístico. O município de Touros, onde a especulação imobiliária está tendo um aumento
significativo nos últimos anos, fazendo com que diversas terras sejam vendidas para o setor
privado, principalmente internacional. Porém de acordo com os dados obtidos a população
nativa e geral, apontam que esta população ainda está pouco inserida no setor turístico. O
turismo está voltado para o turismo imobiliário causando grandes impactos socioambientais,
seguindo o modelo de Pipa.
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CÓDIGO: HS0128
TÍTULO: Psicologia na formação do professor em cursos de licenciatura da UFRN: uma análise
de programas de ensino
AUTOR: MARIANE DE ARAÚJO SOARES
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA BARBOSA PAIVA MAGALHAES

Resumo:

A abordagem positivista embasa uma psicologia voltada para mensuração e
manipulação do comportamento humano. Quando fenômeno educativo, em geral, e da
aprendizagem em particular é analisado sobre este prisma considera-se que a aprendizagem
pode ser mensurada por testes psicométricos e medidas educacionais que muito influencia o
modo como os professores compreendem o fenômeno da aprendizagem. Neste estudo ? uma
pesquisa documental ? pretendemos investigar programas de ensino de disciplinas da área de
psicologia (das Licenciaturas em Pedagogia e Física). A pesquisa foi realizada com oito
programas, cedidos pelos docentes que ministraram tais disciplinas em 2013.1. Os programas
evidenciam uma ênfase nas abordagens interacionistas (Vygotsky, Piaget e/ou Wallon)
presentes em todos os programas. Os programas apontam como conteúdo, ainda, a
apresentação de teorias da aprendizagem e/ou do desenvolvimento. Há coerência entre o
conteúdo programático e a bibliografia sugerida; há convergência no que diz respeito ao
objetivo da disciplina que é colaborar para que o aluno conheça a contribuição da psicologia
para o campo educacional e sua importância para o processo de ensino-aprendizagem. É
válido ressaltar que as teorias apontadas nos programas são de grande importância para a
prática docente, mas questionamos se a pulverização dos conteúdos ministrados em 60 horas
garante a possibilidade de apreensão dos conteúdos e articulação com a prática docente.

Palavras-chave: psicologia da educação, formação docente, licenciatura.
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CÓDIGO: HS0129
TÍTULO: O fórum eletrônico e o desenvolvimento da argumentação a partir da leitura de
poemas por aprendizes da escola fundamental
AUTOR: FRANCIMARA MARCOLINO DA SILVA
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA

Resumo:

Este trabalho é parte da pesquisa ?A multimodalidade na leitura do poema e do livro
de poesia em aprendizes da escola fundamental - estudo longitudinal? (AMARILHA,
CNPq/PROPESQ/ 2010-2014). Investiga o desenvolvimento da argumentação nos educandos
do 4° ano do ensino fundamental, de uma escola estadual, localizada em Natal/RN, a partir da
leitura de poemas. Toma o fórum eletrônico como instrumento do estudo que busca conhecer
o processo de argumentação em discussão pós-leitura decorrente da experiência de ler
poemas. O referencial teórico baseia-se nos estudos desenvolvidos por Amarilha
(2006;2009;2011), Leal; Morais (2006), Vygotsky (1998), Graves;Graves (1995) dentre outros.
Nas reflexões realizadas, parte-se do entendimento que argumentação é uma forma
discursiva, com estratégias de convencimento, sendo uma prática que fundamenta e orienta o
uso do discurso linguístico. Considera que saber discutir sobre o texto lido é parte da formação
do leitor.

Palavras-chave: poesia, argumentação, fórum eletrônico, ensino fundamental.
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CÓDIGO: HS0130
TÍTULO: ANÁLISE DAS NECESSIDADES FORMATIVAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DA
EJA
AUTOR: MARIANA SOARES GOMES
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO

Resumo:

Este trabalho se originou de nossas inquietações concernentes à formação do
professor alfabetizador da Educação de Jovens e Adultos: é necessária uma formação
específica para esse professor? Que saberes relacionados à alfabetização esse docente deve
adquirir?
Assim
sendo,
definimos
como
objetivo:
investigar
dificuldades
docentes/necessidades na formação do professor alfabetizador de escolas municipais de Natal
no desenvolvimento de práticas pedagógicas que perspectivem a alfabetização bem sucedida
de Jovens e Adultos. A pesquisa se inscreve na abordagem qualitativa da pesquisa educacional,
e tem como procedimentos de construção dos dados o Questionário e a Entrevista SemiDiretiva. O campo empírico foi a Escola Emília Ramos, e os sujeitos da pesquisa foram duas
professoras dessa escola, que atuam na EJA. Da análise dos dados, fundamentada em
princípios da análise de conteúdo, emergiu um grande tema: Formação para a docência na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), com uma categoria: 1)Necessidades Formativas/Formação
do Professor da EJA, com suas respectivas subcategorias: 1.1)Conteúdo Programático;
1.2)Autores destacados; 1.3)Procedimentos teórico-metodológicos. Dentre outros
conhecimentos construídos, a pesquisa ratificou a nossa compreensão de que as necessidades
de formação de professores alfabetizadores podem estar relacionadas à lacunas da formação
inicial e continuada.
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CÓDIGO: HS0131
TÍTULO: ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA DESENVOLVIMENTO DO ANÁLISE
COMPARATIVA DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA E SOCIAL DA CIDADE DE NATAL NO PERÍODO
2000-2010
AUTOR: DANIELA WILYANA ARANTES DA SILVA
ORIENTADOR: MARDONE CAVALCANTE FRANCA

Resumo:

No ano 2000, o município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, era composto por
709.422 habitantes (IBGE-Censo 2000), divididos entre seus bairros. Em 2010 esse número
aumentou cerca de 12,72%, totalizando 802.902 habitantes (IBGE-Censo 2010). Existem
muitos indicadores que explicam esse aumento na população, porém o que mais chama
atenção é o índice de envelhecimento, que em alguns bairros teve um aumento muito grande
chegando a ser o dobro ou mais entre os anos estudados. É importante mencionar também as
razões de dependência jovem e velha que diminuiu em uma, enquanto a outra aumentou,
respectivamente. Ou seja, está aumentando a população mais velha e a taxa de natalidade
está diminuindo.
Para falar de pobreza e desigualdade, levantou-se alguns dados sobre a renda da
cidade, bem como por zona e bairro. Alguns bairros, na maioria deles, a taxa de chefes pobres
diminuiu, o que indica o aumento da renda média. Mas em bairros ditos nobres como
Candelária, Capim Macio, Cidade Alta, Petrópolis, Tirol e alguns outros, essa taxa de pobreza
aumentou significativamente.
Também a educação é um dos indicadores mais importantes da demografia, e
percebeu-se que embora tenha diminuído a taxa de analfabetismo no geral, em alguns bairros
como Guarapes, essa taxa ainda é considerada um problema social. Nota-se que as mudanças
que devem acontecer ou que já estão acontecendo, ainda não abrange algumas áreas.

Palavras-chave: Indicadores, Educação, Desigualdade, Envelhecimento Populacional.
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CÓDIGO: HS0142
TÍTULO: Há inidícios de cartel entre postos de combustível da cidade de Natal? uma
investigação a partir de preços da gasolina.
AUTOR: RAYANNE FIGUEIREDO DIAS
ORIENTADOR: LUCIANO MENEZES BEZERRA SAMPAIO

Resumo:

No Brasil o mercado de combustíveis foi regulamentado até os anos 90, onde passou a
ser desregulamentado e com isso houve abertura para estabelecimento de diferentes
contratos entre distribuidoras de combustíveis e postos revendedores, bem como abertura à
entrada de postos sem vínculos com qualquer distribuidora, o percentual de entrada desses
postos só tem aumentado desde então. A proposta do projeto é a analisar estas diferentes
formas contratuais no estado do Rio Grande do Norte, buscando identificar características de
formação de cartel entre postos de combustíveis na cidade de Natal no Rio Grande do Norte. O
estudo parte do modelo principal-agente como base teórica de competição por preço que rege
o comportamento dos postos da cidade. Para melhor entender a composição dos preços,
classificam-se algumas características de postos de combustíveis que estejam relacionadas
com os preços cobrados pelos mesmos, como por exemplo: tipo de bandeira e contrato,
prestação de serviços, estabelecimentos próximos, dados de localização dos postos, entre
outras. Observam-se os tipos de contratos firmados entre distribuidores e revendedores, que
são de grande importância na constituição dos preços dos combustíveis, considerando que
existe uma integração vertical parcial entre eles. Para o estudo empírico será utilizado um
misto de literatura nacional e internacional, que contempla o tema.

Palavras-chave: Revenda de Combustível; Concorrência; Preços.
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CÓDIGO: HS0150
TÍTULO: Sintomatologia ansiogênica em mães de bebês prematuros hospitalizados
AUTOR: BEATRIZ MENDES PEREIRA
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA
CO-AUTOR: MAIHANA MAIRA CRUZ DANTAS

Resumo:

O nascimento pré-termo seguido da hospitalização do neonato em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN) tem sido abordado na literatura como um evento potencialmente
estressor, podendo ocasionar danos à saúde psíquica da puérpera e à relação mãe-bebê.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo investigar a prevalência de sintomas de
ansiedade em mães de recém-nascidos prematuros hospitalizados. Trata-se de um estudo
correlacional de corte transversal, realizado com mães de neonatos a-termo e pré-termo, em
dois hospitais de referência situados no Município de Natal-RN. Para tanto, foi utilizado um
Questionário Sociobiodemográfico e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Nos
resultados constatou-se, quanto a prevalência dos sintomas ansiogênicos em nível clínico, que
80% das genitoras de neonatos pré-termo apresentaram sintomas de Ansiedade-Estado e 64%
foram classificadas como tendo Ansiedade-traço. Já no grupo a-termo, a porcentagem foi de
47,1% e 51,4% respectivamente. Foi encontrada uma diferença quanto a prevalência de
Ansiedade-Estado nos grupos supracitados, sendo esta maior em genitoras de bebês
prematuros (X² = 6; p < 0,001). Todavia, foi constatada grande prevalência de sintomas de
ansiedade em nível clínico nos dois grupos. Assim, salienta-se a importância do diagnóstico da
sintomatologia ansiogênica no período do puerpério a fim de auxiliar no desenvolvimento de
intervenções que tenham como foco a saúde psíquica materna no referido contexto de crise.
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CÓDIGO: HS0156
TÍTULO: Mapa social e desigualdades na Região Metropolitana de Natal
AUTOR: ANNE LOUISE SILVA DE MASSENA
ORIENTADOR: MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO

Resumo:

No Projeto de pesquisa ?Território, coesão social e governança democrática?,
orientado pela professora Dr. Maria do Livramento Miranda Clementino a bolsista Anne
Louise Silva de Massena, realizou sua pesquisa de Iniciação Científica sobre a metropolização
de Natal. Teve por objetivo Verificar os motivos que possibilitaram a inserção do município de
Maxaranguape na Região Metropolitana de Natal e os critérios adotados pela Assembléia
Legislativa estadual para a inserção do município de Maxaranguape na RMN, ampliando a
configuração metropolitana em termos de território físico e relações político institucionais.
Partimos da compreensão de que a metropolização de determinado território deve ser
compreendida como um recurso estratégico voltado para o planejamento urbano. No
desenvolvimento do trabalho foi utilizada metodologia quali-quantitativa própria ao
aprendizado e construção de um diagnóstico situacional. Chegamos a conclusão de que o
processo de metropolização do qual a RMN tem percorrido se sustenta em estruturas de
poder político-partidárias cada vez mais frágeis e uma prova disso são territórios que não se
caracterizam como propriamente metropolitano, como é o caso do município de
Maxaranguape.
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CÓDIGO: HS0160
TÍTULO: A Produção científica dos bolsistas PIBIC/CNPq em Psicologia no Brasil
AUTOR: SARAH RUTH FERREIRA FERNANDES
ORIENTADOR: OSWALDO HAJIME YAMAMOTO

Resumo:

O PIBIC foi criado pelo CNPq para distribuição de cotas de bolsas de Iniciação Científica
(IC). O programa pretende, além da formação em pesquisa, contribuir para práticas
profissionais autônomas e críticas. Na Psicologia, considera-se que a formação científica na
graduação favorece a prática profissional crítica e a articulação entre teoria e prática. Levandose em conta que no aprendizado em pesquisa, a produção de conhecimento ocupa um lugar
central, o presente estudo buscou investigar a produção de conhecimento de bolsistas do
PIBIC dos cursos de Psicologia do Brasil. Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória em
que se constatou que, de 105 de 618 bolsistas de Psicologia, menos da metade possui
produção científica e a participação nos trabalhos se dá majoritariamente na co-autoria de
artigos científicos, o que pode revelar uma maior aproximação entre graduação e pósgraduação. As áreas que mais produzem são Avaliação Psicológica e Psicologia Social. Concluise que é preciso dar as bases para que bolsistas de todas as áreas psi e regiões do país tenham
qualificação para ingressar na pós-graduação; e fortalecer as ações que considerem a pesquisa
como elemento útil ao desenvolvimento da própria Psicologia bem como para trazer
benefícios aos futuros psicólogos.

Palavras-chave: Formação em pesquisa; Comunicação científica; Formação em Psicologia.
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CÓDIGO: HS0164
TÍTULO: Sociologia da Intervenção: Capacitação em Metodologias de liderança comunitária.
AUTOR: LARISSA DE MEDEIROS DANTAS
ORIENTADOR: NORMA MISSAE TAKEUTI

Resumo:

O plano de trabalho inscreve-se num projeto maior denominado A micropolítica dos
jovens em ações coletiva ? Inventividades e subjetividades, que por sua vez, abrigou em 2012
um importante eixo de pesquisa-intervenção intitulado Germinal - Construção coletiva por um
programa de desenvolvimento comunitário sustentável, aprovado no âmbito do PROEXT 2011.
Inscritos com o objetivo de articular a pesquisa-extensão-ensino, tivemos, enquanto
bolsistas PIBIC, uma atuação no Programa, tanto posicionados na aprendizagem de atividades
de intervenção sociológica (extensão universitária), quanto na aprendizagem de atividades de
pesquisa científica propriamente dita. Os dados de uma intervenção nutriram as reflexões
teóricas, do mesmo modo que estas alimentaram o veio da intervenção.
Enquanto bolsistas de iniciação científica, pudemos: de um lado, participar
diretamente numa proposta acadêmica que visa a promoção da ecologia de saberes ? diálogos
entre o saber científico, que a universidade produz, e saberes leigos ou práticos, resultantes da
própria experiência social dos sujeitos, e que circulam na sociedade. De outro, num plano mais
global, pudemos participar de um Programa que visava participar de um ?projeto acadêmico e
social? de produção de conhecimentos e práticas, capazes de contribuir para a transformação
da sociedade.

Palavras-chave: Metodologia Pesquisa-Extensão; Ecologia dos Saberes;
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CÓDIGO: HS0167
TÍTULO: Contribuição do Projovem Urbano na temática da juventude-violência: com a palavra,
o jovem participante do programa
AUTOR: ARTHEMIS NUAMMA NUNES DE ALMEIDA
ORIENTADOR: ILANA LEMOS DE PAIVA
CO-AUTOR: LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS
CO-AUTOR: CAROLINE CRISTINA DE ARRUDA CAMPOS

Resumo:

Assim como as demais categorias geracionais, a juventude é uma etapa da vida, na
qual o indivíduo processa mais intensamente sua trajetória, valores e inserção na vida social.
Ressalta-se que não existe uma única juventude, mas uma pluralidade, assim, fala-se em
juventudes. Destarte, é nela que a violência incide fazendo maiores vítimas, pela maior
exposição à vulnerabilidade social. Por isso, é mister o desenvolvimento de políticas públicas
que imprimam modificações nas condições de vulnerabilidade dessa população. Nesse
caminho, tem-se o Projovem que considera a juventude em sua diversidade, como fase
singular da vida, reconhecendo seus direitos e deveres. Objetivou-se analisar, a partir da fala
dos jovens participantes de um Projovem Urbano (PJU) de Natal/RN, a contribuição do PJU no
trato da questão juventude-violência. Foram realizadas 11 entrevistas semi-estruturadas com
os jovens e a análise da estrutura curricular do PJU. Como resultados, há a presença do tema
violência na grade curricular do programa e, segundo os jovens, o PJU tem contribuído em
relação ao tema ao trazer discussões sobre, e, na medida em que chega a quem tem interesse.
Conclui-se que mesmo que o PJU não tenha como foco atuar na juventude-violência, por se
tratar de uma política pública destinada à juventude deve levar em consideração que esse
público é um dos mais vulneráveis. Assim, deve avançar na investigação dos seus efeitos e na
definição da operacionalização do currículo.

Palavras-chave: vulnerabilidade social, projovem urbano, enfrentamento da violência.
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CÓDIGO: HS0168
TÍTULO: Desempenho no trabalho: explorando dimensões constituintes e variáveis preditoras
AUTOR: GABRIELA GIBSON CUNHA
ORIENTADOR: PEDRO FERNANDO BENDASSOLLI

Resumo:

Esta pesquisa, que toma o desempenho humano nos contextos de trabalho como
objeto, integra-se a um projeto mais amplo que busca recuperar, nos estudos sobre esse tema,
suas dimensões psicossociais. Para tanto, toma os profissionais dos setores denominados de
indústrias criativas como alvo empírico. As etapas da pesquisa até agora realizadas
consistiram: na realização de uma extensa revisão da literatura, especificamente da Psicologia
Organizacional; condução do pré-teste; e início da coleta de dados (ainda em andamento). Em
relação ao estudo bibliográfico, foram pesquisadas as principiais bases de dados, nacionais e
internacionais, resultando em 1300 artigos, que foram submetidos a uma análise sistemática.
Observou-se que, em geral, os estudos concentram-se em desenvolver taxonomias de
desempenho, como o de tarefa, contextual, adaptativo, situacional, e que diversas variáveis
são associadas ao desempenho, como personalidade, conhecimento, experiência, habilidades.
No que diz respeito ao início da coleta de dados, foi realizada uma restrição da população-alvo,
sendo ela constituída por profissionais criativos mais intimamente ligados ao processo de
criação e inovação. Participaram da coleta 569 profissionais, com média de idade de 38,7 anos
e sendo a maioria de artes visuais (32,1%) e artes cênicas (19,7%). A maior parte também
possui ensino superior (77,5%).

Palavras-chave: desempenho; profissionais criativos; POT.
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CÓDIGO: HS0174
TÍTULO: Atendimento Educacional Especializado para alunos com Deficiência no Sistema
Estadual de Ensino de Natal/RN: analisando a atuação de docentes em Salas de Recursos
Multifuncionais.
AUTOR: ANNA KAROLINA ALVES DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS

Resumo:

Durante a década de 1990 inicia-se, em vários países, a busca por uma escola inclusiva.
Nesse sentido o Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi largamente incentivado pelo
MEC a partir de 2007, tendo como objetivo complementar e/ou suplementar o ensino de
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Esse atendimento deve ser oferecido, preferencialmente, na rede
regular de ensino, em Salas de Recurso Multifuncionais (SRM). Essa pesquisa tem como
objetivo principal analisar como vem se processando o AEE em 3 escolas da rede estadual de
Natal/RN. A metodologia utilizada envolveu a pesquisa documental, a entrevista
semiestruturada com professoras da SRM e observação sistemática dos atendimentos
prestados. Podemos constatar que, apesar dos avanços obtidos na aprendizagem dos alunos
com AEE, no sistema estadual de ensino, em Natal/RN, muito necessita ser feito para que esse
atendimento aconteça de forma a trazer maiores resultados. Dentre as necessidades
constatadas podemos situar: mudança na metodologia de formação continuada para os
professores da SRM; urgência da formação para o professor da sala regular; criação de espaços
de planejamento na escola, envolvendo o professor da sala regular e do AEE; a SRM ser parte
do Projeto Político Pedagógico da escola. Cabe, ainda, refletir, de forma macro, se as SRM ? da
forma como existem hoje ? se configuram como a proposta ideal para o sistema educacional
de ensino brasileiro.

Palavras-chave: Educação Especial; Atendimento Educacional Especializado; SRM.
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CÓDIGO: HS0177
TÍTULO: Análise da transmissão de preços entre os mercados de etanol no Nordeste do Brasil:
uma abordagem de séries temporais para o período 2000 a 2011
AUTOR: TULIO RAFFIN MOURA
ORIENTADOR: JANAINA DA SILVA ALVES

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo analisar a transmissão de preços entre os principais
mercados de etanol do Nordeste, Alagoas e Pernambuco, no período de 2000 a 2011, usando a
metodologia de series temporais através da utilização de testes como o ADF, cointegração de
Johansen e causalidade de Granger. Esse testes, respectivamente, mostraram que todas as
series de preços são estacionarias de ordem I, que existe uma relação de longo prazo estável
entre as variáveis e que o mercado central para ambos os produtos foi o de Pernambuco. Por
fim, estima-se as elasticidades de transmissão de preços para o etanol anidro e hidratado,
chegando a conclusão de que não existe uma perfeita integração de mercado para ambos os
produtos, uma vez que encontra-se uma relação inelástica.

Palavras-chave: Etanol, Transmissão de preços, Alagoas, Pernambuco.
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CÓDIGO: HS0178
TÍTULO: Análise da transmissão de preços entre os mercados de etanol em São Paulo e
Alagoas no período de 2002 a 2011
AUTOR: FELIPE JOSÉ GURGEL DO AMARAL
ORIENTADOR: JANAINA DA SILVA ALVES

Resumo:

Esse trabalho tem como principal objetivo verificar como se dá a transmissão espacial
de preços do etanol entre os estados de São Paulo e Alagoas no período de 2002 a 2011, a
partir do referencial teórico sobre Integração de Mercado e Lei do Preço Único, utilizando a
metodologia de séries temporais. O teste de causalidade de Granger mostrou que o mercado
central para cada etanol foi o Estado de São Paulo. O teste de cointegração de Johansen
mostrou que existe uma relação de longo prazo entre as variáveis analisadas. O coeficiente de
ajuste do equilíbrio de longo prazo do etanol hidratado mostrou que 50,67% dos desvios dos
preços de Alagoas são corrigidos no mesmo período. O coeficiente de curto prazo indicou que
34,17% dos desvios dos preços de Alagoas são corrigidos no período seguinte. Para o etanol
anidro, o coeficiente de longo prazo não foi estatisticamente significativo, e o coeficiente de
curto prazo mostrou que 21,16% dos desequilíbrios de curto prazo são ajustados no mesmo
período. Por fim, o coeficiente da elasticidade de transmissão de preços para o etanol
hidratado, como também para o etanol anidro, foi menor que um, indicando que não há
perfeita integração de mercado.

Palavras-chave: Transmissão espacial de preços; etanol; séries temporais.
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CÓDIGO: HS0181
TÍTULO: Pesquisa e digitalização das fontes acerca da produção do pensamento católico no Rio
Grande do Norte das décadas de 1930 e 1940
AUTOR: DANIELA ARAÚJO LEIRIAS
ORIENTADOR: RENATO AMADO PEIXOTO

Resumo:

Este trabalho visa analisar o discurso anticomunista procurando compreender esse
discurso por meio do exame das imagens e elementos recolhidos na leitura dos dois periódicos
de maior circulação no Rio Grande do Norte, os jornais A Ordem, porta-voz da Diocese de
Natal e A República órgão oficial do estado norte-rio-grandense. Sendo o meu objetivo
compreender e analisar a construção do discurso anticomunista na imprensa local,
entendemos que nosso exame demonstra a existência de diferentes construções desse
discurso, a do pensamento católico e a das oligarquias liberais. Entretanto, inserido nesse
objetivo é também compreender o imaginário anticomunista católico a nível nacional por meio
do exame de suas imagens e elementos. A revista A Ordem foi fundada em 1921 no Rio de
Janeiro, sendo depois ligada ao Centro Dom Vital, que foi dirigido por Jackson de Figueiredo,
tornando-se o principal órgão de atuação da intelectualidade leiga para a disseminação dos
ideais da Ação Católica. O discurso anticomunista católico como uma continuação do ideário
desenvolvido no século XIX e início do XX pela Igreja. Minha discussão está inserida num
contexto histórico em que se discute o regime implantado na União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, sendo acirrado pelo Levante Comunista de 1935 no Brasil e pela Guerra Civil
espanhola. Portanto, entendendo que, por meio da revista A Ordem e dos jornais da imprensa
local é possível demonstrar o discurso anticomunista.

Palavras-chave: Igreja, Poder, Anticomunismo.
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CÓDIGO: HS0188
TÍTULO: Dinâmica urbana e o setor terciário nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte
AUTOR: JOABIO ALEKSON CORTEZ COSTA
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES

Resumo:

Nas últimas décadas, tem-se assistido nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte
um novo dinamismo das atividades terciárias, marcado pela maior diversificação da oferta e
dos serviços, pelo crescimento do número de estabelecimentos comerciais e de serviços, pela
introdução de novas tecnologias e materiais, e pelas mudanças nas formas de vendas, entre
outros aspectos. Além disso, esse setor tem assumido ainda um importante papel no tocante à
geração de emprego e renda e fonte de subsistência, ao passo que, através de suas atividades,
articula esses espaços a uma rede urbana de escala mais ampla. A expansão das atividades
terciárias nas pequenas cidades aparece intrinsecamente associada ao modelo de urbanização
que tem se processado no território norte-rio-grandense, bem como às novas necessidades do
setor industrial, que necessita de um mercado consumidor amplo capaz de absorver sua
produção, nesse sentido, as pequenas cidades aparecem como espaços propícios à reprodução
do capital, através do consumo.

Palavras-chave: Terciário; Pequenas Cidades; Economia sem Produção; Consumo.
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CÓDIGO: HS0189
TÍTULO: As pequenas cidades na rede urbana do Rio Grande do Norte
AUTOR: JULIANA NICÁCIO DE LIMA
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA CONCEICAO GOMES

Resumo:

O relatório apresentado é produto final da pesquisa ?Dinâmica urbana e o setor
terciário nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte?, realizada junto ao Grupo de Pesquisa
em Estudos Urbanos e Regionais, que tem por objetivo analisar a dinâmica urbana em 15
pequenas cidades do estado do Rio Grande do Norte, as quais compõem as mesorregiões
Central e Oeste potiguar, e a sua articulação com o território norte-rio-grandense, tomando
como ponto de partida o desenvolvimento das atividades terciárias no espaço urbano das
cidades em estudo. Durante a pesquisa empírica percebeu-se que a dinâmica urbana recente
está associada a expansão do setor terciário, comércio e serviços, tendo em vista que este se
constitui como um dos setores mais importantes na economia de pequenas cidades. A
pesquisa se configura como um desafio de caráter teórico e metodológico, tendo em vista que
trabalhos sobre as atividades ligadas ao setor terciário se constituem de forma um tanto
incipiente, principalmente no que diz respeito à ciência geográfica.

Palavras-chave: Terciário; Pequenas cidades; Dinâmica urbana e territorial.
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CÓDIGO: HS0191
TÍTULO: Gêneros da Textualidade da Literatura Hispano-Americana Colonial e Imaginação
Utópica como Elementos Fundacionais do Pensamento Político Moderno
AUTOR: MARTA DANTAS DE ANDRADE
ORIENTADOR: ROGERIO MENDES COELHO

Resumo:

A relevância deste trabalho apresenta-se em estudos sobre o confronto entre
realidade e imaginação presente nos discursos que descreveram as realidades americanas
durante o período colonial dos séculos XV e XVI. Partindo de textos produzidos por alguns
navegantes do século XVI como Cristóbal Colón, Américo Vespúcio e Pero Magalhães Gândavo,
o que se têm como resultado de pesquisa é a problematização dos discursos que compõe a
textualidade colonial, no século XVI na perspectiva da constituição do espaço americano como
expressão de um projeto utópico de reforma humana e social e fundamento do pensamento
político moderno. Estudar o processo de formação das sociedades americanas objetivando-se
adquirir uma maior percepção das relações sociais e históricas que se firmaram na
configuração do espaço e da identidade do ser americano foi o centro das preocupações das
análises a serem apresentadas a partir dos textos de fundação de Cristobal Colón e Américo
Vespúcio.

Palavras-chave: Relatos de viagem; utopia e imaginação; pensamento político moderno.
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CÓDIGO: HS0194
TÍTULO: Dificuldades de Aprendizagem na Educação a Distância Através do Uso da Plataforma
Moodle.
AUTOR: JÉSSICA CARDOSO DA ROCHA
ORIENTADOR: ADRIANO LIMA TROLEIS

Resumo:

A partir da segunda metade do século XX, as novas tecnologias provocaram uma
considerável mudança na forma de agir de muitas instituições educacionais de ensino superior,
nos seus processos de ensinar e aprender. No entanto, esse modelo proposto promove
múltiplas interações em suas etapas de avaliação que envolvem os agentes partícipes do
processo, estimulando assim, uma reflexão/discussão em suas diferentes instâncias
acadêmicas. O projeto "A avaliação do processo de aprendizagem na educação a distância em
Geografia através do uso da plataforma moodle", pretende identificar dificuldades de
aprendizagem no uso da plataforma moodle pelos discentes. A abordagem metodológica do
projeto de pesquisa é de cunho qualitativo e quantitativo, do tipo pesquisa participante, que
se caracteriza através do compartilhamento das vivências entre o pesquisador e o sujeito
pesquisado. Os dados que fundamentam a análise foram gerados a partir de uma revisão
bibliográfica de autores que discutem a temática, consulta a sítios como o MEC, a Secretaria de
Educação a Distância-SEDIS, a UFRN, a legislação que regulamenta os cursos EaD e o projeto
pedagógico do curso de Geografia. Os resultados obtidos evidenciam a importância de uma
mediação pedagógica cada vez mais próxima e colaborativa entre os sujeitos que fazem parte
desta modalidade de ensino e vão permitir a proposição de ações que possam auxiliar na
resolução das dificuldades encontradas para a qualidade do curso.

Palavras-chave: Aprendizagem; EaD; NTIC's; Geografia.
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CÓDIGO: HS0201
TÍTULO: Análise dos fatores envolvidos na assunção da paternidade: uma perspectiva de mães
adolescentes
AUTOR: ADOLFO DE MATOS COSTA NETO
ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA

Resumo:

A gravidez na adolescência vem se tornando algo corriqueiro em meio às
maternidades de todo o país onde os índices de gestação na faixa etária entre os 10 e 19 anos
aumentaram, contrariando a tendência de diminuição das taxas de fecundidade. Objetivou-se
neste estudo analisar a percepção da mãe adolescente quanto ao processo de assunção à
paternidade, assim como o pai adolescente quanto ao mesmo processo. Almejou-se realizar
uma amostra constituída por 200 pais e mães adolescentes assistidos na Maternidade Escola
Januário Cicco, todos na faixa etária já mencionada, no qual, seriam analisadas variáveis
sociodemográficas, biológicas e aspectos psicossociais. Entretanto, o presente resumo referese apenas a etapa de revisão de literatura da pesquisa, não tendo ainda resultados e
conclusões a serem apresentados diante do atraso na emissão do parecer pelo Comitê de Ética
em Pesquisa. Além disso, houve alteração na metodologia proposta a fim de aumentar a
eficácia do instrumento utilizado. Consideradas as orientações pelo Comitê de ética, concluise que é fundamental não só avaliar fatores biológicos e psicológicos no processo de assunção
da paternidade, como os de ordem social que diretamente irão influenciar no posicionamento
do indivíduo diante de tal situação. Optou-se por encerrar a presente pesquisa e ampliar a
temática abordada visando uma pesquisa que apresente maiores contribuições clínica e social
para a população estudada.

Palavras-chave: Adolescência, Paternidade, Psicologia da Saúde.
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CÓDIGO: HS0203
TÍTULO: A POESIA DO RIO GRANDE DO NORTE: RENATO CALDAS
AUTOR: DANIEL FRANCISCO DA SILVA
ORIENTADOR: VALDENIDES CABRAL DE ARAUJO DIAS

Resumo:

O trabalho que se segue faz parte do Projeto de Pesquisa A PALAVRA POÉTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE, no qual desenvolvo o plano de trabalho, A POESIA DO RIO GRANDE DO
NORTE, objetiva analisar o livro de poemas Fulô do Mato (1980), do poeta assuense Renato
Caldas. O mesmo produziu suas obras a partir da década de 40, vindo a falecer em 1991. Além
do livro já citado, publicou Meu Rio Grande do Norte - Outras Poesias (1980), Pé de escada em
parceria com João Marcolino de Vasconcelos e, em 2002 O Sebo Vermelho publicou Cartas
para Fausta, onde Renato aparece como autor e na verdade é uma coletânea das cartas de
Renato a sua esposa que foram organizadas em um livro, tendo a frente Ivan Pinheiro. No
nosso trabalho será dado destaque aos poemas de temáticas feminina, da valorização da
mulher, que ora é vista, pelo poeta, como santa, ora como sedutora. Composto por 91
poemas, escritos numa linguagem popular, mas de conteúdo profundamente reflexivo, trata,
como diz, Câmara Cascudo, em carta endereçada a Drummond, de um ?modelo de força
espontânea e clara dessa região?, ?um fixador de espírito popular, fornecedor anônimo de
imagens que se tornam folclóricas?. Mas essas imagens, à medida que o lemos, vão se
tornando reais, palpáveis, figuras femininas de nosso povo, de nossa gente: a mulher, fulô do
mato, cabôca, mulata, muié, Sinhá Dona, Sá Dona.

Palavras-chave: poesia popular, potiguar, mulher.
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CÓDIGO: HS0206
TÍTULO: A institucionalização da Escola Primária no Rio Grande do Norte (1870-1996)
AUTOR: RAPHAELLA FERNANDES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA

Resumo:

O presente projeto Educação e Memória integra os estudos e as pesquisas
desenvolvidas pela Base de Pesquisa Fundamentos da Educação e Práticas Culturais e se
propõe estudar a história e a memória educacional de agentes e instituições sociais no Rio
Grande do Norte, bem como suas práticas culturais e espaços pedagógicos compreendidos
entre o período de 1870 a 1996. Visto que, a insuficiência de estudos e a ausência de uma
sistematização das transformações sofridas pela educação nos séculos XIX e XX, traduzem uma
preocupação com a reconstrução da memória e história da educação potiguar, buscamos
como objetivo maior analisar a história de instituições educacionais e agentes sociais
instauradores de práticas educativas inovadoras no estado. A partir do referencial teórico dos
trabalhos na área de Educação, Memória e História, particularmente dos autores HALBWACHS,
LE GOFF e outros autores que atuam no campo da História Cultural, os recursos metodológicos
demandarão pesquisas bibliográficas, consulta aos bancos de teses, realização de entrevistas,
consultas a instituições educacionais e acervos pessoais. Alguns modelos de escolas foram
implantadas e ampliadas com a República, como escolas isoladas, escolas reunidas e os grupos
escolares. Este último modelo de escola representa os anseios de modernização da escola no
Brasil. O grupo escolar é considerado a escola por excelência na representação do ideário
racional, moderno, propagado pelos republicanos.

Palavras-chave: História da Educação; Memória; Instituições escolares;
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CÓDIGO: HS0216
TÍTULO: As Expressões Faciais-Corporais das Emoções: Os casos das danças Eletroquímicos
Baby e Tombo.
AUTOR: ALEXANDRE ARAÚJO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARCOS BRAGATO

Resumo:

Embora possa se arguir pela neutralidade das expressões emocionais em um cenário
de pesquisa controlado, é consenso entre os pesquisadores a existência de expressões
emocionais fácio-corporais em quaisquer das situações entre humanos. Este estudo qualitativo
toma por base as pesquisas das expressões faciais universais (Paul Ekman), da classificação das
emoções (António Damásio) e os estudos sobre prováveis congruências entre face e corpo. Ele
tem por objeto apontar as prováveis caracterizações e sinais fácio-corporais das emoções
presentes nas danças Eletroquímicos Baby eTombo do grupo paulista Desaba (Cristian Duarte
e Thelma Bonavita). A observação não sistemática nos leva concluir que tais sinais podem
persistir entre a expressão de emoções básicas a estados de ânimo, um panorama de difícil
controle, e simultaneamente pode nos ajudar à discussão do que são as emoções e como
ecoam em corpos que dançam. O estudo nos leva a concluir o quão são portentosos os
desafios aos artistas contemporâneos, frente à busca por encontrar novas formas de
configurar seus entendimentos de dança que possam escapar da estereotipia por meio do
controle das expressões facio-corporais das emoções básicas circuitadas e difícil manipulação
pelo cérebro consciente.

Palavras-chave: Evolucionismo, Expressões Emocionais, Eletroquímicos Baby, Tombo.

70

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: HS0217
TÍTULO: A pesquisa acerca dos gêneros do discurso no ciberespaço: subsídios para as práticas
de ensino e aprendizagem da linguagem na contemporaneidade
AUTOR: APRÍGIO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR
ORIENTADOR: RODRIGO ACOSTA PEREIRA
CO-AUTOR: AMANDA MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

As postulações teórico-metodológicas dos escritos do Círculo de Bakhtin têm, em
Linguística Aplicada, potencializado reflexões acerca da relação entre o contexto sócio-cultural
e as práticas de linguagem. Neste projeto, buscamos realizar uma análise descritivointerpretativa de como se constitui e funciona o gênero jornalístico notícia em revistas online,
para entender seu cronotopo e as relações dialógicas que se engendram neste gênero.
Teoricamente, recorremos aos escritos do Círculo de Bakhtin (1993; 1999; 2003; 2008; 2012),
aos estudos sobre virtualização de Lévy (1996; 1999) e Castells (1999), e a pesquisas atuais
desenvolvidas na área da Análise Dialógica do Discurso (Acosta-Pereira, 2008,2012; Rodrigues,
2001). Utilizamos as revistas Veja, IstoÉ, Carta Capital e Época, e selecionamos ao total quinze
exemplares do gênero notícia. Da análise, compreendemos que, em relação ao cronotopo,
uma projeção quanto ao horizonte temporal da notícia online é sua efemeridade. Em relação
ao horizonte espacial, o gênero sofre influências ideológico-valorativas da sua esfera de
produção e circulação, além do espaço de ancoragem na revista online. Nas relações
dialógicas, percebemos confluências de sentido e valor entre objetos de discurso, esferas
discursivas, gêneros outros e posições de valor. O projeto é relevante, pois consolida pesquisas
bakhtinianas no campo da LA, como colabora na construção de subsídios para elaboração
didática para as práticas de ensino/aprendizagem de línguas.

Palavras-chave: Cronotopo; dialogismo; gêneros do discurso; práticas de linguagem.
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CÓDIGO: HS0221
TÍTULO: OS SENTIDOS DA CRIAÇÃO PARA OS DANÇARINOS-CRIADORES DA GAYA DANÇA
CONTEMPORÂNEA
AUTOR: LÍDIA BORBA PEREIRA
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO

Resumo:

O projeto trata do trabalho desenvolvido com os dançarinos-criadores da Gaya Dança
Contemporânea onde a relação entre as pinturas do artista plástico Dorian Gray Caldas e as
significações que os dançarinos atribuem as apreciações se faz presente a fim de possibilitar a
construção de um processo criativo em dança.
Dentre a vasta obra do artista potiguar, as pinturas que retratam a temática marítima
foram selecionadas e levadas para o grupo a fim de proporcionar o desenvolvimento de uma
composição coreográfica que pôs em diálogo o exercício de apreciar essas pinturas e
transportá-las para o ambiente da produção artística levando-se em consideração as
sensações, emoções, opiniões e memórias que atravessam cada dançarino-criador e que
repercutem no modo peculiar de cada componente criar suas partituras de movimento
dançadas.
A partir das significações próprias de cada dançarino-criador e do diálogo entre os
variados sentidos atribuídos, o trabalho oportunizou a construção de novas visões em torno
das apreciações das pinturas selecionadas onde cada dançarino pôde expressar os significados
particulares de ler as obras e sentir as palavras referentes ao tema do mar, também utilizadas
para mobilizar o processo de criação.

Palavras-chave: Sentidos; dançarinos-criadores; criação em dança contemporânea.
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CÓDIGO: HS0223
TÍTULO: Consequências da internacionalização do turismo no litoral índico moçambicano: um
estudo a partir da província de Inhambane - Moçambique -África
AUTOR: WELTON PAULO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DA SILVA

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados da pesquisa intitulada
?Consequências da internacionalização do turismo no litoral índico moçambicano: um estudo a
partir da província de Inhambane ? Moçambique ? África?, a qual tinha como objetivo analisar
as transformações sócioespaciais ocorridas a partir da instalação e expansão do turismo em
Moçambique-África, principalmente pela prática do turismo ?sol e praia?, bem como a partir
da exploração de suas paisagens peculiares. Durante o desenvolvimento da pesquisa adotouse como procedimentos metodológicos a realização de pesquisa bibliográfica e documental,
levantamentos e análises de dados secundários, não obstante a elaboração de mapas e
cartogramas. O turismo ao se apresentar como um fenômeno social, cultural e econômico,
provoca uma alteração na dinâmica do local em que este se instala, provocando desigualdades
socioespaciais, se tornando de fundamental importância um estudo elaborado de
planejamento socioterritorial das áreas que atraem um fluxo intenso de turistas, gerando
assim uma intensa circulação de pessoas, mercadorias e capital. As analises realizadas
evidenciam que em Moçambique o turismo vem se desenvolvendo sem levar em conta o uso
racional dos recursos naturais, bem como vem se corroborando para o acirramento das
desigualdades socioespaciais, na medida em que esta sendo capitaneando pelo capital
internacional, principalmente Sul-africano e Europeu, em detrimento da população local.

Palavras-chave: Espaço Geográfico; Turismo; Internacionalização; Moçambique.
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CÓDIGO: HS0226
TÍTULO: GERENCIALISMO NA POLÍTICA DE EDUCAçÃO SUPERIOR
AUTOR: FERNANDA SUELI XAVIER DIAS
ORIENTADOR: DINAH DOS SANTOS TINOCO

Resumo:

Gerencialismo na Educação Superior: Programa Universidade Para Todos ? PROUNI.
Este artigo aborda e analisa o processo de democratização da Educação Superior no Brasil no
caso PROUNI à luz da teoria gerencialista, onde o setor público incorpora métodos e técnicas
do setor privado. Por meio de uma pesquisa documental e bibliográfica, inicialmente é
apresentado como funciona o programa, destacando sua expansão ao longo do tempo. Logo
após, são abordados aspectos característicos do gerencialismo aplicados ao programa, tais
como a performance e a privatização. Por fim, são desenvolvidas algumas considerações finais
sobre a democratização dessa política de educação superior.

Palavras-chave: Gerencialismo; PROUNI; Democratização do Ensino Superior.
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CÓDIGO: HS0228
TÍTULO: Dramaturgia Brasileira de Expressão Africana
AUTOR: CARLOS ALBERTO DA COSTA JUNIOR
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE

Resumo:

O projeto de pesquisa está dividido em três partes distintas, a saber: 1) Observação e
seleção dos grupos e companhias internacionais com sede em países de língua portuguesa.
Parte desta fase já se iniciou. Ainda neste momento foram realizadas entrevistas com
responsáveis; 2) No segundo momento, partimos para a análise comparativa dos processos e
escolhas cênicas, objetivando o mapeamento e a cartografia dos índices culturais e formais
presentes. A leitura acerca dos estudos culturais e do teatro contemporâneo (fundamentação
teórica) acompanhou todas as etapas da pesquisa. Se a produção literária e sua produção
crítica sempre procuraram dialogar com as contradições entre a visão do que ?fora? era
legitimado e do que ?dentro? era filtrado, estabelecendo através de seus baluartes uma visão
consciente dos diferentes graus de cruzamentos, faltou ao teatro uma equivalência do ponto
de vista comparativo entre as similitudes e dissonâncias que envolvem e ligam o teatro
enquanto fenômeno da diáspora cultural revisitada. ?Revisitar? deve ser lido não como
retorno arquivista de um processo, mas como forma de agenciamento das aproximações
comunitárias com vistas ao decentramento, para usar uma expressão cara a Jacques Derrida,
dos polos mantenedores das questões estéticas de ?gosto?, ?cânone?, ?norma?.

Palavras-chave: Teatro, Drama, Pós-dramático, Cultura, Matriz.
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CÓDIGO: HS0241
TÍTULO: Direitos Humanos e educação: percepção de crianças de escolas públicas da Zona
Oeste de Natal
AUTOR: RAÍSSA SENA DE LUCENA
ORIENTADOR: MARLOS ALVES BEZERRA

Resumo:

O foco da pesquisa derivou da reflexão pautada no sistema de garantia de crianças e
adolescentes, materializado na Lei nº 8.069/90, que versa sobre a proteção integral à criança e
ao adolescente, prelecionando que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de direitos fundamentais.
O locus da investigação foi uma escola pública da zona oeste de Natal/RN, localizada no bairro
Guarapes. Tal escolha deve-se ao imprescindível papel da Escola como facilitador do diálogo
acerca da discussão das problemáticas referentes aos direitos fundamentais com a família,
culminando com reflexos na comunidade em si. O estudo se justifica porque é paradoxal
constatar que embora novas tendências tenham surgido no interior da Ciência Jurídica, com o
intuito de procurar entender a criança e o adolescente como sujeitos de direito e não mais
simples objetos intitulados como "menores" e alvos da ação do poder público; os direitos
desse segmento populacional continuam a ser amplamente violados. Foi possível perceber a
escassez das políticas públicas atuantes de modo efetivo no bairro, bem como uma latente
situação social de vulnerabilidade agregada às drogas e à violência interpessoal. É igualmente
concreta a presença de iniciativas de arte e cultura envolvendo uma parcela expressiva de
crianças e jovens no bairro.

Palavras-chave: Direitos humanos; Violação de direitos; Escola; Constituição.
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CÓDIGO: HS0247
TÍTULO: Expansão do ensino superior: o crescimento das matrículas e vagas na UFRN
AUTOR: NAELLY CARLA MEDEIROS ARAÚJO
ORIENTADOR: ANTONIO CABRAL NETO

Resumo:

Este relatório resulta do projeto ?Expansão do Ensino Superior: o crescimento das
matrículas e vagas na UFRN?. O estudo dessa temática ganha relevância no atual contexto em
que o governo federal vem realizando investimentos, por meio de programas específicos, para
ampliar o acesso da população ao ensino superior. O estudo procura compreender como esse
processo vem ocorrendo no âmbito da UFRN com vistas a fornecer informações úteis para o
delineamento do quadro nessa instituição. A pesquisa é de cunho quali-quantitativo, utilizando
como procedimentos de pesquisa inicialmente a revisão bibliográfica e o levantamento de
dados nas bases de dados da UFRN e do INEP. Na segunda fase da pesquisa serão feitas
entrevistas com representantes da administração da UFRN. Neste relatório serão apresentadas
informações simplificadas sobre os estudos realizados sobre a temática em análise.

Palavras-chave: Ensino Superior, Expansão, Universidade.
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CÓDIGO: HS0259
TÍTULO: Segregação e Desterritorialização: Os Conjuntos do Programa Minha Casa, Minha Vida
na RMNatal
AUTOR: JÉSSICA MORAIS DE MOURA
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA

Resumo:

Essa pesquisa propõe uma análise sobre as formas de produção da moradia e seus
impactos na reconfiguração espacial das metrópoles, concentrando-se no estudo dos
empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida destinados à população de faixa de
renda de 0 a 3 salários mínimos (faixa 1), implantados na Região Metropolitana de Natal. A
partir da evidência de que os empreendimentos do PMCMV destinados à população de baixa
renda implantados no território da RMN, em sua maioria, estão sendo construídos em
localidades distantes do tecido urbano, com pouca ou nenhuma oferta de transporte público e
equipamentos sociais, essa pesquisa buscou investigar se a construção dessas moradias tem
promovido a segregação social dessa população, impactando diretamente no cotidiano dos
moradores, da forma como Haesbaert (1994; 2001; 2004) define a desterritorialização. Foram
visitados 32 empreendimentos, distribuídos em oito municípios da RMN, caracterizando a sua
localização e inserção urbana, refletindo e verificando se a carência de serviços e
infraestrutura determinam uma segregação da população residente, implicando em
consequências marcantes no seu cotidiano e promovendo o processo de desterritorialização.

Palavras-chave: Região Metropolitana de Natal; Minha Casa, Minha Vida; Segregação.
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CÓDIGO: HS0260
TÍTULO: As propensões estéticas de estratégias imaginativas sob o entendimento de aspectos
da mente/corpo como um produto evolutivo: o caso da Companhia Gira Dança (Natal/RN)
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA JÚNIOR
ORIENTADOR: MARCOS BRAGATO

Resumo:

As propensões estéticas parecem ubíquas em humanos. Autores evolucionistas as
propõem como uma estratégia de planejamento de quaisquer tipos de alvos. Um deles está
diretamente correlacionado à Arte, uma das facetas humanas. Repetição, polaridade e
estereotipia modelam protótipos importantes à sobrevivência humana, e que na arte pode ser
observado com maior acuidade por meio de expressões faciais e posturas corporais. Neste
estudo qualitativo, concentramos-nos em dois trabalhos coreográficos da Companhia Gira
Dança (RN). Os resultados apontam a importância da transposição da propensão estética à
propensão estética/artista na forma da execução da organização temática gestual-corpórea.
Na transposição, um dos requisitos se encontra no controle fino das expressões fácio-corporais
das emoções básicas; do contrário, o insucesso dificulta a transposição de elementos da
aptidão estética ao desenvolvimento de um cenário diferenciado que se possam observar o
aparecimento de novos elementos como aptidão artística.

Palavras-chave: Aptidão estética, Aptidão Artística, Companhia Gira Dança.
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CÓDIGO: HS0264
TÍTULO: A Poética do Corpo em Ana Cristina César
AUTOR: JUCELY REGIS DOS ANJOS SILVA
ORIENTADOR: TANIA MARIA DE ARAUJO LIMA

Resumo:

Este trabalho apresenta os resultados de dois anos de pesquisa em Iniciação Científica
e pretende investigar a metáfora do corpo na poética movente de Ana Cristina César, mais
especificamente na obra A teus pés (1999). Crítica, professora e poetisa, essa autora
problematizou aspectos importantes do escrever, dando enfoque especial à escrita feminina.
Baseando-se num movimento permanente de construção e desconstrução, a poesia de Ana
Cristina César desconstrói modelos estabelecidos de gênero e de literatura. Isso porque a
autora assume uma postura antes de tudo crítica ao desenvolver seu projeto estético como
experimentação, articulando a potencialidade da palavra à vida em seus agenciamentos. Nesse
movimento permanente, a escritora desarticula o discurso machista e ditatorial, posicionandose como uma intelectual que escreve durante a ditadura, e promovendo em sua crítica e em
sua poesia um contradiscurso em que faz falar a mulher; ?autobiografia/ não biografia?. Dessa
forma, o presente trabalho volta-se para o livro A teus pés, com o intuito de verificar de que
forma corpo e escrita se entrecruzam na poesia de Ana Cristina César, sob as contribuições
teóricas de Deleuze e Spivak.

Palavras-chave: Literatura, pós-modernidade, escrita do corpo.
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CÓDIGO: HS0266
TÍTULO: Saúde Mental e Cultura: construindo narrativas sobre reinserção social
AUTOR: MARIA CLARA LIRA BEZERRIL
ORIENTADOR: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM

Resumo:

Este estudo teve como objetivo investigar a participação de usuários da rede de saúde
mental em iniciativas culturais e artísticas existentes na cidade de Natal/RN, a fim de observar
os limites e potencialidades da reinserção social. Trata-se de uma pesquisa realizada no
período de julho de 2011 a maio de 2013, tendo como perspectiva metodológica uma
abordagem qualitativa e etnográfica, através da qual foi proposta uma investigação em duas
etapas. Na primeira etapa, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas junto a oitenta e
oito (88) usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAP) de modo a mapear as iniciativas
culturais e artísticas das quais participam, bem como os modos de participação das mesmas
em seus projetos de vida. Na segunda etapa, através do estudo etnográfico, os usuários foram
acompanhados nas iniciativas por eles citadas de modo a caracterizá-las e saber como tais
iniciativas participam ou não de seus processos de reinserção social. Por meio da análise dos
dados, foi observado o restrito envolvimento dos usuários em iniciativas de arte e cultura e a
desconexão desta participação dos seus projetos terapêuticos e de reinserção social que
deveriam estar se constituindo a partir da RAP local. Além de apontar para a necessidade de
construção de novas práticas de cuidado, desenvolvidas pela interação e protagonismo de
todos os sujeitos envolvidos no processo de desinstitucionalização.

Palavras-chave: Saúde Mental, Cultura, Arte, Reinserção Social.
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CÓDIGO: HS0267
TÍTULO: A experiência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em
Currais Novos, RN
AUTOR: RAUANE DHARLLY SILVA
ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
CO-AUTOR: TEREZA RAQUEL DA SILVA DANTAS

Resumo:

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define os direitos das crianças e dos
adolescentes e, para garantia de sua efetivação, criou os Conselhos de Direitos como órgãos
formuladores e fiscalizadores das políticas públicas, nesta área. É propósito desta pesquisa
conhecer e analisar o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) de Currais Novos a partir de um estudo exploratório-descritivo e de
observação participada. Surpreendeu-nos o fato do CMDCA passar cerca de 18 meses
desativado, só voltando a funcionar pressionado pelo interesse do município em participar da
Ação ?Selo UNICEF?. Em 2011, o CMDCA enfrenta dificuldades de funcionamento pela falta de
quorum nas reuniões, trazendo sérias consequências ao município, especialmente pela
paralisação do seu único Conselho Tutelar. A situação foi sanada por interferência judicial. Em
2012, o CMDCA segue suas atividades voltadas para a implantação do Fundo da Infância e
Adolescência (FIA) e para a Ação Selo UNICEF. Bem sucedido no primeiro caso: O FIA foi criado
no município e já beneficia projetos voltados para crianças e adolescentes; no segundo, o
município desta vez não foi contemplado com o Certificado concedido pelo UNICEF. Conclui-se
pela necessidade de fortalecimento do CMDCA, que deve atuar integrado a outras instituições
para fortalecer o ?Sistema de Garantia de Direitos?, e as ações públicas em defesa e promoção
dos direitos da criança e do adolescente, em Currais Novos.

Palavras-chave: ECA; Crianças e Adolescentes; Conselho de Direitos; Políticas Públicas.
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CÓDIGO: HS0268
TÍTULO: Sentidos de currículo produzidos no Curso de Pedagogia da UFRN: elementos para
(re)pensar a formação do pedagogo
AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE ARAÚJO DE FRANÇA
ORIENTADOR: MARCIA MARIA GURGEL RIBEIRO

Resumo:

Este trabalho visa compreender os sentidos atribuídos ao currículo do curso de
Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para com isso poder avaliar como
docentes e discentes pensam o currículo do curso. Uma avaliação que têm por finalidade
buscar construir um processo reflexivo sobre o que está sendo efetivado no curso. Utilizando
da entrevista, a pesquisa busca estabelecer uma relação de proximidade com os entrevistados
para configurar um espaço significativo onde os interlocutores possam se expressar e ser
compreendidos. Os resultados são expressos qualitativamente, e se relacionam às impressões
que esses sujeitos têm sobre o respectivo currículo por meio do qual se relacionam.

Palavras-chave: Formação, Docência, Currículo, Educação, Cultura, Sentido, sociedade.
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CÓDIGO: HS0270
TÍTULO: Texto Escrito e Texto Gestual: Relações entre o Gesto e a Performatividade
AUTOR: NATHALIA CHRISTINE DA SILVA MORAIS
ORIENTADOR: ALEX BEIGUI DE PAIVA CAVALCANTE

Resumo:

A ideia principal do projeto corresponde à realização de um amplo mapeamento da
produção em jogo a partir da coleta de textos teatrais e suas respectivas montagens em 27
estados do território nacional, priorizando como eixo a coleta de textos não publicados, mas
encenados em suas respectivas regiões. Espera-se poder ampliar o quadro de migrações para
outras linguagens de cunho não-dramático (contos, romances, poemas, entre outros),
procurando, sempre que possível detectar os fatores que aproximam, separam, distanciam ou
intercambiam a produção local, regional e nacional.
A catalogação de textos de diferentes regiões do país tanto em nível literário quanto
cênico nos permitirá discutir, além dos temas em jogo, as zonas de risco, assim como vincular a
dramaturgia enquanto espaço de organização de convergências e divergências, entre elas:
corpo, texto, cena, autor, diretor, ator etc. Só através do mapeamento amplo da produção e
da comparação entre os elementos presentes nos extratos texto-cênicos de diferentes
territórios do país poderemos reestruturar a discussão em torno da crítica teatral e de sua
contribuição para a cena contemporânea brasileira em seus aspectos sociais, estéticos e
formais.
Ressaltamos que a pesquisa procurou refletir sobre os diferentes níveis de
performatividade presentes nos textos teatrais advindos, sobretudo, da literatura dramática e
não-dramática de fim do milênio.

Palavras-chave: Teatralidade, Apropriação, Pós-dramático, Cena.
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CÓDIGO: HS0271
TÍTULO: Pobreza, desigualdade social e o acesso da população dos bairros Lagoa Azul e Felipe
Camarão em Natal RN as políticas sociais públicas
AUTOR: FERNANDA RODRIGUES ARAUJO
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

Esse relatório discute as políticas sociais, com destaque para aquelas que compõem a
seguridade social: saúde, previdência e assistência social. Analisa a realidade das famílias de
Felipe Camarão, Natal ? RN acompanhadas pela Fundação Fé e Alegria no que se refere ao
acesso as referidas políticas. Para tanto, buscou-se realizar uma pesquisa documental e
bibliográfica sobre as políticas sociais que compõem a seguridade social e uma aproximação
com os dados da pesquisa ?Pobreza, desigualdade social e violação de direitos de crianças,
adolescentes e jovens nos bairros de Lagoa Azul e Felipe Camarão em Natal ? RN?. Os
resultados revelam a precarização dos serviços no âmbito das políticas sociais estudadas e a
falta de conhecimento e informação da população pesquisada sobre seus direitos.

Palavras-chave: pobreza, políticas sociais, seguridade social.
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CÓDIGO: HS0274
TÍTULO: A experiência de funcionamento do Conselho Tutelar de Currais Novos
AUTOR: DAIANE MEDEIROS DE ARAÚJO
ORIENTADOR: DALMO DE OLIVEIRA EVANGELISTA

Resumo:

Dada a relevância das políticas públicas para crianças e adolescentes, continuamos a
desenvolver este estudo objetivando analisar a dinâmica de funcionamento do Conselho
Tutelar (CT), em Currais Novos. Este estudo exploratório-descritivo utiliza entrevistas
semiestruturadas junto aos conselheiros e profissionais do ?Sistema de Garantia de Direitos?.
A análise dos dados tem mostrado sérias dificuldades, muitas vezes comprometendo o
cumprimento de sua missão. São problemas que vão da falta de apoio do executivo municipal
à insuficiência de meios materiais para atender as demandas dos usuários. Existem também
problemas na relação CT/Conselho Municipal dos Direitos das Crianças (CMDCA). Essa tênue
relação chegou a levar o CT a funcionar ilegalmente, pois os conselheiros, mesmo com
mandatos expirados, continuaram atuando normalmente até sua destituição pela Justiça, pela
omissão do CMDCA, que não promoveu, no devido tempo, novas eleições, conforme
determina o ECA. O CT ainda se ressente do desconhecimento da população quanto à sua
missão institucional, que tem gerado desvalorização do trabalho dos Conselheiros. Assim, o
CT, em 2011, acionou o Judiciário reclamando direitos, o que surtiu efeitos positivos. O CT,
atualmente, tem conseguido alterar sua realidade, e hoje já funciona em condições
adequadas, nunca imaginadas anteriormente.
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CÓDIGO: HS0278
TÍTULO: HOMOFOBIA E PRÁTICAS ERÓTICO-SEXUAIS: UM LEVANTAMENTO DE DADOS ENTRE
ESTUDANTES DA UFRN
AUTOR: KELVIS LEANDRO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: ALIPIO DE SOUSA FILHO

Resumo:

Este trabalho pretende investigar como uma visão da sexualidade masculina,
construída sob a égide de uma educação homofóbica, interiorizada e praticada tanto por
homens heterossexuais como por homossexuais, é elemento contribuinte para a crença que
continua a vincular HIV/AIDS à homossexualidade, tornando-se um fator determinante na
transmissão e contaminação do vírus entre homens. A pesquisa é realizada na cidade de Natal
e volta-se a homens jovens do campus central UFRN, como recorte. Contextualizando-os no
quadro da construção social das masculinidades no Brasil, para perceber de que modo
concepções do ser homem, do masculino, da heterossexualidade, da bissexualidade e da
homossexualidade sob os ideais sociais da educação homofóbica se interpõem entre a
informação que alerta sobre os modos de infecção pelo HIV/AIDS e as condutas que adotam
em suas práticas erótico-sexuais.

Palavras-chave: HIV, AIDS, HOMENS.
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CÓDIGO: HS0281
TÍTULO: HOMOFOBIA E PRÁTICAS ERÓTICO-SEXUAIS DE RISCO: UMA PESQUISA COM OS
HOMENS DA GRANDE NATAL
AUTOR: FERNANDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR
ORIENTADOR: ALIPIO DE SOUSA FILHO

Resumo:

Em processo de reformulação, esta pesquisa visa compreender como se processa as
práticas sexuais do homens da cidade de Natal, pretendendo investigar e compreender como
uma visão da sexualidade masculina, construída sob a égide de uma educação homofóbica,
interiorizada e praticada tanto por homens heterossexuais como por homossexuais, também o
âmbito do desejo, são elementos contribuintes para a transmissão e contaminação do vírus
entre homens. A pesquisa está sendo realizada na cidade de Natal e volta-se a homens jovens,
contextualizando-os no quadro da construção social das masculinidades no Brasil, para
perceber de que modo concepções do ser homem, do masculino, da heterossexualidade, da
bissexualidade e da homossexualidade sob os ideais sociais da educação homofóbica se
interpõem entre a informação que alerta sobre os modos de infecção pelo HIV/AIDS e as
condutas que adotam em suas práticas erótico-sexuais.

Palavras-chave: Sexualidade; Masculinidade; Educação Homofóbica; HIV/AIDS.
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CÓDIGO: HS0283
TÍTULO: Pobreza, desigualdade social e o direito de crianças e adolescentes a convivência
familiar e comunitária
AUTOR: GILDENI ALVES DA SILVA
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

O presente relatório discute as particularidades do direito a convivência familiar e
comunitária nos bairros de Lagoa Azul e Felipe Camarão em Natal RN procurando identificar a
violação de direitos de crianças e adolescentes nas áreas pesquisadas.
Para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica, destinada a revisão de literatura em
torno da temática; pesquisa documental que buscou apreender como a legislaçao e as
definições da politica para cirança e adolescente em torno da problematica investigada.
Analise de dados obtidos na pesquisa ?Pobreza, desigualdade social e violação de direitos de
crianças, adolescentes e jovens nos bairros Lagoa Azul e Felipe Camarão em Natal RN?
privilegiando a analise daqueles relativos ao acesso de crianças e adolescentes a convivência
familiar e comunitária. A aproximação com os referidos dados permitiu observar que em sua
maioria as famílias lutam contra a violência doméstica que atinge crianças e adolescentes.
Apontam as igrejas como as primeiras organizações que proporcionam convivência
comunitária e a polícia como a segunda instituição a favorecer esta convivência. Revela
também a ausência de conhecimento da população sobre o conselho tutelar. Quanto a
convivência familiar o estudo identifica a dificuldade das famílias de entenderem que a
ausência de políticas públicas viola direitos das crianças e adolescentes.
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89

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: HS0287
TÍTULO: Repertório de legitimação do grupo profissional de jornalistas após o fim da
obrigatoriedade do diploma
AUTOR: ILANA PATRÍCIA BATISTA DE ARAÚJO
ORIENTADOR: KENIA BEATRIZ FERREIRA MAIA

Resumo:

A pesquisa centra-se na identificação de atores sociais, seus discursos de legitimação e
deslegitimação e relações travadas no site Observatório da Imprensa logo após a decisão do
Supremo Tribunal Federal que acabou com a obrigatoriedade do diploma para exercício da
profissão do jornalismo. O objetivo foi analisar como atores sociais reorganizam e reagenciam
o repertório de legitimação e de justificação sobre a importância e a competência dos
jornalistas profissionais e negociam discursivamente uma definição sobre o que seria um
jornalista. Para tanto, analisamos os discursos dos jornalistas e de outros atores sociais a
respeito do fim da obrigatoriedade do diploma profissional de Jornalista, distinguimos as
macrocategorias desses discursos e identificamos os atores sociais que participam dessa
discussão, Os atores que participam das discussões compreenderam grupos diretamente
ligados ou interessados na área de crítica da mídia. Observou-se também que mesmo
pertencendo a uma mesma categoria profissional os jornalistas não formam um grupo de
opiniões coesas, como demonstra os discursos daqueles que atuam profissionalmente dentro
e fora do país. A pluralidade de conteúdo presentes no Observatório da Imprensa sobre o fim
da obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo, torna-o importante agente
mediador de discussões sobre o tema e espaço público para a manifestação de opiniões
distantes.

Palavras-chave: jornalismo; identidade profissional; diploma; repertório argumentativo.

90

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: HS0289
TÍTULO: O ENSINO DE GEOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN E A FORMAÇÃO
DE UM PENSAMENTO POLÍTICO
AUTOR: RICHIENNE THAINARA DE AZEVEDO CAVALCANTE
ORIENTADOR: EUGENIA MARIA DANTAS
CO-AUTOR: ELÂINE FERNANDES DE QUEIROZ

Resumo:

O ensino de Geografia, hoje, está ligado não apenas ao ensino enciclopédico,
mnemônico. O avanço na ciência geográfica vai além do que foi citado, trazendo consigo uma
preocupação com a humanidade, com o social, com o bem estar de toda população, porém, a
utilização da Geografia Política ainda é pouco abordada em sala de aula, o que foi observado
ao acompanhar livros didáticos do ensino fundamental utilizados em algumas escolas públicas
no município de Jardim do Seridó/RN. A abordagem do conteúdo é pouco discutida,
verificando, em diversos momentos, um Ensino de Geografia pautado na perspectiva
Tradicional, provocando a simples memorização de informações e, consequentemente, o
distanciamento da própria realidade na qual os alunos estão inseridos. O estudo baseia-se nas
experiências obtidas durante o Estágio Supervisionado do curso de Geografia a distância da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na qual foi possível observar o
distanciamento entre a matéria dada e a realidade que, explorada e/ou vivida, permite a
formação de uma vida social e democrática do cidadão. Além da experiência, realizaram-se
estudos bibliográficos que possibilitaram o entendimento das indagações existentes sobre o
assunto abordado.

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Geografia Política; Estágio Supervisionado.
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CÓDIGO: HS0301
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DETERMINANTES DA POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL E A
AUTOAVALIAÇÃO DE SAÚDE NO BAIRRO DE LAGOA AZUL, NATAL ? RN
AUTOR: IURY DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

O presente trabalho procura obter a prevalência dos estados auto-referidos de saúde e
a sua associação com fatores determinantes de saúde coletados na população, sendo eles
relacionados a condições individuais e coletivas, buscando responder se as condições de
pobreza e desigualdade social em que vive a população de Lagoa Azul estão associadas a uma
melhor ou pior auto-avaliação do estado de saúde por essa população. Tem como objetivo
identificar e analisar a relação existente entre a situação de pobreza e desigualdade social e a
auto-avaliação de saúde, bem como a relação dessas com as doenças prevalentes na
população do bairro de Lagoa Azul, em Natal-RN. Para tanto, buscou respaldo em referências
bibliográficas e documentais que apoiam a metodologia adotada e os dados primários da
pesquisa ?Pobreza, desigualdade social e violação de direitos de crianças, adolescentes e
jovens nos bairros Lagoa Azul e Felipe Camarão em Natal RN?, da qual esse projeto faz parte e
que se baseou em uma amostra representativa de 380 domicílios visitados. Conclui-se que a
concepção de saúde presente na região de Boa Esperança distorce daquela prevista no
conceito adotado nesse trabalho o qual foi parcialmente capaz de analisar os determinantes e
condicionantes na expectativa de obter dado de qualidade a cerca da situação de saúde dessa
população. Dados a cerca da autopercepção de saúde, a oferta e avaliação de serviços de
saúde e a prevalência de doenças mereceram destaque.
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CÓDIGO: HS0306
TÍTULO: Estudo da política da literatura em autores de língua portuguesa.
AUTOR: ISABELA HELENA RODRIGUES COELHO
ORIENTADOR: MARTA APARECIDA GARCIA GONCALVES

Resumo:

Tomando, majoritariamente, as reflexões do filósofo argelino-francês Jacques Rancière
como aporte teórico, o projeto procurou identificar o caráter democrático da experiência
sensível da literatura e do cinema nas novas produções oriundas de Portugal e África, incluindo
a reflexão, principalmente na contemporaneidade, sobre os conceitos de política da escrita e
de partilha do sensível, que se realizam quando as artes, seja a literatura ou o cinema, rompem
os modos de visibilidade social e tornam visível a expressão legítima de um povo, de um lugar
e de um tempo, onde estão profundamente ligados aos modos de ver, dizer e fazer dos
sujeitos na comunidade heterogênea e mutável. Assim, o signo linguístico ou o imagético, ao
se afeiçoar com a territorialidade dos povos, estabelece uma irrevogável democracia da
igualdade social, que se buscou vislumbrar nos textos literários e na filmografia analisados.

Palavras-chave: Política da Arte; Cinema; Jacques Rancière; José Eduardo Agualusa
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CÓDIGO: HS0312
TÍTULO: Processo ensino-aprendizagem em História.
AUTOR: EMILY DOROTHY FIGUEIREDO PEREIRA
ORIENTADOR: CRISLANE BARBOSA DE AZEVEDO

Resumo:

No intuito de promover uma melhor compreensão acerca do processo ensinoaprendizagem em História, objetivamos analisar as ligações entre as políticas públicas para o
ensino escolar da disciplina e a prática efetiva destas junto a professores e alunos de Educação
Básica. Buscamos investigar como o ensino de História é retratado ao longo dos anos pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais, analisar assim as influências causadas no ensino a partir
das novas concepções do conhecimento histórico; da introdução de procedimentos de
pesquisa, da incorporação de novas linguagens e das relações étnico-raciais. A metodologia
desta investigação foi baseada em pesquisa bibliográfica e documental. Como base teórica,
utilizamos, sobretudo, as obras de Bittencourt (2009) e Azevedo (2010), para analisarmos e
vermos que nas últimas décadas algumas reformas foram propostas e outras realmente
efetivadas na educação brasileira proporcionando significativas mudanças na forma de se
compreender o processo ensino-aprendizagem.
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CÓDIGO: HS0322
TÍTULO: Design Responsivo em Ambientes Virtuais de Aprendizagem de ecossistemas digitais
desktop e móveis
AUTOR: LARISSA DE MELO MARQUY
ORIENTADOR: TACIANA DE LIMA BURGOS

Resumo:

O presente trabalho visa discutir as técnicas de Design Responsivo acopláveis entre
websites de versão desktop e de navegadores móveis de sítios virtuais utilizados em ações
pedagógicas de ensino a distância tais como: http://mdl.sedis.ufrn.br/moodle/. Também
apresentaremos as classificações e tipificações de aplicativos móveis balizadas por Ginsburg
(2011). Como métodos empregamos a revisão bibliográfica dos temas em questão e o estudo
de caso a partir dos parâmetros de design para interfaces gestuais de Saffer (2009). Como
resultados percebemos que parte dos princípios essenciais da interação foram
desconsiderados, o que comprometeu a consistência de padrões, visibilidade, reversibilidade e
a escalabilidade da interface em questão.
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CÓDIGO: HS0326
TÍTULO: A Igreja Católica e a campanha anticomunista em 1945 no Rio Grande do Norte
AUTOR: EDMILSON BEZERRA DA SILVA
ORIENTADOR: JAILMA MARIA DE LIMA

Resumo:

A partir de 1945, o Brasil passa a viver uma nova experiência democrática, com a
formação de partidos políticos nacionais e com a convocação de eleições para a Presidência da
República. Naquele ano, as movimentações políticas nos estados foram intensas. No caso do
Rio Grande do Norte, uma intensa campanha anticomunista foi desencadeada pela Igreja
Católica, especialmente em Natal, que havia sido palco da Insurreição Comunista de 1935.
Nesse sentido, esta comunicação tem como objetivo a campanha anticomunista desencadeada
pelo jornal A Ordem, durante o ano de 1945, no Rio Grande do Norte. Analisaremos como se
deu a movimentação da Igreja Católica no Estado potiguar e o seu envolvimento na campanha
realizada contra o Partido Comunista do Brasil, considerado um grande inimigo da Igreja.
Evidenciaremos que mesmo com a forte campanha os comunistas se organizaram e se
movimentaram conquistando votos, suficientes para que o candidato à Presidência da
República pelo PCB fosse o mais votado em Natal.

Palavras-chave: Imprensa, Natal, Anticomunismo, Igreja Católica e Jornais.
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CÓDIGO: HS0327
TÍTULO: MECANISMOS LINGUÍSTICOS (SINCRÔNICOS) PRESENTES NAS CRÔNICAS DA
ATUALIDADE
AUTOR: JANAILSON FERREIRA
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS

Resumo:

A presente pesquisa, ?Análise argumentativo-semântica do português histórico em
crônicas impressas na revista OÁSIS 1903-1904 e em crônicas escritas na atualidade: um
estudo com base nos parâmetros e em mecanismos linguísticos?, visa observar
historiograficamente como um gênero discursivo/textual se mantém com certo nível de
"estabilidade" ao longo do tempo, por meio de parâmetros diacrônicos em conexão com os
mecanismos linguísticos postos à disposição do escritor. Compreender que a Língua
Portuguesa escrita na primeira década do século XX, apresentava um modo diferente tanto na
apresentação gráfica quanto relacionado ao valor semântico, observando que o Português
Histórico no Brasil passou por modificações no que diz respeito à forma (morfológica), quanto
à função (dentro do enunciado) e quanto à argumentação semântica. Nesse sentido,
procuramos entender os parâmetros diacrônicos e os mecanismos linguísticos (sincrônicos)
que estabilizam um determinado gênero discursivo/textual, neste caso, o gênero crônica.
Nossa pesquisa está enquadrada nos estudos da Linguística Textual e baseada nas teorias de
Adam (1992, 2008, 2010) entre outros. Metodologicamente, selecionamos crônicas
representando os estudos diacrônicos circulante em esferas informacionais de outras épocas,
como o periódico jornal Oásis, produzido em Currais Novos entre 1903 e 1904 e crônicas
circulantes em suportes midiáticos informacionais da atualidade, como a televisão e a internet.

Palavras-chave: Gênero discursivo/textual crônica, diacronia, sincronia.
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CÓDIGO: HS0333
TÍTULO: Memória em via dupla: um estudo sobre as produções da dança em Natal
AUTOR: CAMILA CRISTINA RODRIGUES GUERREIRO
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO

Resumo:

O trabalho tem como objetivos realizar um mapeamento das produções coreográficas
da dança em Natal tendo como enfoque aquelas que se configuravam pela criação de
vocabulários gestuais advindas das memórias dos seus participantes, além de registrar tais
produções considerando suas principais características estéticas e interrogar os bailarinos
sobre suas experiências com a dança, nesses contextos. O mapeamento das produções foi
realizado tendo como locus de pesquisa o arquivo do Teatro Alberto Maranhão e o registro das
informações foram organizados em documentos eletrônicos (fichas). Foram mapeadas as
produções apresentadas no período de 2008 a 2012, sendo registradas 11 produções
coreográficas de 3 grupos natalenses que atendiam ao critério da pesquisa e entrevistados 2
bailarinos de cada grupo, além dos seus diretores artísticos. As entrevistas foram analisadas
tendo como referência a Análise de Conteúdo de Bardin, tomando como base a identificação
do tema dança e memória na fala dos entrevistados para a criação de eixos temáticos
discutidos a partir de autores como Porpino, Le Breton, Izquierdo e Lunay. Os bailarinos
relataram suas experiências associadas com a memória na dança como um rico aprendizado,
reconheceram suas dificuldades iniciais, no entanto, consideraram a experiência como
oportunidade de perceberem melhor seus corpos em cena, de desenvolverem habilidades
para a criação em dança e ampliarem seus repertórios de movimento.
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CÓDIGO: HS0336
TÍTULO: A internacionalização do ensino superior: um estudo da mobilidade estudantil na pósgraduação
AUTOR: JOSIELLE SOARES DA SILVA
ORIENTADOR: ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO

Resumo:

O trabalho apresenta uma análise da mobilidade acadêmica na pós-graduação, lócus
privilegiado de produção do conhecimento científico de alto nível. Considera a distribuição de
bolsas no exterior pela CAPES, pelas grandes áreas do conhecimento nos anos de 2006, 2008 e
2010. Utilizou-se, para a realização do trabalho, a pesquisa bibliográfica, documental e busca
de dados na página eletrônica do GeoCapes (ferramenta de dados georreferencial
disponibilizada no site da CAPES). Os dados evidenciam que na atualidade há uma política de
maior financiamento para bolsas no exterior, a qual vem se consolidando ano a ano. Registrase que o maior número de bolsas concedidas pela CAPES destina-se ao nível de doutorado
sandwich na área de Ciências Humanas, que desponta com o maior número de bolsas em 2008
e 2010. A área de Ciências Exatas e da Terra teve maior número de bolsas apenas no ano de
2006. Em nível de mestrado, praticamente, não há concessão de bolsas, o número chega a ser
insignificante, porém, quando há bolsas para esse nível, observa-se que a maior parte está no
nível de mestrado sandwich. Com a aprovação do PNPG (2011/2020) é provável que essa
tendência seja invertida e passe a ser privilegiada a área da tecnologia uma vez que a mesma é
apontada como prioritária para o desenvolvimento do país.

Palavras-chave: Internacionalização; Pós-graduação; Mobilidade Acadêmica.
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CÓDIGO: HS0338
TÍTULO: Reflexões sobre a alfabetização de crianças na Educação Infantil
AUTOR: AMBROSIANA DA SILVA FERNANDES
ORIENTADOR: MARIA ESTELA COSTA HOLANDA CAMPELO

Resumo:

Este trabalho integra um projeto maior de pesquisa, que surgiu de preocupações com
a formação do professor alfabetizador do sistema municipal de educação de Natal-RN. Como
recorte desse projeto mais amplo, a nossa investigação objetiva investigar dificuldades
docentes/necessidades formativas de professores da Educação Infantil, no âmbito de uma
prática pedagógica que perspective a alfabetização bem sucedida de crianças. O lócus da
pesquisa foi o Centro Municipal de Educação Infantil Marise Paiva, e os sujeitos da pesquisa
foram duas professoras desse CEMEI, que atuam na turma IV de Educação Infantil. O trabalho
se filia à abordagem qualitativa de pesquisa e utiliza como procedimentos de construção dos
dados, o questionário e a entrevista semi-diretiva. Da análise dos dados, fundamentada em
princípios da análise de conteúdo, emergiram dois grandes temas: 1) Docência na Educação
Infantil; e 2) Formação para a docência na Educação Infantil, com as categorias:
1.1)Dificuldades experimentadas, relativa ao primeiro tema. Como desdobramentos do tema
da formação, foram construídas as categorias: 2.1) Conteúdo programático; 2.2)Autores
destacados; 2.3)Procedimentos teórico-metodológicos. Além da experiência em pesquisa e de
outros aprendizados, o estudo também possibilitou a compreensão de que grande parte das
dificuldades enfrentadas pelos docentes está relacionada ao seu processo formativo.

Palavras-chave: Educação Infantil, Alfabetização, Formação docente.
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CÓDIGO: HS0339
TÍTULO: As Vilas Militares no RN
AUTOR: MARIANA CAROLINE MOURA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA

Resumo:

A presente pesquisa trata das Vilas Militares no RN, tendo como referência o problema
da habitação social no Brasil. A caracterização do modelo de habitação militar visa possibilitar
a construção de uma proposta de gestão de moradias populares para aluguel no setor público.
O estudo objetiva refletir sobre as vilas militares em suas dimensões urbana, em particular a
localização, urbanística, arquitetônica, bem como sobre a sua forma de manutenção e de
gestão descentralizada dos espaços. Diante de tal análise, pode-se pensar em soluções
alternativas que sejam capazes de aliar a provisão habitacional para os mais necessitados,
garantindo a conservação das unidades produzidas. Por isso, a análise do modelo de gestão
organizacional das vilas militares, os quais funcionam desde sua implantação com um sistema
pautado na conservação e manutenção das habitações, é de suma importância.

Palavras-chave: Vilas Militares; habitação; manutenção e gestão; locação social.
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CÓDIGO: HS0343
TÍTULO: As mulheres e suas práticas cotidianas de cuidados com a saúde e com o corpo em
contexto de degradação socioambiental
AUTOR: JEANE SILVA SOARES
ORIENTADOR: MARIA TERESA LISBOA NOBRE PEREIRA

Resumo:

O Passo da Pátria é uma comunidade periférica situada próximo ao centro comercial
da cidade de Natal/RN, entre a linha do trem e o Rio Potengi, cortada pelo canal do Baldo,
local de escoamento das águas pluviais de parte da cidade e dos efluentes da Estação de
Tratamento de Esgoto do Baldo. Com um desnivelamento topográfico em relação às áreas
vizinhas e erguida de forma desordenada sobre região de manguezal, tem sérios problemas
socioambientais, como falta de saneamento e despejo de lixo no rio e canais de escoamento
de água, o que favorece a inundações em caso chuva, além de uma população com alto índice
de desemprego e analfabetismo. A comunidade também é conhecida pelo alto consumo e
tráfico de drogas. A pesquisa realizada, de inspiração etnográfica e técnica de observação
participante por meio do acompanhamento a visitas domiciliares realizadas pelos agentes
comunitários da Unidade de Saúde da Família do Passo da Pátria, buscou conhecer as práticas
realizadas pelas mulheres moradoras da comunidade de cuidados em saúde e com o corpo.
Através das narrativas obtidas na inserção no campo de estudo, foi observado que as mulheres
fazem uso da rede de saúde pública, contudo, esta não é capaz de atender às demandas
geradas pelo consumo de drogas, de modo que a comunidade encontra-se em situação de
desassistência por não ser alcançada pelas políticas públicas de enfrentamento a álcool e
outras drogas.

Palavras-chave: Degradação socioambiental, cuidados em saúde, Passo da Pátria.
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CÓDIGO: HS0356
TÍTULO: ANALISE MULTIDIMENSIONAL DE UM GENERO DISCURSIVO MULTIFUNCIONAL E
MULTIMODAL EM SEUS ASPECTOS SÓCIO-RETÓRICOS - O CONTO
AUTOR: MARIA FRANCILENE COSTA SILVA
ORIENTADOR: MARIA ASSUNCAO SILVA MEDEIROS

Resumo:

Este trabalho intitulado ?O gênero discursivo da mídia escrita veiculado no suporte
"revista" - multidimensionalidade, multimodalidade e multifuncionalidade: um estudo
sóciorretórico? objetiva analisar a complexidade, a multidimensionalidade, a multimodalidade
e a multifuncionalidade que se apresentam em gêneros discursivos veiculados em revistas,
nesse caso o gênero discursivo textual conto. Assim como, analisar os aspectos sociorretóricos
e persuasivos existentes no referido gênero, tendo em vista a diferença de épocas na qual
foram escritos. Ao mesmo tempo, aprofundar os estudos relacionados às questões no âmbito
da linguística textual através da análise de textos escritos no início do século XX, como
também descrever, analisar e interpretar fenômenos / mecanismos textuais e discursivos que
apresentam algumas particularidades e se manifestam através de palavras e frases, como
também dos organizadores argumentativos. Nesse sentido, o presente trabalho tem como
base os estudos de natureza sincrônica e diacrônica, pois são de grande relevância para o
conhecimento das mutações e variações linguísticas, pelas quais a língua portuguesa passou ao
longo do tempo. De forma metodológica, selecionamos contos de autores brasileiros de
diferentes épocas e procuramos analisar os aspectos sociorretóricos existentes em cada um,
enfatizando as alterações que ocorreram em suas estruturas ao longo do tempo.

Palavras-chave: Conto, aspectos sociorretóricos, sincronia e diacronia.
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CÓDIGO: HS0359
TÍTULO: PROPAGANDA VOCÊ E SUSI, ESTRELAS DE REVISTA: PRODUZINDO UMA CULTURA DE
CONSUMO E (CON)FORMANDO MODOS DE SER MENINA
AUTOR: JÉSSICA JACIANA SILVA DANTAS
ORIENTADOR: MARIANGELA MOMO
CO-AUTOR: DEYSI JANE DO NASCIMENTO ROCHA

Resumo:

Ao nascerem e crescerem nos dias atuais, as crianças já ingressam em um mundo
contemporâneo extremamente midiático e tecnológico. Elas se inserem hoje em um mundo
que institui modos de ser criança através de artefatos culturais midiáticos diversos, como TV,
filmes, games, músicas, desenhos animados, propagandas, entre outros. Neste viés, o presente
estudo se inscreve em uma pesquisa de maior amplitude intitulada Infância,
Contemporaneidade e Educação, que investiga a formação dos sujeitos infantis e a construção
das suas subjetividades e identidades na contemporaneidade a partir de artefatos midiáticos.
Este trabalho objetiva investigar e analisar os discursos e proposições veiculados pela
propaganda "Você e Susi, Estrelas de Revista", direcionada ao público feminino infantil e suas
possíveis implicações na (con)formação de suas subjetividades. A fundamentação teórica desta
pesquisa está ancorada nos Estudos Culturais, que nos dão suporte para o estudo das
Pedagogias Culturais da mídia, as quais não se inscrevem usualmente no campo da Educação,
como é o caso da propaganda, mas que não devem ser desconsideradas, uma vez que também
educam e (con)formam a criança. Os resultados deste estudo apontam para um complexo
mercantil cujo eixo principal é o comercial de TV, mas que faz uso de outros recursos
publicitários para atrair meninas ao consumo e conduzi-las à padrões de comportamento e
constituição de subjetividades sob um discurso permeado de interesses mercadológicos
abusivos.

Palavras-chave: Criança; Consumo; Identidades Infantis; Mídia; Pedagogias Culturais.
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CÓDIGO: HS0366
TÍTULO: A INSERÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO LAGOA AZUL NO MERCADO DE TRABALHO
AUTOR: MERCIA MARIA SILVA FERREIRA
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

O presente trabalho apresenta resultados do estudo sobre a inserção dos
trabalhadores do bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Natal-RN no mercado de trabalho,
caracterizando-o na área pesquisada e analisando os principais desafios que estes enfrentam
na sua inserção produtiva. O ponto de partida foi a pesquisa bibliográfica, para apreender o
debate teórico sobre o mercado de trabalho historicamente e na contemporaneidade e os
dados da pesquisa Pobreza Desigualdade Social Violação dos Direitos de Crianças e
Adolescentes no Bairro Lagoa Azul relativos ao eixo trabalho e renda. Objetivando um
aprofundamento desses dados foi aplicado um formulário com perguntas abertas e fechadas a
17 trabalhadores atendidos pela fundação Fe e Alegria, na faixa etária de 18 a 50 anos. Foi
possível identificar que a inserção dos trabalhadores entrevistados no mercado de trabalho
ocorre predominantemente a partir de praticas de apadrinhamento e clientelismo politico e
que estes trabalhadores enfrentam desafios relacionados a baixa escolaridade, falta de
qualificação profissional e a competitividade no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Trabalhador; Inserção; Desafios; Mercado de Trabalho.
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CÓDIGO: HS0368
TÍTULO: Direito a Saúde? uma análise do acesso da população do bairro de Lagoa Azul, NatalRN, aos serviços de saúde
AUTOR: CARMEM SABRINA SILVA TAVARES
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

A saúde, um dos direitos garantidos pela política de Seguridade Social, insere-se no
campo dos chamados direitos sociais. A pesquisa tem como objeto de estudo o direito à saúde
da população do bairro de Lagoa Azul, localizado na Zona Norte de Natal ? RN. Objetiva
analisar como se configura esse direito. Em termos metodológicos, foi realizada pesquisa
bibliográfica e documental e iniciada a revisão de literatura destinada a apreender a política de
saúde em Natal no contexto do Sistema Único de Saúde ? SUS. A unidade de referência
empírica é constituída pelo bairro de Lagoa Azul. O trabalho analisa dados primários da
pesquisa ?Pobreza, desigualdade social e violação dos direitos da criança e do adolescente em
Lagoa Azul e Felipe Camarão?. Os resultados apontam que a política de saúde em nível
municipal e na localidade pesquisada enfrenta graves problemas do ponto de vista da gestão e
da oferta de serviços, a insuficiência no investimento público nessa área, sobretudo no tocante
as ações preventivas. O que resulta é uma política que desenvolve ações pontuais e
compensatórias.
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CÓDIGO: HS0369
TÍTULO: AS POLÍTICAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PARA ESTUDANTES
DE ORIGEM POPULAR NA UFRN
AUTOR: JANE SOARES SATURNINO DE LIMA
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

O presente estudo tem como objeto de análise a política de ação afirmativa
implementada na UFRN, como mecanismo de democratização do acesso e permanência no
ensino superior público para os estudantes de origem popular. Tem como objetivo conhecer e
quantificar esses mecanismos. Para isso a metodologia utilizada foi à pesquisa documental
quantitativa, além da revisão bibliográfica. Os dados foram coletados na Pró-reitoria de
Graduação- PROGRAD e na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis ? PROAE no período de 2009 a
2012. Os resultados encontrados foram: como mecanismo de ingresso se identificou: a Isenção
de Taxa do Vestibular, o Argumento de Inclusão, Cursinho pré-vestibular PROCEEM, a adoção
da nota do Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM, por meio do Sistema de Seleção
Unificado ? SISU e a reserva de Vagas (lei de cotas). Em relação às condições de permanência,
foram observados vários programas, projetos e ações que atuam nessa perspectiva, dentre os
quais merece destaque; a Bolsa residência, bolsa alimentação, auxílio moradia e auxílio
transporte (CERES). A pesquisa revelou que a UFRN vem adotando uma série de mecanismos
que possibilitam a democratização do acesso ao ensino superior público, sobretudo na
perspectiva de equidade, trabalhando no sentido de promover não penas a ampliação número
de ingressantes, mas também uma permanência qualificada.

Palavras-chave: Ação afirmativa, democratização do acesso e permanência qualificada.
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CÓDIGO: HS0370
TÍTULO: Avaliando a prevalência da hipertensão arterial em uma comunidade popular
AUTOR: FRANCISCA SIMONE DA SILVA
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

Essa pesquisa avalia alguns fatores essenciais presentes na comunidade popular do
bairro de Felipe camarão Natal-RN para uma interação favorável entre os seus moradores,
entre esses fatores está presente a Hipertensão Arterial Sistêmica considerada uma Doença
Crônica Não Transmissível (DCNT) é avaliada como um problema de saúde pública bem
evidente não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tem por objetivo Avaliar a prevalência da
hipertensão arterial nessa comunidade popular; Avaliar a prevalência dessa patologia entre os
moradores do bairro, os fatores desencadeantes da Hipertensão Arterial Sistêmica como:
Obesidade, Diabetes, Alcoolismo, Tabagismo, Gênero e Etnia. O estudo foi realizado através de
aplicação de questionários e pesquisa bibliográfica. Foram verificados índices significativos de
domicílios com essa doença presente em algum membro da residência, tendo um
direcionamento maior para o tabagismo, diabetes e alcoolismo fatores desencadeantes e de
risco evidentes nos resultados.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Vulnerabilidade, fatores de risco.
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CÓDIGO: HS0372
TÍTULO: Cidadania cultural e sua importância na formação cidadã das classes populares no
bairro Felipe Camarão em Natal/RN
AUTOR: SHIRLEY SILVA DE LIMA
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

O presente trabalho expõem os resultados da pesquisa intitulada ?Cidadania Cultural:
sua importância para a formação cidadã da classe popular do bairro Felipe Camarão em
Natal/RN?. Tem por objetivo conhecer as contribuições da cultura para o exercício da
cidadania. Para tal foi realizado um estudo contemplando a experiência desenvolvida por dois
grupos culturais mais antigos do bairro enfatizando a sua história, a concepção de direito a
cultura e cidadania entre os seus integrantes. A técnica de coleta de dados utilizada foi
entrevista do tipo semi-estruturada a partir de um formulário com questões abertas e
fechadas. Os sujeitos da pesquisa foram doze moradores/participantes dos grupos citados a
cima, entrevistados. Os dados revelam que as contribuições da cultura para o exercício da
cidadania está relacionada com a oportunidade proporcionada pelos grupos culturais para o
conhecimento, divulgação da cultura no/do bairro.
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CÓDIGO: HS0373
TÍTULO: Crianças e adolescentes vítimas da violação de direitos e autores de atos infracional: a
realidade do bairro de Felipe Camarão
AUTOR: JULIANE VALÉRIA OLIVEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: IRIS MARIA DE OLIVEIRA

Resumo:

O presente relatório tem como finalidade apresentar os resultados da pesquisa
?Crianças e adolescentes vítimas de violação de direito e autores de ato infracionais: a
realidade do bairro de Felipe Camarão?. O objetivo é conhecer a realidade do adolescente em
conflito com a lei para identificar se as condições de vida na qual inserem tem relação com a
prática do ato infracional. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo do tipo qualitativa,
fundamentada no método crítico dialético, no serviço de Execução de Medida Socioeducativa
em Meio Aberto (SEMSEMA) entre os meses de julho e novembro de 2012. A amostra foi
realizada com três adolescentes que no período estavam em cumprimento de medida
socioeducativa de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA) e
privilegiou-se por trabalhar com entrevista semi-estruturada. O estudo confirmou o que
assinala a literatura, que a maioria desses jovens são oriundos de bairros periféricos, que em
sua maioria não oferecem condições físicas e sociais dignas para a sobrevivência humana e
para o pleno desenvolvimento desses adolescentes como defende o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Portanto, é visível a concretização da violação dos direitos dos
adolescentes do referido bairro, expressa pela ausência ou precariedade das necessidades
sociais básicas imprescindíveis para uma vida com dignidade e condizente com os princípios da
Constituição Federal de 1988.
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CÓDIGO: HS0376
TÍTULO: Desenvolvimento de processos informatizados em avaliação psicológica - Aderência
terapêutica
AUTOR: SHIRLLANE KARLA DA SILVA NUNES
ORIENTADOR: JOAO CARLOS ALCHIERI

Resumo:

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC) são
consideradas doenças crônicas e associadas à elevados índices de mortalidade e internações
hospitalares, exigindo aderência ao plano de tratamento de forma permanente e sistemática.
Observando que o controle de tais moléstias está diretamente relacionado à adesão ao
tratamento, faz-se necessária a realização de pesquisas referentes a essa questão. Assim,
objetiva-se nesse trabalho a avaliação de evidencias de validade do Millon Behavioral
Medicine Diagnostic (MBMD) para população de pacientes com HAS e ICC, visando à
investigação de indicadores implicados na adesão ou não aos tratamentos. Participaram da
pesquisa, voluntários diagnosticados com ICC e HAS, de ambos os sexos e faixa etária entre 18
a 90 anos. Foi apresentado o Termo de Consentimento aos participantes e aplicado o
questionário de caracterização amostral e o MBMD. Os dados coletados ate o momento estão
sendo inseridos em bases de dados para a verificação de uso do processo informatizado. Os
resultados estão em fase preliminar e por isso um entendimento final ainda não é possível,
contudo pode-se verificar a pertinência tanto do instrumento na avaliação destas
características de comportamento quanto a possibilidade de sua informatização. Aponta-se,
pois, que o processo de informatização é extremamente útil para o uso de instrumentos
multidimensionais e extensos como o MBMD, facilitando aos profissionais o manuseio de
informações.

Palavras-chave: Avaliação psicológica, Adesão, Informatização.
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CÓDIGO: HS0382
TÍTULO: Vilas militares no RN: o sistema de gestão e a manutenção dos PNR's no Exército e na
Marinha
AUTOR: LORENA PETROVICH PEREIRA DE CARVALHO
ORIENTADOR: MARCIO MORAES VALENCA

Resumo:

A despeito do tempo de funcionamento, as vilas militares geralmente se destacam e
são facilmente reconhecidas na paisagem urbana pelo fato de resistirem às décadas,
mantendo-se em bom estado de conservação. Contudo, outras experiências habitacionais mais
recentes no Brasil não obtêm o mesmo êxito. Essa discrepância desperta a atenção para a
questão da manutenção a que estão submetidos os Próprios Nacionais Residenciais (PNR?s)
militares, que é a verdadeira causa de sua resistência ao tempo. Essa pesquisa se propõe a
estudar o modo de gestão das vilas militares para entender como é possível manter as
qualidades estéticas, estruturais e funcionais dos imóveis (submetidos ao regime de locação),
diferentemente do que ocorre com os conjuntos habitacionais frutos de políticas públicas
nacionais que, mesmo priorizando a propriedade (ou seja, a compra dos imóveis), entram em
decadência de forma relativamente rápida.
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CÓDIGO: HS0388
TÍTULO: Saúde Mental e Cultura: mapeando iniciativas culturais e artísticas com participação
de usuários da saúde mental
AUTOR: CECILYA MAYARA LINS BATISTA
ORIENTADOR: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM
CO-AUTOR: IANNY FELINTO MEDEIROS
CO-AUTOR: DAISE FERNANDES DANTAS
CO-AUTOR: MARIA CLARA LIRA BEZERRIL

Resumo:

A presente pesquisa objetivou investigar as iniciativas culturais e artísticas da cidade
de Natal das quais os usuários da rede substitutiva de saúde mental participam e que podem
contribuir para a sua reinserção social; tendo por perspectiva metodológica a abordagem
qualitativa, por meio da qual propusemos uma investigação em duas etapas. Na primeira
etapa, através de entrevistas semi-estruturadas junto a 88 usuários da rede de saúde mental,
mapeamos as iniciativas das quais os usuários já participaram, participam ou gostariam de
participar. A partir dos resultados obtidos observamos o escasso envolvimento dos usuários da
rede de saúde mental em iniciativas de arte e cultura fora da rede substitutiva, sendo apenas 5
o número de iniciativas mapeadas, atualmente frequentadas pelos poucos usuários que
circulam nos espaços de interação social da cidade. Nesse sentido, a pesquisa possibilitou o
mapeamento das iniciativas culturais e artísticas existentes, auxiliando-nos na descrição e
análise das formas de participação destes usuários nestas iniciativas, do posicionamento dos
mesmos frente às iniciativas existentes e das atividades desenvolvidas por eles. Diante disso,
constatamos que é necessário o fortalecimento dos serviços substitutivos das demais redes de
apoio para que se possam viabilizar cada vez mais os processos de reinserção social de
usuários da saúde mental na cidade de Natal.
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CÓDIGO: HS0392
TÍTULO: Tecnologias digitais como ferramentas auxiliadoras no ensino e aprendizagem a
distância (EaD) via internet
AUTOR: JÉSSICA VIVIANE DE OLIVEIRA FERNANDES
ORIENTADOR: TACIANA DE LIMA BURGOS

Resumo:

O presente trabalho efetua um estudo de caso sobre o uso de tecnologias digitais
como ferramentas auxiliadoras no ensino e aprendizagem a distância via internet. Com a
evolução destas tecnologias e das tecnologias de informação e comunicação (TICs), a educação
a distância (EaD) oportunizou-se do uso de seus benefícios, assim como agregou novos hábitos
dos usuários respectivos ao uso de tecnologias móveis, que rompem com o paradigma de
tempo e espaço na comunicação e aprendizagem (ARAÚJO; SIMON, 2008). Deste modo, o
trabalho referencia três tecnologias em específico, sendo o QR Code, realidade aumentada e
jogos educacionais em aplicações pedagógicas. Analisa técnicas de elaboração do material
educativo, seu grau de interação e usabilidade para, assim, explicitar seus benefícios e
compatibilidade com a modalidade de ensino e aprendizagem via internet. Como resultado
obtém-se a percepção do potencial destas tecnologias para oferecer recursos que não
podemos dispor no mundo ?real? (atômico), onde a oratória e a escrita predominam. Sendo
assim, através da interação, simulação, metáforas (entre outros recursos), o usuário pode
experienciar novos meios de aprendizagem que possibilitem, ainda, a adequação ao seu ritmo
de cognição.
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CÓDIGO: HS0395
TÍTULO: A articulação tópica em testamentos dos séculos XVIII e XIX.
AUTOR: VERÔNICA MARIA DE SOUZA CAMPOS
ORIENTADOR: CLEMILTON LOPES PINHEIRO

Resumo:

Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a diacronia dos processos
constitutivos do texto, e se insere no projeto ?Para a História do Português Brasileiro no Rio
Grande do Norte? (PHPB-RN). O processo constitutivo do texto em questão é a organização
tópica. O objetivo é identificar se as estratégias de organização tópica são estáveis ou
mudaram ao longo no tempo, especificamente em testamentos públicos. Foi analisada a
organização tópica de testamentos correspondentes ao século XVIII, XIX e XX. As recorrências
significativas observadas na análise revelaram que os testamentos passaram por mudanças no
que diz respeito à organização tópica.
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CÓDIGO: HS0405
TÍTULO: Saúde mental e Cultura: conhecendo as formas de inserção social e participação de
usuários na rede de Saúde Mental em Natal/RN.
AUTOR: DAISE FERNANDES DANTAS
ORIENTADOR: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM
CO-AUTOR: CECILYA MAYARA LINS BATISTA
CO-AUTOR: IANNY FELINTO MEDEIROS
CO-AUTOR: MARIA CLARA LIRA BEZERRIL

Resumo:

O estudo teve como objetivo investigar a participação de usuários da Rede de Saúde
Mental, na cidade de Natal/RN, em iniciativas culturais e artísticas. Trata-se do resultado de
uma pesquisa realizada nos anos de 2011 a 2013. Teve como perspectiva metodológica as
abordagens qualitativa e etnográfica, ocorrendo com a investigação em duas etapas. Na
primeira etapa, com entrevistas semi-estruturadas, junto a 88 usuários da rede, foram
mapeadas as iniciativas das quais os usuários já participaram, participam ou gostariam de
participar; e na segunda, através da Etnografia, foram acompanhados os usuários nas
iniciativas por eles citadas, de modo a caracterizá-las e saber como tais iniciativas participavam
ou não dos processos de reinserção social dos usuários. Verificou-se que as dificuldades
encontradas frente à participação nessas iniciativas estão relacionadas a alguns fatores:
condição econômica desfavorável, dificuldades referentes ao processo de adoecimento; medo
de circular pela cidade; tutela e limites impostos pela família; e preconceito. Constatou-se
pouco envolvimento dos usuários em iniciativas de Arte e Cultura e uma desconexão desta
participação dos seus projetos terapêuticos e de reinserção social, os quais deveriam estar se
constituindo a partir da rede local. Nesse sentido, compreende-se que o mapeamento das
iniciativas culturais e artísticas, realizado neste estudo, auxiliou na descrição e análise das
formas de participação destes usuários nestas iniciativas.
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CÓDIGO: HS0411
TÍTULO: A recepção das linguagens visuais dos aprendizes a partir da leitura do livro de poesia.
AUTOR: JÉSSICA MAYANE CAMPELO FIDELIS
ORIENTADOR: MARLY AMARILHA

Resumo:

Esta pesquisa é parte do projeto ?A multimodalidade na leitura do poema e do livro de
poesia em aprendizes da escola fundamental - estudo longitudinal? (AMARILHA,
CNPq/PROPESQ/ 2010-2014), que iniciou em uma turma de 4º ano e que agora se encontra no
5º ano do ensino fundamental, de uma escola estadual, do município do Natal/RN. Os livros
usados na leitura dos poemas foram ?Minha ilha maravilha? de Marina Colasanti (2007) e
?Quando chove a cântaros? Glória Kirinus (2005). O trabalho objetiva investigar a recepção das
linguagens visuais dos aprendizes a partir da leitura do livro de poesia. Como instrumento de
coleta de dados usa-se as postagens do fórum eletrônico e gravação em vídeo, tendo a
participação professora mediadora, e a interatividade dos alunos durante a leitura. O
referencial teórico baseia-se nos estudos desenvolvidos por, Amarilha (2009;1995), Faria
(2004), Ramos; Panozzo (2004), dentre outros. Os dados poderão ampliar a compreensão
acerca de como a criança aprende a dialogar com o texto (verbal) e a ilustrações (não verbal)
na leitura do livro de poesia.
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CÓDIGO: HS0414
TÍTULO: DA IDEOLOGIA MARXISTA À ESTÉTICA DO SECO: Um passeio sobre a obra periférica
Viagem de Graciliano Ramos.
AUTOR: EIDE JUSTINO COSTA
ORIENTADOR: MARCOS FALCHERO FALLEIROS

Resumo:

Graciliano Ramos consagrou-se no cenário da literatura brasileira por condensar, em
suas obras, aspectos ligados à condição humana e à sociedade da época, primordialmente.
Além disso, o autor de ?vidas secas? compôs, também, obras de cunho memorialístico, em
distintos momentos. Viagem é o registro escrito do período em que o Velho Graça viajou à
União Soviética e destaca suas impressões sobre a cultura, o povo e aspectos relacionados ao
comunismo. Nesse sentido, discorrer sobre a obra, significa, de certo modo, contemplar o
estilo marcante e ?seco? do autor, além de dissertar sobre seu posicionamento ideológico.
Paralelo a isso, Viagem traz um material textual relativamente ?marginalizado? pelos críticos
literários, considerada, inclusive, como uma das obras periféricas do autor. Por esse motivo, os
estudos literários sobre a narrativa são escassos e deixam de lado alguns aspectos que
poderiam ser discutidos com mais afinco. Com isso, esse estudo propõe-se a discutir a
importância do gênero narrativa de viagem, particularmente, a construída no século XX,
destacando a relevância do livro Viagem, como registro da sua ideologia marxista e de
aspectos comparativos entre as sociedades russa e brasileira.
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CÓDIGO: HS0415
TÍTULO: Estudantes cegos em instituições regulares de ensino: pontos e contrapontos
AUTOR: ELIZA DIAS CÂNDIDO
ORIENTADOR: LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA

Resumo:

O presente trabalho consiste em apresentar os dados da pesquisa: Inclusão escolar de
estudantes cegos em escolas e IES das redes pública e privada de ensino, em Natal/RN: Pontos
e contrapontos, realizada no ano de 2012 e que se encontra ainda em continuidade no
presente ano. Trata-se de um estudo de caso e objetiva conhecer e mapear os estudantes
cegos matriculados nos ensinos fundamental, médio e superior, na cidade do Natal/RN;
verificar como se sentem e percebem as instituições de ensino onde estão matriculados;
identificar quais as estratégias e os recursos utilizados pelas instituições de ensino que
atendam as especificidades de acesso ao conhecimento, por pessoas cegas. Buscou-se
conhecer e analisar o processo de escolarização de estudantes com DV na UFRN e em escolas
de ensino fundamental e médio da cidade do Natal, buscando entender a percepção desses
estudantes, como também dos seus professores sobre esse processo, bem como suas
necessidades de formação.
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CÓDIGO: HS0420
TÍTULO: Corpos em Vídeo: Vídeo-dramaturgia da Performance em Dança na Vertical
AUTOR: DAIANE PEREIRA CAPISTRANO.
ORIENTADOR: MARIA DE LURDES BARROS DA PAIXAO

Resumo:

O projeto de pesquisa observou e registrou diversos modos de movimentação e
execução dos corpos na parede com agarras. A utilização da técnica de escalada a partir da
exploração de novas mídias e tecnologias interativas nas linguagens em dança fundamentou a
pesquisa. O conceito de espaço com os aportes corporais criaram as possibilidades de
?reelaboração? na tradição. Tais ações possibilitaram a construção de novos paradigmas
artísticos e estéticos na criação coreográfica e produção de vídeo com as tecnologias
interativas, essas questões apontam para novas explorações nas relações de sentidos do corpo
que dança e propõe diferentes aportes estéticos, numa perspectiva híbrida e não linear. O
trabalho de pesquisa realizado foi de caráter teórico-prático cujo referencial teórico
metodológico adotado foi o de análise fenomenológica.O performer-pesquisador através de
suas experiências e vivências na parede com agarras desenvolveu diferentes movimentações, a
partir das improvisações e criação de movimento para à elaboração de partituras
coreográficas. O trabalho desenvolveu conhecimento artístico-científico na performance em
vídeo-dança, a partir do estudo de tecnologias e das matrizes gestuais cotidianas, e sua
relação com conceitos estéticos ? dramatúrgicos - coreográficos e midiáticos na cena
contemporânea de dança.
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CÓDIGO: HS0431
TÍTULO: Ecologia das ideias, Educação, Conhecimento Cientifico e Saberes da Tradição
AUTOR: TATIANA LAPITZ MACHADO DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA

Resumo:

A comunicação explicita a proposta de construção de uma ciência mais plural, que
religa conhecimentos científicos e saberes da tradição, tendo como foco a pesquisa
desenvolvida na Lagoa de Piató ? Assú/RN desde 1986 pela professora doutora Maria da
Conceição Xavier de Almeida, e a partir de 1982 assumida pelo Grupo de Estudos da
Complexidade (GRECOM). Tal grupo propõe uma ecologia das ideias com base no pensamento
complexo e transdisciplinar. A comunicação relata a minha experiência como Bolsista de
Iniciação Científica (PIBIC/CNPq). Expõe o conjunto de atividades desenvolvidas, como dias de
estudos, observações de campo, rodas de conversa, catalogação de trabalhos científicos e
eventos. O conjunto interligado dessas atividades exemplifica a construção de uma ciência
coletiva, complexa, isto é, ?tecida em conjunto? (MORIN, 1997). Tal experiência de pesquisa e
construção de conhecimento pedagógico tem realimentado meu processo de formação
docente como aluna do curso de Pedagogia. Nessa comunicação apresento uma reflexão sobre
o cenário socioeducacional da Lagoa do Piató. Esse cenário tem se constituído em uma matriz
de aprendizagem com destaque para a importância de registro e do cultivo da memória para a
construção do professor. A pesquisa e essa comunicação é o casulo que se transforma na
monografia de conclusão de curso de Pedagogia na UFRN. A inspiração inicial foi a leitura do
livro Narrativas de um tempo, escrituras da alma (2008) de Maria de Lourdes Xavier.
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CÓDIGO: HS0433
TÍTULO: Registro fotográfico e formalização de banco de dados das planilhas do SOS CriançaRN - 1998 a 2010
AUTOR: THAMARA PINTO SOARES
ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS

Resumo:

Historicamente, a população brasileira infanto-juvenil vem sendo vítima de diversas
formas de violações de seus direitos fundamentais, herdando a tradição de injustiça social que
exclui grande parte da população do acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania.
Pensar o desenvolvimento da infância e adolescência, atualmente, obriga o pesquisador a
considerar o problema da violência, na medida em que ele se faz presente no cotidiano da
sociedade, assumindo papel relevante na conformação de padrões de sociabilidade
específicos. As diversas formas de violência são umas das prioridades das agendas de políticas
públicas de muitos governos democráticos e sociedade civil, além de diversas áreas de estudo,
em que são abordadas as suas várias expressões e consequências, tanto para o
desenvolvimento dos indivíduos inseridos em um contexto de violência, quanto para a
manutenção e equilíbrio dos contratos sociais vigentes. Dessa forma, o presente trabalho
trata-se de um levantamento das características da violação de direitos de crianças e
adolescentes no município de Natal/RN, a partir da análise das fichas de atendimento do
programa governamental SOS Criança durante os anos de 1998 a 2010, na perspectiva de criar
um panorama estatístico da situação em que o estado do RN se encontra acerca das violações
desse público, visando discussões e levantamento de possibilidades sobre promoção e
proteção dos direitos de crianças e adolescentes e relação dessa garantia com o contexto
social.
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CÓDIGO: HS0434
TÍTULO: ACESSIBILIDADE E USABILIDADE DA INFORMAÇÃO: critérios de avaliação para
biblioteca universitária
AUTOR: RAIMUNDA FERNANDA DOS SANTOS
ORIENTADOR: ELIANE FERREIRA DA SILVA

Resumo:

Pesquisa e estuda sobre o tema acessibilidade e usabilidade da informação em
Biblioteca Universitária e aspectos relacionados. Avalia a qualidade dos produtos e serviços de
informação sob o viés das diretrizes de acessibilidade, a fim de oferecer estratégias para
viabilizar ou ampliar a inclusão de portadores de necessidades especiais. Estuda leis e normas
que apontam para as necessidades de criação e promoção de redes de serviços especializados
que contornem barreiras e dificuldades para promover inclusão e acessibilidade. Oferece
estratégias para viabilizar e/ou ampliar a inclusão de portadores de necessidades especiais.
Possui como metodologia pesquisa bibliográfica realizada em leis, decretos, livros, periódicos,
bancos de dados online. Reflete sobre a necessidade de atender as demandas das pessoas com
quaisquer tipos de dificuldades. Em harmonia com isso, visa contribuir com o profissional
bibliotecário em contornar barreiras na prestação de serviços, ir ao encontro do ideário de
direitos de pessoas portadoras de deficiências. Enfatiza a importância de reavaliação dos
produtos e dos serviços oferecidos por biblioteca universitária a sua comunidade.
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CÓDIGO: HS0437
TÍTULO: A Morte na Educação Infantil
AUTOR: CAROLINA LUCENA MEDEIROS
ORIENTADOR: GEORGIA SIBELE NOGUEIRA DA SILVA

Resumo:

O tema da morte surge indiretamente por meio das comunicações não verbais em
todas as etapas da vida, mesmo que a sociedade procure silenciá-lo. Os psicólogos vêm sendo
convidados a abordarem esse tema de forma episódica nas escolas em função da inevitável
presença da morte no cotidiano. Este estudo investigou como professores do ensino
fundamental estão trabalhando (se estão) com o tema da morte, buscando compreender suas
dificuldades, facilidades, formas de inserção do tema, metodologia usada, a fim contribuir com
pistas capazes de subsidiar a prática desses profissionais para lidar com a morte na educação.
Realizamos uma pesquisa qualitativa, através de uma entrevista semi-estruturada com os
professores, aliando ao recurso da técnica projetiva - o uso de ?cenas?. Para análise e
interpretação das narrativas recorremos à Hermenêutica Gadameriana. Realizada em duas
escolas particulares de Natal, com cinco professores do Ensino Fundamental I em cada, sendo
um representante de cada ano. Constatou-se que os professores não possuem treinamento,
não se sentem preparados, evitam o tema, mas desejam aprender a lidar com a morte na
educação das crianças, reconhecendo o ganho para todos os envolvidos no processo. Alguns
percebem a possibilidade de utilizarem o recurso das histórias infantis para lidarem com a
morte. É urgente a inserção da temática da morte na formação dos educadores a fim de
contribuir com um enfrentamento mais saudável do tema para educadores, alunos e
familiares.
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CÓDIGO: HS0440
TÍTULO: PLANO DE TRABALHO 1 - História das Instituições Escolares (1910-1940)
AUTOR: ROSÂNGELA ALBUQUERQUE RIBEIRO
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS

Resumo:

A pesquisa em questão visa colaborar para o avanço da historiografia no Rio Grande do
Norte, enfatizando a atuação de professores e Instituições Escolares que contribuíram para a
educação norte-rio-grandense. Deste modo, elaboramos uma pesquisa sobre a história dos
Grupos Escolares a partir da sua criação em 1908 a 1930. Escolhemos para esta análise o
Grupo Escolar Augusto Severo e o Grupo Escolar Frei Miguelinho devido à sua importância no
contexto, por serem os dois primeiros de Natal. Para a realização deste estudo, utilizamos
fontes encontradas no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e
Arquivo Público do Estado (RN), o acervo do Grupo de Pesquisa História da Educação,
Literatura e Gênero/ UFRN. Durante as pesquisas constatamos a importância dessas
instituições que multiplicavam as orientações advindas das Leis e Regulamentos
Governamentais, a exemplo da Lei Orgânica do Ensino (1916) e o Regimento Interno dos
Grupos Escolares (1925). Dessa maneira essas instituições representam um marco na cultura
escolar primária no período republicano brasileiro considerando que o Grupo Escolar Augusto
Severo era a Escola Modelo e o Grupo Escolar Frei Miguelinho como escola profissional.
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CÓDIGO: HS0441
TÍTULO: Plano de Trabalho 2 - A professora Helena Botelho, o fazer pedagógico de uma
alfabetizadora
AUTOR: ANA LUISA DE CASTRO SILVA
ORIENTADOR: MARIA ARISNETE CAMARA DE MORAIS

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo evidenciar a minha atuação como bolsista de
Iniciação Científica no Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero
coordenada pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais. A pesquisa em questão visa
colaborar para o avanço da historiografia no Rio Grande do Norte, enfatizando a atuação da
professora Helena Botelho e sua contribuição para a educação norte-rio-grandense durante o
período de 1910 a 1920. Por fim, este relatório coloca a evolução da minha pesquisa, como
também minha formação como aluna de graduação e como bolsista de Iniciação Científica.
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CÓDIGO: HS0444
TÍTULO: Remuneração dos Professores da Rede Pública Municipal do RN - Efeitos do FUNDEF,
FUNDEB e PSPN no período 1996 a 2012: UM ESTUDO DOS DADOS DA REDE MUNICIPAL DO
RN.
AUTOR: IRIS BEZERRA DA HORA
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA

Resumo:

Fundef e Fundeb: O impacto na matricula da rede municipal de ensino de Natal/RN.
O presente trabalho apresenta dados sobre as matriculas do ensino fundamental de Natal/RN,
durante a implementação do Fundef (1998-2006) e do Fundeb (2007-2012). Utilizaram-se
dados educacionais de matrícula do INEP/MEC (1996-2012), legislação e referências de
autores, especificamente, a forma de financiamento da educação básica. Constatou-se que no
período de operacionalização dos Fundos, a matrícula apresentou crescimento, porém, este
não foi gradativo durante o período apresentado, delineando que ocorreu uma
municipalização, pelo processo de indução.
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CÓDIGO: HS0446
TÍTULO: Os efeitos da política de Fundos - Fundef e Fundeb- no movimento das matrículas na
rede estadual de ensino do RN.
AUTOR: NATHÁLIA POTIGUARA DE MORAES LIMA
ORIENTADOR: MAGNA FRANCA

Resumo:

Este trabalho analisa os efeitos da implementação do Fundef (1998-2006) e do Fundeb
(2007-2012) na movimentação das matrículas da educação básica, na rede estadual de ensino
do Rio Grande do Norte, no período de 1996 a 2010. Utilizou-se como referencial teórico a
legislação dos Fundos e análise dos dados educacionais &#9472; matrículas &#9472;
disponíveis no site do INEP/MEC ? microdados do Censo Escolar no período sobrecitado e
referências de autores. O resultado apresenta um decréscimo na matrícula em todo o ensino
fundamental e um leve crescimento no ensino médio durante o período de operacionalização
dos Fundos, exibindo a ocorrência da municipalização do ensino fundamental estadual para o
municipal, como processo induzido.
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CÓDIGO: HS0447
TÍTULO: Professor de jovens e adultos- articulador de Aprendizagem ao Longo da Vida
AUTOR: THABATTA LOUISE ZILIO
ORIENTADOR: ROSA APARECIDA PINHEIRO

Resumo:

Este trabalho apresenta os resultados do Projeto de pesquisa de iniciação científica: ?A
escola como Dinamizadora de uma Comunidade de Aprendizagem na Educação ao Longo da
Vida?, que tem por objetivo mostrar como o currículo integrado na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida contribui para ação de formação de professores da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), e de que forma este currículo colabora para a mudança na prática
pedagógica dos educadores. Essa perspectiva traz a dimensão da preparação dos alunos dessa
modalidade em aprendizagens contínuas de empreendedorismo e cidadania. A ação de
pesquisa se deu a partir do acompanhamento às reuniões de Formação Continuada, realizadas
na E. M. Almerinda Bezerra Furtado e da análise do exposto nas falas e ações dos professores
da modalidade EJA, sendo realizada no período noturno, horário de aula da EJA,
quinzenalmente, às sextas-feiras na escola. Como resultado, houve a reflexão sobre a prática
pedagógica por parte dos professores, os quais se apropriaram dos estudos realizados nas
reuniões e passaram a praticar mudanças nas suas metodologias de ensino e possibilidades de
criação de projetos, visando à integração de conteúdos para elaboração dos programas de
disciplinas escolares. Foram suscitadas também, pelos professores, os aspectos do contexto
social e realidade dos jovens e adultos, suas experiências e expectativas no mundo do
trabalho, que passaram a ser considerados na análise do Projeto Pedagógico da Escola.
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CÓDIGO: HS0453
TÍTULO: Formas de tratamento em cartas de escritores do Rio Grande do Norte
AUTOR: THAIS SANTOS NOBREGA VIEIRA GRAÇA
ORIENTADOR: HUMBERTO HERMENEGILDO DE ARAUJO

Resumo:

O presente trabalho foi realizado a partir da coleta de dados e leituras específicas, em
especial sobre o gênero textual carta pessoal. A primeira etapa do estudo buscou o
levantamento de dados, catalogação e sistematização das cartas existentes no acervo do
Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-rio-grandenses (NCCEN/UFRN). Na definição do
corpus para a segunda etapa da pesquisa, ou seja, o estudo das formas de tratamento
recorrentes nas cartas dos escritores e suas implicações, escolheu-se a correspondência
enviada por Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) a Zila Mamede (1928-1985). Como
previsto, circunscreveu-se a análise à periferia pragmática das cartas, abrangendo, portanto, as
seções de saudação e despedida. O corpus do estudo é formado pelas dezenove cartas, onze
bilhetes e um cartão enviados pelo poeta mineiro a jovem poeta potiguar, no período de 1953
a 1985. O objetivo principal do trabalho foi verificar a proximidade comunicativa entre os
missivistas no contexto de modernização social. Os resultados apontam a importância literária
(e histórica) da crescente proximidade comunicativa alçancada, tendo como desdobramentos
a presença da poesia mamediana para além das fronteiras do estado, além do
amadurecimento da poeta e de sua obra através dos conselhos do amigo Drummond, nome
expressivo da poesia brasileira do século XX.
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CÓDIGO: HS0468
TÍTULO: Políticas para APLs na região Nordeste
AUTOR: CARINA APARECIDA BARBOSA MENDES CHAVES
ORIENTADOR: VALDENIA APOLINARIO

Resumo:

Este estudo integra o projeto de pesquisa ?Experiências de políticas para APLs na
região Nordeste?, que trata dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) enquanto experiências de
políticas. O marco teórico é o recomendado pela Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos
Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist) e a metodologia comporta uma revisão bibliográfica e
sistematização de estudos. Os principais resultados reforçam que, acompanhando a iniciativa
do Governo Federal, todos os estados da região incluíram o tema APLs nos seus Planos
Plurianuais (PPAs) em 2004; a maioria possui Núcleo de Apoio a APLs (NEA-APLs); algumas
entidades se destacam no apoio/promoção a APLs; as demandas dos APLs se concentram em
sete eixos: financiamento e investimento, formação e capacitação, inovação e tecnologia,
capacidade produtiva, governança e cooperação, políticas públicas e acesso a mercado; e, que
as principais ações de apoio e promoção para APLs na região Nordeste são: capacitação
profissional/técnica, gestão, associativismo/cooperativismo, comercialização, crédito,
qualidade, adequação fitossanitária/ambiental. Avalia-se que as políticas pró-APLs reivindicam
ações que incluam vários atores (econômicos e institucionais) inseridos nas atividades
produtivas locais, não importando o porte ou o setor a que estes sistemas pertencem
(primário, secundário ou terciário) ou se estes são ou não visíveis pelos indicadores
convencionais (exportação, Produto Interno Bruto, balança comercial).
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CÓDIGO: HS0482
TÍTULO: OS DISCURSOS D'A ORDEM: A IGREJA CATÓLICA NORTE-RIO-GRANDENSE ENTRE O
AUTORITARISMO E A DEMOCRACIA (1938-1948)
AUTOR: PATRICIA WANESSA DE MORAIS
ORIENTADOR: RENATO AMADO PEIXOTO

Resumo:

Objetivamos apresentar uma interpretação do pensamento católico norte-riograndense por meio do exame do jornal da Diocese de Natal, ?A Ordem?, entre 1938 e 1948.
Partimos da hipótese de que uma das consequências da ?Crise de 1935? no Rio Grande do
Norte foi a consolidação da Diocese de Natal como um dos principais atores do jogo político no
estado, como legitimadora do governo central e como articuladora do ideário anticomunista
(PEIXOTO, 2012, p. 294-301). Inicialmente detectamos uma aproximação da Igreja Católica em
relação aos governos autoritários e fascistas do ante-guerra e aos seus modelos de sociedade e
organização. No pós-guerra, observamos um rompimento e gradual guinada da Igreja em
direção aos Estados Unidos, país que, em nome da democracia e da ?civilização? cristã, vai se
colocar como o polo mais enérgico de combate ao comunismo e à União Soviética, entendida
como representante principal do ?perigo vermelho?. Nesse período, o discurso da Diocese de
Natal então passa a condenar os governos autoritários e a defender os Aliados, adotando o
anticomunismo e a democracia como modelos e concebendo a União Soviética como uma
potência imperialista e totalitária. Desse modo, concebemos a mudança no discurso da
Diocese de Natal como inerente não somente à influência da política externa brasileira, mas
também à transformação das matrizes do pensamento intelectual católico (RODRIGUES, 2005;
2006) e aos esforços do catolicismo em seu projeto anticomunista (MOTTA, 2002).
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CÓDIGO: HS0488
TÍTULO: Comunicação Militante na Web: um Estudo Descritivo dos Blogueiros Progressistas
AUTOR: NATHALIA APARECIDA AIRES DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO FURTADO VELOSO

Resumo:

Do contato com grupos contra-hegemônicos da comunicação potiguar, inserida no
projeto ?Mídia e contra-hegemonia no Rio Grande do Norte?, a pesquisa buscou ambientar o
espaço histórico e descrever o cenário em que o grupo denominado Blogueiros Progressistas
se situa. De caráter nacional, com presença também no estado do Rio Grande do Norte, o
movimento nascido em meados de 2010 organiza-se no ciberespaço e propõe-se a lutar pela
democratização da comunicação no país. Diante desse objetivo, selecionamos os blogs
mantidos por Paulo Henrique Amorim, Tarso Cabral e Daniel Dantas, que se consideram
integrados ao movimento, e do blog de Luis Nassif, que apenas declara simpatia ao
movimento. O suporte teórico incluiu autores como Downing (2001), Castells (2013 e 2001) e
Kucinski (2005). A experiência buscou ainda compreender as relações entre poder políticoempresarial e imprensa no Rio Grande do Norte, nas suas formas hegemônicas e contrahegemônicas. Dessa forma, ações foram praticadas no eixo de promover a defesa da
democratização da informação, considerando-se que diferentes grupos sociais continuam à
margem dos processos de comunicação midiática. A análise do veículo jornalístico alternativo
foi motivada especialmente porque se trata de um grupo social silenciado na mídia de massa.
Assim, buscou-se produzir conhecimentos que visaram incentivar e/ou dar visibilidade a
experiências contra-hegemônicas no jornalismo e na comunicação.
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CÓDIGO: HS0491
TÍTULO: A diacronia dos esquemas de junção da relação de causalidade em testamentos do
Rio Grande do Norte
AUTOR: FRANCISCO FREIRE DE AMORIM SEGUNDO
ORIENTADOR: ALESSANDRA CASTILHO FERREIRA DA COSTA

Resumo:

Análise dos esquemas de junção que estabelecem relação de causalidade em
testamentos do Rio Grande do Norte, Brasil, datados dos séculos XVIII ao XX. Nesta pesquisa,
localizamos, identificamos o tipo de relação semântica e testamos as características dos
conectores de acordo a proposta de Hardarik Blühdorn, do Institut für Deutsche Sprache,
Mannheim, Alemanha, exposta em ?A sintaxe dos conectores?. Com isso, estabelecemos uma
linha diacrônica da evolução do uso dos conectores de causalidade no gênero testamento em
documentos do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. O trabalho insere-se dentro da área de
Lingüística Histórica, no grupo de pesquisa ?Estabilidade, Variação e Mudança Linguística?, na
linha de pesquisa de ?Tradições Discursivas?, dentro do ?Projeto de Diacronia de testamentos
brasileiros entre integração e agregação: a correlação entre junção e tradição discursiva?, sob
a orientação da Professora Doutora Alessandra Castilho Ferreira da Costa, do Departamento
de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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CÓDIGO: HS0492
TÍTULO: Estudo sobre a manifestação do totalitarismo socialmente adequado no controle
judicial sobre os crimes militares
AUTOR: GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO
ORIENTADOR: MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA

Resumo:

A presente pesquisa busca demonstrar a existência de uma adequação social ao
totalitarismo, evidenciado pela conduta notoriamente desregrada e violenta das forças
policiais brasileiras, em especial da Policia Militar. Atribui-se como razão da existência desse
fenômeno, a tolerância por parte de diversos setores da sociedade em relação às condutas
incompatíveis com o Texto Constitucional. A pesquisa baseou-se em análises jurisprudenciais e
dados empíricos, visando demonstrar que tal tolerância se manifesta por toda a ordem
político-jurídica em que a sociedade está inserida, sendo inevitável que o Poder Judiciário
incorpore e expresse valores de dominação e opressão no momento do controle judicial sobre
os crimes praticados por milicianos. Nesse sentido, constata-se a participação dos órgãos de
controle judicial no cenário das instituições que incorporam e expressam relações de poder e
opressão e o conflito que se gera em face do dever de zelo e garantia dos direitos
fundamentais do cidadão, atribuída pela Constituição Brasileira aos agentes judiciais, em um
Estado Democrático e Constitucional de Direito.
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CÓDIGO: HS0495
TÍTULO: Concepções de ?Ciência? de estudantes e futuros professores: obtendo e analisando
dados
AUTOR: ALDINÉIA DANTAS DA SILVA
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS
CO-AUTOR: ANDERSON DIAS VIANA

Resumo:

O trabalho apresenta e analisa os resultados de uma investigação acerca das
concepções de ciência de estudantes do curso de Pedagogia da UFRN, nos turnos vespertino e
noturno do semestre 2012.1. Para a realização da pesquisa aplicamos questionários contendo
11 questões abertas, em duas turmas do curso de Pedagogia da UFRN, com 64 alunos, sendo
26 do turno vespertino e 38 do turno noturno. Numa segunda etapa, selecionamos 12 sujeitos
para uma entrevista comparativa com relação às concepções dos alunos postas nos
questionários, para vermos se houve mudanças. Concluídas as análises, percebemos que
muitos alunos ainda detêm concepções ingênuas e equivocadas acerca da ?ciência e sua
natureza?, categorizando-a como algo verdadeiro e inquestionável. Assim, percebemos, para
uma melhor assimilação do tema em questão, que se faz necessária a inserção de discussões
mais aprofundadas e voltadas à epistemologia da ciência no curso de Pedagogia.
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CÓDIGO: HS0496
TÍTULO: Jornalismo de opinião no Rio Grande do Norte: um estudo de caso do periódico O
Coyote
AUTOR: ANDRESSA CARVALHO VIEIRA
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO FURTADO VELOSO

Resumo:

A pesquisa visa apresentar um estudo descritivo e analítico do jornal O Coyote,
publicação bimestral de caráter opinativo que surgiu em Natal (RN) no início de 2012.
Estruturados em geral como artigo jornalístico, os textos de O Coyote muitas vezes se valem
do sarcasmo, do chiste e do tom jocoso para a defesa de posições conservadoras. Segundo
Martins (2009, p.500), no jornalismo informativo a prioridade é a notícia, aqui entendida como
a capacidade de inter-relacionar e apresentar os fatos; no jornalismo opinativo, por outro lado,
a meta é ?convencer, no sentido de obter adeptos para uma ideia, impondo-se como
expressão de uma verdade?. O estudo foi produzido com apoio de revisão bibliográfica,
pesquisa documental, entrevista e análise de conteúdo. Está inserido no projeto de pesquisa
?Imprensa e contra-hegemonia no Rio Grande do Norte?, coordenado pela professora Maria
do Socorro Veloso, e foi apresentado como artigo científico durante o XXXV Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado em setembro de 2012 em Fortaleza, sob o
título ?Jornalismo de opinião no Rio Grande do Norte: um estudo de caso do periódico O
Coyote?.
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CÓDIGO: HS0504
TÍTULO: A atuação do psicólogo dos NASF em articulação com as Equipes de Saúde da Família
AUTOR: MARÍLIA NORONHA COSTA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: ISABEL MARIA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA
CO-AUTOR: NIVIA LUCIA DE ANDRADE OLIVEIRA
CO-AUTOR: RAFAELLA LOPES ARAÚJO
CO-AUTOR: MARIANA CELA

Resumo:

A Psicologia se desenvolveu ao longo do tempo enquanto ciência e profissão, e
respondeu demandas bastante distintas. Nesse cenário, a Saúde Pública conduziu os
trabalhadores a atender demandas distantes da prática tradicional. Nesse contexto se
apresenta a discussão relativa aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Pensados como
suporte às Equipes de Saúde da Família traz em sua configuração uma equipe interprofissional,
da qual faz parte o psicólogo. A psicologia que desenvolvia ações pontuais avança no campo, e
passa a atuar frente a ordens diversas, ocupando diversos espaços. Apesar da crescente
inserção, questiona-se a hegemonia de um modelo tradicionalista, inadequado a esses
espaços, mas que permanece. Assim, foram investigados aspectos acerca da articulação dos
psicólogos com as equipes da Estratégia de Saúde da Família, atividade central para a
efetividade das ações do NASF. Realizou-se entrevistas com psicólogos dos NASF da região
metropolitana de Natal, usando um roteiro de entrevista semiestruturado com questões
acerca das práticas de apoio matricial com as ESF. Os dados refletem dissonâncias no trabalho
do psicólogo. A despeito das atividades tipicamente clínicas, foi possível identificar que as
psicólogas compartilham práticas diferenciadas com outros profissionais. Ressalta-se a
relevância de monitorar o funcionamento desses serviços, pois a Psicologia não pode se furtar
de avaliar como a profissão contribui para a manutenção ou renovação dos modos de atuação.
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CÓDIGO: HS0505
TÍTULO: Escrita colaborativa em Inglês como Língua Adicional: produção presencial e online de
narrativas flash fiction
AUTOR: DIÊGO CESAR LEANDRO
ORIENTADOR: JANAINA WEISSHEIMER

Resumo:

O estudo tem foco no desenvolvimento da habilidade de escrita por aprendizes de
Inglês como Língua Adicional (ILA). Duas turmas de aprendizes, em dois campi diferentes de
uma universidade federal, produziram, colaborativamente, narrativas do tipo flash fiction
(estórias completas escritas em 100 palavras) durante parte do semestre acadêmico. Uma das
turmas produziu os textos em sala de aula, a partir de oficinas de escrita criativa (creative
writing workshops), enquanto a outra turma utilizou a ferramenta Googledocs para produzir
os textos fora de sala de aula, por meio da internet. Terminado o processo de escrita
colaborativa, os participantes responderam um questionário online aberto sobre: (1) o gênero
produzido (flash fiction), (2) as vantagens e desvantagens do trabalho colaborativo e (3) sobre
como escrever colaborativamente pode ter auxiliado no desenvolvimento da habilidade com a
língua inglesa (LI) escrita. A análise das respostas dos participantes em ambos os contextos
referidos (presencial e online) revela que a escrita colaborativa, focada no processo e não no
produto, tem potencial para desenvolver a interlíngua dos aprendizes.
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CÓDIGO: HS0506
TÍTULO: A memória e a história da Educação de Jovens e Adultos no interior do RN
AUTOR: TÂMARA ALINE SILVA RODRIGUES
ORIENTADOR: MARISA NARCIZO SAMPAIO
CO-AUTOR: RILENE EUGÊNIO DA COSTA

Resumo:

O presente trabalho apresenta os resultados da pesquisa de iniciação científica: ?A
memória e a história da Educação de Jovens e Adultos no interior do RN?, que faz parte do
Núcleo de Referência em História e Memória na Educação de Jovens e Adultos (NUHMEJA).
Essa pesquisa surgiu do entendimento de que necessitamos de uma política de preservação de
dados de acervo documental e de registro da memória oral daqueles que construíram a
Educação de Jovens e Adultos no estado do RN. O trabalho foi realizado dentro de um sistema
de estudos individuais e de grupos temáticos do NUHMEJA relacionados a diferentes iniciativas
de EJA e educação popular. Buscando resgatar essa memória e história foram feitas entrevistas
com alunos e professores que participaram da experiência de educação popular ?As 40 horas
de Angicos?, desenvolvida no início dos anos 1960, que geraram depoimentos sobre suas
vivências e práticas pedagógicas, valorizando seus saberes, identificando e dando visibilidade
às suas experiências.

Palavras-chave: HISTÓRIA; MEMÓRIA; EDUCAÇÃO POPULAR; EJA; AS QUARENTA HORAS DE
ANGICOS.
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CÓDIGO: HS0507
TÍTULO: Mercado de trabalho em turismo: a percepção do turismólogo formado na cidade do
Natal
AUTOR: PRISCILA OLIVIA DE OLIVEIRA DIAS
ORIENTADOR: JULIANA VIEIRA DE ALMEIDA

Resumo:

O presente relatório aborda o contexto em que o curso de graduação superior em
turismo surgiu e se desenvolveu no Brasil, assim como foi o desenvolvimento da atividade
turística no mercado de trabalho. O turismo se tornou fator de competitividade em nível
mundial e para uma localidade obter uma prática turística de qualidade, o fator serviço e
formação profissional, devem andar alinhados. Tendo foco no curso de Bacharel em Turismo
oferecido nas IES do município de Natal/RN, este trabalho tem como objetivo descrever o
perfil profissional dos turismólogos e verificar as necessidades que o mercado de trabalho
exige desse profissional na cidade em questão. Esta pesquisa possui uma abordagem
qualitativa, de análise descritivo-exploratória e de pesquisa bibliográfica e documental.
Utilizou-se também como instrumento de coleta de dados, entrevistas semi estruturadas
aplicadas a graduados dos anos 2009 e 2010 das quatro universidades que ofertam o curso.
Entre as conclusões, destaca-se o fato de que houve uma sobrecarga na oferta da formação
em turismo no inicio dos anos 90 e que atualmente vem se consolidando mais na área do
saber do que de uma área profissional.
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CÓDIGO: HS0520
TÍTULO: Avaliação de políticas públicas
AUTOR: JOSÉ CARLOS BATISTA DA COSTA
ORIENTADOR: ANDREA CRISTINA SANTOS DE JESUS

Resumo:

A pesquisa tem por objetivo analisar a importância do Programa do Leite no Estado do
Rio Grande do Norte, tomando como base os municípios de Currais Novos e Cerro Corá, ambos
localizados na região Seridó do Estado. O referido Programa tem passado por modificações em
seu desenho, sendo adotada uma postura de gerenciamento diferenciada em relação aos
demais Estados brasileiros. Um dos fatores dessas mudanças está relacionado ao fenômeno da
seca no Nordeste, processo climático intensificado em 2013, em especial na região do Seridó,
onde é produzida boa parte da produção leiteira que é fornecida ao Programa no Estado.
Foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental, e visitas ao Instituto de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater/RN), visando ao conhecimento
técnico-estrutural do Programa do Leite. Para a coleta de dados, procederam-se à aplicação de
questionários aos voluntários e beneficiários do Programa, responsáveis pela organização e
distribuição do leite em pontos distintos dos municípios. Os resultados preliminares têm
demonstrado que o Programa do Leite apresenta incompatibilidades em relação ao propósito
original pensado pelo Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza (FECOP), cujo objetivo é
investir em programas para tentar reduzir as desigualdades sociais. Além disso, observou-se
que a proposta de municipalização que está sendo elaborada para o ajuste institucional do
Programa deverá minimizar as disfunções geradas em sua estrutura.

Palavras-chave: Programa do leite, pobreza, fundo público.
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CÓDIGO: HS0521
TÍTULO: As vilas de índios sob o diretório pombalino na capitania do Rio Grande do Norte
através dos manuscritos do Arquivo Histórico Ultramarino (c.1759-1832)
AUTOR: RISTEPHANY KELLY DA SILVA LEITE
ORIENTADOR: LIGIO JOSE DE OLIVEIRA MAIA

Resumo:

O projeto de pesquisa, ?A capitania do Rio Grande do Norte nos documentos
manuscritos avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino: temas, problemas e pesquisas em
História colonial (Século XVIII)?, teve como objetivos identificar, organizar e analisar temas e
problemáticas históricas no acervo da documentação manuscrita do Arquivo Histórico
Ultramarino de Lisboa (AHU). Essas fontes ainda não foram devidamente estudadas,
sobretudo, no quadro analítico mais amplo do império ultramarino português.O meu objeto
de pesquisa, no âmbito deste projeto, foi desenvolver a temática,?As vilas de índios sob o
diretório pombalino na capitania do Rio Grande do Norte através dos manuscritos do Arquivo
Histórico Ultramarino (c.1759-1832)?, consistindo em trabalhar com estes documentos
analisando características da história colonial norte-rio-grandense. Entre os assuntos
discutidos, podemos citar a elevação das antigas aldeias em vilas de índios com a aplicação do
Diretório pombalino (1759); a administração secular dessas vilas ao longo do século XVIII em
substituição aos missionários; e os conflitos entre autoridades locais pela mão de obra e
conversão dos povos indígenas. Vale mencionar ainda a análise histórica feita em
levantamentos demográficos, apontando as nuances da formação social da capitania a partir
da cor, gênero e condição social. Enfim, aspectos fundamentais para compreensão histórica da
sociedade potiguar no final do século XVIII e início do século seguinte.
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CÓDIGO: HS0529
TÍTULO: As aldeias indígenas e as missões religiosas na capitania do Rio Grande do Norte:
fontes e pesquisas nos documentos do Arquivo Histórico Ultramarino (1680-1759)
AUTOR: MAYARA GIOVANA COSTA PINHEIRO
ORIENTADOR: LIGIO JOSE DE OLIVEIRA MAIA
CO-AUTOR: CRISTIANE MIRELLE ARAUJO SANTOS

Resumo:

O Projeto de Pesquisa, ?A capitania do Rio Grande do Norte nos documentos
manuscritos avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino: temas, problemas e pesquisas em
História colonial (século XVII)?, teve por objetivo identificar, organizar e analisar temas e
problemáticas históricas referentes ao período colonial. No âmago desta pesquisa, mediante a
análise da documentação manuscrita, constatou-se uma série de questionamentos referentes
ao meu próprio tema de pesquisa intitulado ?As aldeias indígenas e as missões religiosas na
capitania do Rio Grande do Norte?. Observou-se de forma mais corrente episódios
relacionados à ?Guerra dos Bárbaros?, conflito contra os povos indígenas ocorrido no processo
de interiorização da pecuária na capitania do Rio Grande no final do século XVII e início do
século XVIII. Assim, por meio da análise da correspondência trocada entre as autoridades
locais e ultramarinas, foi possível identificar algumas de suas formas de apreensão, a saber, a
denúncia da má administração das aldeias de índios pelos padres jesuítas; queixas dos
moradores contra o Terço dos Paulistas; e, finalmente, a ruína e falta de mantimentos que
passava a capitania devido o conflito. Portanto, aspectos fundamentais que nos ajudou na
compreensão e reflexão histórica quanto ao início do processo de formação da sociedade
potiguar no período colonial.

Palavras-chave: Arquivo Histórico Ultramarino; Capitania do Rio Grande.
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CÓDIGO: HS0542
TÍTULO: MOTIVOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO: FILIAÇÃO, PERMANÊNCIA E DESLIGAMENTOS
NA PASTORAL DA CRIANÇA
AUTOR: DÉBORA MARIA OLIVEIRA DE LIMA
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUSA

Resumo:

O trabalho voluntário tem crescido significativamente no Brasil e em várias nações do
mundo, e é clara sua importância para a sociedade, muito mais em momentos em que crises
econômicas se instalam e geram desconfortos e insegurança a vários segmentos sociais, a
exemplo das classes trabalhadora e aposentada O estudo em questão se dedicou,
considerando tal cenário, a pesquisar como tal tipo de trabalho se dá na Pastoral da Criança,
instituição de base Cristã, vinculada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) da
Igreja Católica. A Pastoral tem seu trabalho baseado na solidariedade e na partilha do saber,
assistindo crianças dos 0 aos 6 anos de idade e mães gestantes e lactantes, no intuito de
superar condições precárias de nutrição. O estudo em questão propôs um modelo estrutural
para identificar motivos que levam indivíduos a realizarem trabalhos voluntários, manter-se
engajado e deixar de executar tal tipo de trabalho. Para tanto, analisou o perfil sócio
demográfico daqueles que se fazem voluntários. No total de 720 questionários aplicados os
resultados obtidos, pelos modelos de expectativas e motivos de entrada, de permanência
e de saída permitem aceitar as hipóteses do estudo. Desse modo, a motivação do voluntário
da Pastoral da Criança pode ser explicada por um conjunto de interações entre esses cinco
constructos: Altruísmo, Afetivo, Amigável, Ajustado e Ajuizado.

Palavras-chave: Pastoral da Criança; Motivos do trabalho voluntário; Gestão de ONG?s.
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CÓDIGO: HS0546
TÍTULO: As identidades Poéticas da Cidade Do Natal
AUTOR: DOUGLAS DE OLIVEIRA SOARES
ORIENTADOR: MARILIA VARELLA BEZERRA DE FARIA

Resumo:

Este relatório apresenta os resultados do trabalho realizado no ano de 2012, o qual se
ancora no projeto de pesquisa ?As Identidades Poéticas da Cidade do Natal?. O referido
projeto busca investigar as identidades culturais da cidade do Natal construídas nas
representações de poetas locais, tendo sido incluída, também, durante a geração dos dados
deste ano, a prosa. Isso aconteceu, graças ao nosso trabalho inicial com poemas sobre a
capital potiguar. Seja em prosa ou seja em poesia, o discurso literário (re) constrói os espaços
de uma cidade do passado, bem como dos sujeitos que neles habitam/habitaram. De ordem
qualitativa, natureza interpretativista e abordagem multidisciplinar esta pesquisa pretende-se
parte integrante da área de estudos chamada Linguística Aplicada. Teorizações acerca da
concepção de linguagem (BAKHTIN, 1992, 2002) bem como a contribuição dos estudos
culturais para uma concepção de sujeito pós-moderno (HALL, 2005; CANCLINI, 2006) tornaram
este estudo possível. O corpus utilizado na análise deste trabalho compõe a obra ?Crônicas
Natalenses? (VASCONCELOS, 1999). A análise de 44 crônicas revela um discurso materializado
na linguagem particular de prosadores que, assim como os personagens descritos em suas
crônicas, perpassam movimentos de fluidez e adaptação social, histórica e cultural no contexto
da espacialidade natalense. Depreende-se a recorrência entre o movimento de busca e
retomada a um passado idealizado e a fuga de um presente não desejado.

Palavras-chave: Discurso; Identidade; Cidade; Memória.
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CÓDIGO: HS0547
TÍTULO: Análise caracterização dos hábitos sociais de consumo e desenvolvimento de método
de produtos de design sustentável
AUTOR: DENISE MARIA FERNANDES
ORIENTADOR: CRISTIANO ALVES DA SILVA
CO-AUTOR: THALIS HENRIQUE DUARTE BARRETO NOBRE
CO-AUTOR: JANNAYNA HELENA AQUINO DE AMORIM
CO-AUTOR: ANDRÉ GRILO DE SOUSA

Resumo:

A crise ambiental é conseqüência da progressiva industrialização iniciada nos séculos
XVIII e XIX caracterizada pela produção e consumo de bens em larga escala em detrimento dos
recursos naturais. Com a globalização, a ?mentalidade consumista? ganhou força, tornando-se
referência para comportamentos, hábitos e valores em níveis avançados. Ações relacionadas
diretamente ao consumo, individuais e coletivas têm sido amplamente estimuladas,
emergindo um novo comportamento de consumo. Nesse sentido, este trabalho objetiva traçar
um perfil do comportamento de consumo no Nordeste. Dessa maneira, foi feito levantamento
e análise bibliográfica sobre o tema e, posteriormente, foi desenvolvida uma pesquisa de
opinião pública para alcance do objetivo estipulado. A pesquisa foi feita por meio de um
questionário contendo 10 questões, sendo 5 questões relacionadas ao consumo tradicional e 5
questões relacionadas ao consumo sustentável. Tal questionário foi baseado e adaptado de
pesquisas realizadas pela UFSCAR e UFAL e encontra-se em processo de aplicação. O
questionário vem sendo aplicado por meio digital e por contato pessoal com o entrevistado.
Após análise dos resultados será traçado o perfil de consumo do público da cidade de Natal e,
em seguida, desenvolvidos planos de ação para estratégias de consumo sustentável via Design.
Os resultados serão submetidos como artigo para eventos pertinentes ao tema Design
Sustentável.
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CÓDIGO: HS0551
TÍTULO: Metodos e metodologia no estudo do violão instrumental popular
AUTOR: FERNANDO FERREIRA BATISTA
ORIENTADOR: EZEQUIAS OLIVEIRA LIRA

Resumo:

Nossa pesquisa realizou um estudo interpretativo das obras Rosa, composta por
Alfredo da Rocha Viana,(Pixinguinha), e arranjada para violão pelo violonista Francês Roland
Dyens, e Beatriz, composta por Chico Buarque e Edu Lobo, arranjada para violão pelo
violonista Marco Pereira. Através de um processo criativo empírico, destacaremos elementos
técnico-interpretativos próprios da linguagem musical brasileira, realizando uma performance
das supracitadas obras.

Palavras-chave: Violão brasileiro, música popular, interpretação instrumental.
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CÓDIGO: HS0555
TÍTULO: Da floresta às árvores: o ensino de História enquanto problema teórico e objeto de
pesquisa do profissional de História
AUTOR: CAIO RODRIGO CARVALHO LIMA
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA

Resumo:

Os professores formados em História, todos os anos, refletem sobre os pressupostos
do ensino de História a partir da teoria e da metodologia da História? Esta questão, quando
posta aos Departamentos de História de grande parte das Universidades do Brasil, recebe o
árido "não" como resposta. Além das consequências políticas que esta resposta implica, é
necessário refletir sobre os pormenores da qualidade de ensino de nosso país. Esta pesquisa,
baseada nos pressupostos da ciência da História, visa discutir ensino de História para entender
até que ponto as contribuições da Pedagogia (área do conhecimento atualmente responsável
pela formação de professores de grande parte das universidades do Brasil) são necessárias à
formação de professores em História. Partimos, portanto, de uma reflexão teórica que articule
ambas as áreas e chegamos à pesquisa de campo, em ensino de História, enquanto elemento
necessário para efetivarmos as contribuições da Pedagogia e da ciência da História para o
ensino de História, não para desmerecer a primeira em prol da segunda, mas para tornar os
historiadores responsáveis por dizerem aos pedagogos o que querem de sua área para o
ensino de História.
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CÓDIGO: HS0556
TÍTULO: Sistematização da bibliografia histórica sobre América do Sul e coleta da dados no
acervo do Memorial do PNLD
AUTOR: CÁSSIO THYAGO DE ANDRADE
ORIENTADOR: HAROLDO LOGUERCIO CARVALHO

Resumo:

Tratando sobre a integração regional na América do Sul, o presente trabalho procura
apresentar tal processo não apenas em seus aspectos econômicos, mas mostrando suas
implicações no setor educacional, atualmente considerado estratégico para o sucesso de um
processo integracional como o do Mercosul, por exemplo, tendo em vista a construção de uma
identidade comum da população do território que tem suas fronteiras ressignificadas. Dada
essa importância, a leitura dos principais autores e das produções recentes sobre o tema, bem
como o exame do acervo dos livros didáticos de história submetidos ao PNLD nos últimos cinco
anos, foram fundamentais para a realização do cruzamento das apreensões daí decorrentes e
constituíram o caminho percorrido para a análise da transposição didática realizada sobre o
tema.
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CÓDIGO: HS0557
TÍTULO: Inserção dos alunos do Curso de Biblioteconomia nos estudos da comunicação
científica por meio do desenvolvimento da Incubadora do Portal de Periódicos da UFRN
AUTOR: BRUNA LAÍS CAMPOS DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: NADIA AURORA VANTI VITULLO

Resumo:

Apresenta os procedimentos realizados no decorrer do projeto "Inserção dos alunos
do Curso de Biblioteconomia nos estudos da comunicação científica por meio do
desenvolvimento da Incubadora do Portal de Periódicos da UFRN". Enfatiza que o Portal de
Periódicos Eletrônicos da UFRN é um ambiente que abriga os periódicos científicos da
Universidade, e a Incubadora visa auxiliar na adequação dos procedimentos relacionados a
editoração, normalização e composição das revistas científicas que irão fazer parte do Portal.
Utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica e a pesquisa aplicada. Conclui-se que a
Incubadora é de suma importância para a padronização da apresentação dos periódicos e
inserção destes no Portal, pois além de trazer consigo melhorias para acessar os documentos
contribui para o encontro das informações.

Palavras-chave: Comunicação Científica; Portal de Periódicos da UFRN.
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CÓDIGO: HS0561
TÍTULO: GERENCIAMENTO DE VOZES NA ORGANIZAÇÃO ARGUMENTATIVA DO GÊNERO
ACADÊMICO
AUTOR: THAYANNY KELINNY VASCONCELOS DE LIMA
ORIENTADOR: SULEMI FABIANO CAMPOS

Resumo:

Há a presença do ?outro? nas nossas palavras, sejam estas reconstruídas,
transformadas ou modificadas. O que já foi dito por outros ? o que chamaremos, nesta
pesquisa de ?já-dito? - é, sempre, recuperado em um novo ato de enunciação. Todo discurso
é, na visão de Authier-Revuz (2004), ?habitado? por outras palavras. ?Sempre sob as palavras,
outras palavras são ditas?. A isso esta autora denominou heterogeneidade discursiva. O
objetivo geral desta pesquisa é investigar, as marcas da presença do "outro", verificando as
formas que o ?já-dito? é recuperada em dois textos acadêmicos. A questão que orienta esse
trabalho é: Como diferentes pesquisadores em diferentes momentos se apropriam de
determinada teoria em seus textos acadêmicos? Qual o papel da citação de ?outros? em uma
escrita acadêmica? Como hipótese de trabalho, postulamos que ao compararmos dois textos
produzidos por diferentes pesquisadores podemos evidenciar formas distintas de escrita e
mobilização dos mesmos conceitos. A relevância dessa pesquisa consiste em saber como um
pesquisador em formação utiliza-se do que já foi dito para se apropriar das teorias de sua área
de pesquisa. Antes da análise propriamente dita, levantaremos dados de duas produções da
área de Sociolinguística a partir de 1970. Uma de 1984, coletada na biblioteca da Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras da USP e outra de 2000, disponível no portal Domínio Público ?
CAPES.
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CÓDIGO: HS0570
TÍTULO: Elaboração de um roteiro de Atlas da Saúde
AUTOR: BÁRBARA DANIELLE ANDRADE DE CASTRO PRAXEDES
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA
CO-AUTOR: HUGO AURELIANO DA COSTA

Resumo:

Este trabalho tem por objetivo conhecer o uso do território pelos serviços,
equipamentos e fluxos de saúde na Região Metropolitana de Natal. Para tanto, reunimos uma
série de dados estatísticos de diversas ordens para, em seguida, espacializar estas informações
fazendo uso da cartografia digital. A elaboração desta cartografia foi feita em três etapas: A
obtenção de dados, a tabulação e preparação dos dados para o mapeamento e a elaboração
dos mapas. A partir daí, pudemos verificar a distribuição territorial de serviços, equipamentos
e fluxos de saúde e comparar as diferentes densidades quanto à estrutura do SUS nos
municípios da Região Metropolitana de Natal.
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153

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: HS0571
TÍTULO: Comportamentos de riscos entre estudantes da área de Humanas e Tecnológicas da
Universidade do Rio Grande do Norte: conhecimentos e ações relacionados.
AUTOR: NAYARA LIMA SOARES
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA

Resumo:

Pesquisas realizadas em universidades brasileiras revelam ser crescente o número de
jovens que se envolvem com comportamentos de risco, que podem resultar em danos para a
saúde e para o rendimento acadêmico desta população: consumo de bebidas alcoólicas,
tabaco e drogas ilícitas, direção perigosa, violência. Mas os estudos disponíveis são escassos
quanto ao que motiva os jovens a praticarem tais comportamentos. O que nos levou a
investigar conhecimentos, crenças e atitudes que influenciam os jovens da UFRN a praticarem
comportamentos de risco, visando propor estratégias de enfrentamento e prevenção mais
eficazes. Para isso foi utilizado um questionário semiestruturado e o National College Health
Risk Behavior Survey (NCHRBS) ? instrumento que auxilia na identificação e frequência de
comportamentos de riscos entre jovens universitários de 18 a 28 anos.
Os resultados encontrados indicam altos índices de comportamentos de risco no que
diz respeito a práticas relacionadas ao trânsito, consumo de drogas lícitas, relações sexuais,
hábitos alimentares e exercício físico. Os dados não são generalizáveis a toda população
universitária, pois não se conseguiu finalizar todos os períodos dos cursos selecionados devido
a metodologia adotada. Questões importantes surgiram e corroboram com pesquisas já
realizadas com universitários, indicando uma coerência com estes resultados e trazendo um
forte indicio de que a população universitária tem colocado frequentemente sua saúde em
risco.
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CÓDIGO: HS0572
TÍTULO: Estudos sobre a re-localização do emprego indutrial nas cidades médias nordestinas 1990/2010
AUTOR: ARTUR RODRIGUES SANTOS DE FRANÇA
ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo tratar a questão dos níveis de emprego e PIB
na indústria do Nordeste brasileiro durante o período de 1996-2005. Foram utilizados dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) ,do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e
da Relação Anual de Informações Sociais(RAIS) para analisar os níveis de emprego, PIB e
investimentos em C&T e seus direcionamentos dentro da Região Nordeste. Relacionando a
concentração que ocorreu não apenas com as políticas de subsídios ao desenvolvimento
fortalecidas com a constituição de 1988, mas também os níveis de investimento científico e
tecnológico .O trabalho explicitou que os Estados da Bahia, Ceará e Pernambuco atingiram os
maiores níveis de emprego e PIB industrial, pois além de se fortalecerem com as políticas de
subsídios criaram atrativos para o deslocamento da indústria para seus estados visto que
conseguiram atrair investimentos na área de ciência e tecnologia, o que melhorou a
produtividade e como resultado disso a competitividade das empresas dessas Regiões.
Analise na perspetiva dos estados no Nordeste, permite uma analise mais ampla para
o entendimento do real contexto a reconfiguração setorial e espaccial do emprego industrial
nas cidades médias do Nordeste.
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CÓDIGO: HS0580
TÍTULO: OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO TERRITÓRIO
DA CARCINICULTURA
AUTOR: TIBÉRIO LIMA OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANDREA LIMA DA SILVA

Resumo:

A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar os limites, contradições e
possibilidades da efetividade da carcinicultura e seu discurso de desenvolvimento sustentável
no RN e CE, considerado respectivamente os maiores produtores de camarão em cativeiro no
Brasil. No desenvolver da pesquisa tivemos a oportunidade de conhecer uma fazenda de
camarão no município de Quixeré na região do Vale do Jaguaribe no estado do Ceará e alguns
empreendimentos da carcinicultura em Barra do Cunhaú, município de Canguaretama/RN. A
visita ajudou nas análises e reflexões da nossa pesquisa, visto que a criação de camarão em
cativeiro apresenta diversas particularidades socioambientais, encontramos a partir das
observações in loco e conversa com as populações tradicionais problemas como: destruição da
vegetação nativa por meio do desenvolvimento da carcinicultura, pois os viveiros foram
construídos nas margens dos rios.Constatamos ainda que o discurso de desenvolvimento local
não foi efetivado, pois a infra-estrutura nas comunidades visitadas permanecem as mesmas.
Há também problemas relacionados as péssimas condições de trabalho com jornada excessiva
e emprego informal. Com isso podemos apreender que a carcinicultura como uma atividade
sustentável como emprega no seu discurso, ao contrário, se configura como uma produção
destrutiva para o meio ambiente em sua totalidade, engendrando problemas de problemas de
ordem social e ambiental.
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CÓDIGO: HS0584
TÍTULO: O Corpo Quântico
AUTOR: CLAREANA NUNES GRAEBNER
ORIENTADOR: ROBSON CARLOS HADERCHPEK

Resumo:

O Projeto de Pesquisa ?O Corpo Quântico? buscou investigar a relação entre os
princípios da física quântica e a construção do corpo cênico. Para tanto foi realizada uma
pesquisa teórica embasada em importantes nomes da física moderna, como Amit Goswami e
Fritjof Capra, e foram realizados também experimentos práticos ligados à preparação corporal
do ator. Em vista disso, foi utilizada uma metodologia quântica, pautada na experiência, nos
insights e no estudo dos fenômenos.
Entendemos por corpo quântico um corpo dilatado, um corpo hábil para o jogo, que
tem seus impulsos voltados para a criação. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito acadêmico,
mas buscou estabelecer pontes com o meio, na medida em que os produtos artísticos
advindos deste processo foram levados a público - espetáculo ?Aboiá?.
Deste modo, as ações da pesquisa estiveram associadas à prática artística desenvolvida
pelo Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN. Ao final do percurso percebemos como o fazer
artístico e individual de cada ator, que está em um processo criativo, pode revelar sensações
que criam personagens e cenas. Pudemos notar também a forma como os espectadores se
deixam transportar para um mundo que é individual e ao mesmo tempo dialoga com o
coletivo.

Palavras-chave: Teatro e espiritualidade; O corpo quântico; Teatro ritual;
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CÓDIGO: HS0585
TÍTULO: Arquitetura Estratégica como ferrementa de apoio ao planejamento de uma nova
pequena empresa de base tecnológica
AUTOR: MARCELO HUGO DE MEDEIROS BEZERRA
ORIENTADOR: MIGUEL EDUARDO MORENO ANEZ
CO-AUTOR: JOSUE VITOR DE MEDEIROS JUNIOR

Resumo:

Esta pesquisa teve como objetivo construir uma arquitetura estratégica baseada na
inter-relação dos recursos estratégicos de uma startup de internet que cria estampas de
camisetas, com o intuito de descobrir quais fatores estavam impedindo o crescimento
sustentável da mesma. A metodologia utilizada na pesquisa foi o estudo de caso (YIN, 1994) e
os dados foram coletados a partir de entrevistas semiestruturadas com o empreendedor da
startup. A partir da coleta de dados, foi realizada a análise do problema principal através da
identificação dos recursos estratégicos da empresa (BARNEY e HESTERLY, 2007) envolvidos no
problema com a posterior construção da arquitetura estratégica (WARREN, 2002, 2008). Com
a construção da arquitetura estratégica, pode-se constatar que existem três fatores que
impedem o crescimento da startup: atrasos na produção das camisetas; falta de um controle
de estoque; e baixa quantidade de estampas lançadas por ano. Como conclusão, percebe-se
que a falta de uma métrica de mensuração de crescimento definida aliada com a concentração
de tarefas e com a centralização do processo decisório do empreendedor também influencia
na dinâmica do sistema na qual a startup está inserida. Como contribuição, a adoção de um
método fundamentado na Visão Baseada em Recursos com a Dinâmica de Sistemas ? o
chamado Dynamic Resource System View ? pode ser útil na resolução de problemas
enfrentados por startups, já que elas se encontram em um ambiente dinâmico e instável.

Palavras-chave: startup; arquitetura estratégica; recursos estratégicos.
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CÓDIGO: HS0592
TÍTULO: ENHANCEMENT E IMORTALIDADE
AUTOR: ANA LUÍZA DE SOUZA FREITAS
ORIENTADOR: CINARA MARIA LEITE NAHRA
CO-AUTOR: RODRIGO SÉRVULO FERNANDES CUNHA
CO-AUTOR: ALISON DE ARAÚJO BENTO

Resumo:

A sociedade como a conhecemos está passando por constantes momentos de
transição. Fatores como quantidade de indivíduos, novas formas de interação e comunicação,
tecnologias cada vez mais integradas e ideias contemporâneas de liberdade e entretenimento
geram diferenças gritantes entre cada pessoa e entre as gerações anteriores, tanto na gama
pessoal como na profissional e social.
É proporcionalmente notável o aumento da espectativa de vida do ser humano. De
forma constante a gradativa, observa-se um crescimento quase linear no tempo de vida que
um indivíduo, em média, chega a atingir. Com este tempo de vida cada vez mais extenso,
pessoas são expostas cada vez mais a diversas transições pessoais, sociais e profissionais.
Em vista de um mundo cada vez mais instável em relação a tradições e perspectivas, é
fundamental que cada indivíduo respeite as diversidades alheias, tomando iniciativas que
auxiliem na manutenção de uma sociedade solidária e tolerante. Dados tais fatos, propusemos
a criação de um jogo computacional de simulação de vida real que exponha diferentes pessoas
a diversas situações sociais, etnicas, profissionais e pessoais antes distantes de sua realidade,
fazendo uso de dados randômicos para simular a vida em geral. Nosso trabalho focou-se na
descrição de um modelo de jogo, onde estabelecemos diretrizes e levantamos desafios e
oportunidades baseados no estado da prática. Por fim, definimos a gama de tecnologias
auxiliares e estratégias para implementação.

Palavras-chave: Enhancement, Computação, Estado da Prática, Software.
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CÓDIGO: HS0593
TÍTULO: O Conceito de Herói sob o olhar dos alunos da Educação Básica
AUTOR: ISABELA CRISTINA SANTOS DE MORAIS
ORIENTADOR: GRINAURA MEDEIROS DE MORAIS

Resumo:

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a análise da importância da elaboração do
conceito de ?herói? pelos alunos do Ensino Fundamental II, desmistificando a ideia de herói
nacional evidenciada pela historiografia oficial e colocando em cena as pessoas comuns que
fazem parte do cotidiano dos alunos e que, sobretudo são considerados importantes em suas
vidas. A pesquisa foi realizada com alunos da educação básica ? do 6° a 9° ano através de ações
de intervenção na escola com a aplicação de um questionário e também da realização de uma
oficina aprofundando o conceito de herói a partir de uma história em quadrinhos que mostra
em seu conteúdo a mudança ocorrida de acordo com o tempo sobre o conceito de herói. Os
resultados apontam para o fato de que as pessoas tidas como referência para os alunos são
pessoas sem rótulos de invencíveis e mártires muito menos aqueles ícones ultrapassados que
estavam presentes nos antigos livros de história. Comprovou-se que essas referências são
pessoas comuns, que fazem a diferença e marcam a história de vida não de uma comunidade
ou de um mundo inteiro, mas sim, aquela que faz a diferença e serve de exemplo para a vida
de cada um dos alunos que compõe o universo da pesquisa. Infere-se que a criança e o jovem
atual sequer se interessa pelos heróis do passado e que as suas referências são reconhecidas e
legitimadas no cotidiano, nas vivências com as pessoas mais próximas e mais significativas em
suas vidas.

Palavras-chave: Conceito de Herói, Ensino Fundamental II ? Elaboração de Conceitos.
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CÓDIGO: HS0596
TÍTULO: Estimulando a linguagem e a comunicação de criança com autismo: rotinas interativas
AUTOR: RUTE FALCÃO SOARES
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES
CO-AUTOR: CAMILA MARLUCE FAGUNDES MENDONÇA

Resumo:

Introdução: O autismo é um transtorno com base biológica inata, apresentando
desenvolvimento atípico da interação social, da comunicação e um repertório restrito de
interesses Pesquisas indicam que a intervenção precoce, que conta com a colaboração ativa
dos cuidadores primários, é uma das melhores formas de tratamento Objetivo:Capacitar
cuidadores a implementar procedimentos de ensino utilizados no programa Hanen com seus
filhos;avaliar a responsividade dos cuidadores durante as interações rotineiras e avaliar os
efeitos da implementação do programa .Metodologia: Estudo de Caso descritivo com um
delineamento quase-experimental intrasujeito com replicação entre díades. Participantes: 3
crianças com risco de autismo (24-38 meses) e suas mães Local: Instituição filantrópica de
ensino e residência das díades. Resultados: Registros das sessões videografadas permitem
verificar o aumento do uso de estratégias favorecedoras da comunicação pela cuidadora,
consequentemente ocorre um aumento expressivo nos turnos da criança.Resultados apontam
que a intervenção possui impacto limitado no comportamento das mães.Discussão:Devido aos
indivíduos com autismo, manifestarem inflexibilidade no comportamento e déficits na
pragmática, o uso de rotinas interativas como contexto de intervenção é uma estratégia
promissora.São limitados o número de estudos publicados no Brasil com esse
enfoque.Conclusão:O presente estudo encontra-se em andamento, visa avaliar a aplicabilidade
do Hanen no contexto nacional.

Palavras-chave: Autismo, intervenção precoce, capacitação de pais.
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CÓDIGO: HS0597
TÍTULO: AS IMPLICAÇÕES DO LETRAMENTO NA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE TÉCNICOS E
ENFERMEIROS EM TERMOS DE ESCRITAS ESPECÍFICAS.
AUTOR: ELIENE DA SILVA LIMA
ORIENTADOR: ANA MARIA DE OLIVEIRA PAZ

Resumo:

A escrita na enfermagem hospitalar é instituída e orientada por lei, efetivando-se a
cada turno de trabalho. Assim, a presente pesquisa focaliza o letramento na formação de
técnicos em enfermagem no tocante à produção de registros. Adota abordagem e métodos
qualitativos uma vez que requer a "imersão do pesquisador no universo investigado"
(CHIZZOTTI, 2000, p. 81), utilizando conjunto de técnicas do olhar e do perguntar (ERICSON,
1986, p. 56), bem como do registrar, a fim de compreender como agem e o que dizem os
sujeitos sobre as práticas de escrita em sua formação. Teoricamente, fundamenta-se nos
Estudos de Letramento como prática social (KLEIMAN, 1995; STREET, 1984; BARTON;
HAMILTON, 1998; OLIVEIRA, 2008; PAZ, 2008). As análises revelam pouca ocorrência de
eventos de letramentos relativos às escritas do cotidiano da enfermagem, mais
especificamente no tocante aos registros de ordens e ocorrências. As contribuições da
pesquisa situam-se nas reflexões sobre possíveis redimensionamentos de propostas
direcionadas à escrita no âmbito da formação na área em estudo.

Palavras-chave: Letramento, Formação para o trabalho, Enfermagem.
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CÓDIGO: HS0605
TÍTULO: Teorias da comunicação midiática: Pesquisa bibliográfica sobre os artigos do GT
Epistemologia da Comunicação da COMPÓS de 2001 a 2012
AUTOR: REBECCA GOMES PELAGIO
ORIENTADOR: JUCIANO DE SOUSA LACERDA
CO-AUTOR: IRIUDSANA MARIA JANUÁRIO DA COSTA
CO-AUTOR: LOUZIANNE NEVES DOS ANJOS

Resumo:

O presente trabalho integra o Projeto de Pesquisa ?PVC8742-2012 - Contribuições
brasileiras para as teorias da comunicação midiática: uma análise dos artigos do GT
Epistemologia da Comunicação dos Congressos da COMPÓS de 2001 a 2012?. Buscamos
encontrar, nos artigos do Grupo de Trabalho da Epistemologia da Comunicação da Compós,
contribuições teóricas significativas sobre a comunicação midiática. A proposta consiste em
fazer um levantamento sistemático do material, ou seja, todos os artigos do GT de
Epistemologia da Comunicação de 2001 a 2012; e em seguida avaliar as contribuições teóricas
que estes fizeram para o avanço da comunicação midiática, através de grupos de discussão
teórica, leituras e apoio de nosso orientador.

Palavras-chave: Epistemologia da Comunicação, teoria das mídias, teoria da comunicação.
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CÓDIGO: HS0608
TÍTULO: Plano de Trabalho do Projeto J-Syncker (PIBIC-EM)
AUTOR: EDSON LUÍS CARVALHO PORTO
ORIENTADOR: ALEXANDRE RECHE E SILVA

Resumo:

O J-Syncker possui uma interface inspirada no design de algumas calculadoras
científicas.Apresenta na tela as funcionalidades disponíveis. A primeira, permite gerar ritmos
como interferência entre geradores de pulso. A segunda, um parcelador de unidades, dado o
número de unidades ?n?, gera uma plêiade de ritmos, com ?n? unidades. A terceira, sincroniza
um conjunto de durações e um conjunto de notas, gerando melodia (ela pode ser executada
pelo J-Syncker, permitindo configurar andamento e timbre).Como perspectivas, uma quarta
funcionalidade, é um aferidor de densidade musical, que utiliza técnicas da IA. Assim, os
resultados do J-Syncker poderão ser enviados para se classificar o grau de complexidade do
resultado pré-composicional.Ademais, outra funcionalidade é uma função Salvar Como, que
inclui os formatos texto e midi. Dessa forma, os resultados poderão ser executados em outros
aplicativos musicais.Produzimos uma planilha com todos os ritmos (base de dados do
Syncker), mapeamos ataques em uma pequena canção e, em paralelo compusemos obras
musicais. Tendo a possibilidade de utilizar recursos de informática a fim de automatizar os
esforços (sem contar a viabilidade de interagir instantaneamente com os resultados,
reprocessando-os tantas vezes quanto for necessário).O J-Syncker é uma ferramenta
indispensável para se aplicar o SSCM ainda que em processo de aperfeiçoamento.

Palavras-chave: Música, Tecnologia, Composição, Computação, Joseph Schillinger.
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CÓDIGO: HS0620
TÍTULO: Editar cartas escritas à Vilém Flusser
AUTOR: EUGENIA BLANCO LÚGARO
ORIENTADOR: JUCIANO DE SOUSA LACERDA

Resumo:

Meu principal objetivo foi de contribuir com os professores Juciano e Mike com o
projeto "Do conceito à Imagem: A cultura da mídia pós-Vilém Flusser". Fiz a a correção e
edição de cartas de Vilém Flusser que não haviam sido publicadas ainda para que assim
corrigidas e pudessem ser publicadas posteriormente.
Iniciei estudos sobre a vida e obras de Vilém Flusser, com a leitura da sua
Autobiografia filosófica (Bodenlos), entre outras obras como A serpente, a maçã e o holograma
de Noval Baitello, que explica a Teoria da Mídia.
Ajudei também na organização do I Simpósio Internacional de Estudos sobre Cultura
Midiática, "Do conceito à imagem a cultura da mídia pós Vilém Flusser". Neste evento, fiquei
responsável pela divulgação on line do evento, com a criação do site, facebook e twitter. Além
de ajduar na parte prática da organização com a elaboração dos kits para entregar para os
participantes.
Além de tudo isso, traduzi do português para o espanhol o artigo Apontamentos sobre
usos e apropriações em telecentros e lan houses comunitários: perspectivas de uma possível
cidadania cultural? do professor Juciano Lacerda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos
da Mídia, para um livro que foi publicado no Ciespal no Equador.
O ponto principal da minha pesquisa, foi a edição das cartas e estudar algumas obras
de Vilém Flusser para tentar entender a visão do autor, principalmente sobre a mídia, seus
conceitos, visões, pontos negativos positivos, a evolução e vertentes desse assunto.

Palavras-chave: Vilém Flusser, Pesquisa, Iniciação Cientifica.
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CÓDIGO: HS0621
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL O DIÁRIO DE NATAL
AUTOR: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS SILVA
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE

Resumo:

A pesquisa de iniciação Científica, intitulada o Fotojornalismo em Natal que tem como
objeto de estudo o periódico O Diário de Natal, um do mais antigos em circulação, é um
projeto que busca identificar as principais características do fotojornalismo, sua evolução e seu
contexto social no referido jornal. Assim como sua importância para a cidade de Natal e como
documento histórico e de preservação da memória. Através do processo da Fotocartografia
Simbólica (SANTOS, 2002) buscamos criar um acervo fotográfico das edições do jornal que
servirá de base para análise tanto de imagens como de conteúdo. Assim, a pesquisa busca
aprofundar o conhecimento que se tem sobre o tema retratado e desenvolver novas ideias e
pensamentos sobre o Fotojornalismo na região.
Dessa reprodução digital de imagens consiste a criação de um banco de dados visual
que, na próxima fase deste estudo, será a base para a catalogação das características do
fotojornalismo no jornal O Diário de Natal. A partir da compilação dos dados analisados, a
presente pesquisa poderá ser categorizada como referencial didático para possíveis futuros
estudos sobre áreas diversas, como imagem, jornalismo, política e demais campos históricosociais.
Durante o período da pesquisa foram fotocartografadas 9.307 páginas dos jornais dos
anos de 1972,1977, 1978, 1979, 1980,1982, 1983, 1984 e 1985, no entanto nem todos as
edições foram catalogadas, visto que muitas delas foram perdidas e não existem mais.

Palavras-chave: Fotojornalismo, O Diário de Natal, Fotocartografia, Fotografia.
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CÓDIGO: HS0623
TÍTULO: Práticas médicas em Natal na Primeira República
AUTOR: ISA CRISTINA BARBOSA ANTUNES
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA

Resumo:

Durante o período republicano os discursos médicos em prol da disciplinarização do
corpo e dos cuidados com a saúde ganharam importância na sociedade brasileira. Esse fato
não foi diferente em Natal. Considerando a proclamação da higienização do corpo e da cidade,
como aspecto peculiar do período, a nossa pesquisa almeja responder a questão: como se
caracterizava as práticas médicas em Natal, em especial o combate à lepra, em fins da década
de 1920? A pesquisa analisou, especificamente, os conjuntos documentais pertencentes ao
Leprosário São Francisco de Assis, que naquele período se constituía em um importante
espaço de incorporação e difusão do discurso médico. É meta do trabalho demonstrar como os
saberes e as práticas médicas voltadas para o combate da lepra se vinculavam aos princípios
"civilizadores" republicanos difundidos naquele período. O trabalho empírico da investigação
se concentrou na análise de documentos institucionais produzidos pelo Leprosário entre as
décadas de 1920 e 1940. Esses documentos institucionais se referem a fichas de pacientes,
desenhos que apresentam a evolução da lepra nos pacientes, prontuários médicos,
receituários, documentos administrativos. Além do trabalho empírico, a investigação mapeou
a produção acadêmica dedicada a compreensão dos leprosários em diversos estados
brasileiros. A partir da pesquisa realizada foi possível concluir que o combate à lepra no início
da República utilizava a segregação e o isolamento compulsório dos doentes.

Palavras-chave: Higienismo; Leprosário São Francisco de Assis; Urbanização.
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CÓDIGO: HS0627
TÍTULO: Análise de políticas públicas: estudo de caso do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF)
AUTOR: BÁRBARA MAIA LIMA MADEIRA PONTES
ORIENTADOR: JOAO MATOS FILHO

Resumo:

Esta pesquisa visa promover, através de uma revisão bibliográfica, análise de dados e
entrevista com os atores, um estudo do desenvolvimento do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) sob a perspectiva das Redes de Política Pública. A partir da década de 1990
ocorre o surgimento de uma mudança de rumo nas políticas agrícolas representada pela
instituição de novos instrumentos como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF), em 1996, do PAA, em 2003, entre outros. O PAA se configura como um
importante mecanismo para o desenvolvimento da produção familiar; porém, ainda se
observa um baixo desempenho do programa no estado do Rio Grande do Norte. Neste
sentido, é objetivo deste artigo analisar os motivos que levam a este baixo desempenho,
levantando como hipótese que a criação de um ambiente institucional e de arranjos favoráveis
para a agricultura familiar, sob a forma de redes de políticas públicas, e das organizações que
as implementam são as responsáveis pelas diferenças que estão sendo encontradas na
implementação do PAA quando são comparados os territórios e municípios onde essa
implementação ocorre. Assim, observou-se que, em diferentes municípios, há uma diferente
performance do programa, que varia em número de agricultores participantes, toneladas de
alimentos e total de recursos. Utilizando o caso de maior sucesso dentro do estado (município
de Apodi), observa-se a importância da instalação de uma Rede para êxito deste tipo de
política.

Palavras-chave: Redes de Políticas Públicas; Política Agrícola; PAA.
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CÓDIGO: HS0636
TÍTULO: Até que a morte não separe: o amor para além dos túmulos seridoenses
AUTOR: BRUNO RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES
ORIENTADOR: LOURIVAL ANDRADE JUNIOR

Resumo:

Desde os mais tenros tempos a morte, palavra que carrega o signo da finitude, suscita
os mais diversos sentimentos nos humanos. O cemitério é por excelência o espaço onde as
sensibilidades afloram, fazendo desenrolar-se a trama entre vivos e mortos. Muitas dessas
tramas podem ser atestadas através das fotografias tumulares, responsáveis por imortalizar
nos lajedos de mármore ou de cerâmica a imagem desejada daqueles indivíduos que já se
foram. Este trabalho tem por objetivo analisar as representações dos casais nas fotografias
tumulares do Seridó. Para que o artigo pudesse ser desenvolvido visitamos os cemitérios
urbanos das vinte e três seridoenses. No geral, trinta e dois campos santos foram
contemplados pela nossa pesquisa. Nesses locais, registramos fotograficamente os elementos
considerados relevantes para nossos estudos. Dentre as mais de 4.000 fotografias conseguidas
nessas viagens de campo, decidimos realizar um recorte objetivo e trabalhar com os casais que
aparecem nessas imagens cemiteriais. Como se dava a relação matrimonial na região do Seridó
em idos do século XX? Quais sensibilidades as imagens analisadas deixam transparecer? Esses
são alguns dos questionamentos propulsores deste estudo. Uma coisa é certa: a afetividade e
o amor expresso em algumas fotografias nos levam a considerar que a relação entre alguns
desses casais transcende os limites tumulares... para se perpetuar na memória dos
espectadores.

Palavras-chave: Seridó ? Cemitério ? Casais.
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CÓDIGO: HS0640
TÍTULO: A diacronia dos esquemas de junção da relação de finalidade em testamentos do Rio
Grande do Norte
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUZA
ORIENTADOR: ALESSANDRA CASTILHO FERREIRA DA COSTA

Resumo:

O objetivo do presente relatório de pesquisa é descrever as atividades de pesquisa
realizadas na área de conhecimento de Lingüística Histórica, no grupo de pesquisa
Estabilidade, Variação e Mudança Linguística, na linha de pesquisa de Tradições Discursivas
dentro do Projeto de Diacronia de testamentos brasileiros entre integração e agregação: a
correlação entre junção e tradição discursiva, sob a orientação da Professora Doutora
Alessandra Castilho Ferreira da Costa, do Departamento de Letras da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte - UFRN. O objetivo de pesquisa é a descrição da transformação do gênero
textual testamento, analisando-o diacronicamente. Foram estudados os esquemas de junção
das relações de finalidade em testamentos do estado do Rio Grande do Norte, Brasil.Os
testamentos analisados são do período compreendido entre os séculos XVI a XIX. Os
testamentos foram analisados tomando-se por base o texto "A sintaxe dos conectores" de
Hardarik Blühdorn - Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Alemanha.

Palavras-chave: Linguística Histórica, Tradições Discursivas, Testamentos, Conectores.
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CÓDIGO: HS0647
TÍTULO: Intituições e Sustentabilidade do Sérido Potiguar
AUTOR: KAYCK DANNY BEZERRA DE ARAÚJO
ORIENTADOR: FERNANDO BASTOS COSTA

Resumo:

O território do Seridó teve seu plano de desenvolvimento sustentável elaborado em
2000, antecipando-se ao tratamento dado ao meio ambiente, regionalmente, no documento
final de recriação da SUDENE (2003). Por razões diferentes, o Nordeste teve agravada a
questão ambiental, tanto em pólos de desenvolvimento, quanto em sub-regiões ?periféricas.
Em que pese fazer parte desse segundo grupo, o Seridó do Rio Grande do Norte revela
situações bastante curiosas na sua realidade, o que sugere certa singularidade local às atitudes
e escolhas reveladas na gestão criativa de pequenos negócios, ou mesmo na solução de alguns
problemas coletivos. Este projeto tem o propósito de pesquisar justamente como se impõe
essa singularidade, partindo do pressuposto de que as estruturas de regulação e que dão
sentido a vida social determinam a trajetória de mudanças. A investigação será levada a cabo
de duas formas: uma primeira, que analisará os níveis de sustentabilidade em várias
dimensões, utilizando o Índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios ? IDSM e uma
segunda, que estudará, com base na teoria institucional as mudanças efetivadas na região,
espécie de logística do sistema de intervenção seridoense, e na identificação do ambiente
institucional onde essas intervenções se realizam.

Palavras-chave: Desenvolvimento territorial ? Ambiente Institucional ? Seridó-RN.
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CÓDIGO: HS0648
TÍTULO: A participação das forças políticas de esquerda na luta pela aprovação no legislativo
federal de projetos em defesa da liberdade de orientação e expressão sexual
AUTOR: FLORIZA SOARES BEZERRA.
ORIENTADOR: SILVANA MARA DE MORAIS DOS SANTOS

Resumo:

A pesquisa intitulada ?A participação das forças políticas de esquerda na luta pela
aprovação no legislativo federal de projetos em defesa da liberdade de orientação e expressão
sexual?, é vinculada ao projeto ? O pensamento de esquerda sobre a luta pela liberdade de
orientação e expressão sexual: tendências e particularidades?. Tem por objetivos analisar a
participação das forças políticas de esquerda a partir do legislativo em nível nacional, a fim de
apreender as movimentações ocorridas favoráveis à população LGBT no país. Foi realizada
pesquisa bibliográfica a fim de compreender a conjuntura sócio-histórica dos períodos
relacionados aos projetos de lei e pesquisa no site do congresso nacional para
acompanhamento de projetos os quais se encontravam em vigência no período de 2005 a
2012. Os resultados permitem afirmar que no Brasil foram obtidos alguns avanços no que diz
respeito à garantia de direitos à população LGBT, mas não passam pelo legislativo federal que
não aprovou nenhum dispositivo legal favorável ao reconhecimento dos direitos à livre
orientação e expressão sexual. A matéria em questão permanece ?moeda de troca? nas
decisões que envolvem a base aliada do governo. Neste sentido, fundamentalismo religioso
que leva à ruptura com a laicidade e conservadorismo político tem se constituído verdadeiros
obstáculos à aprovação de medidas legislativas que assegurem direitos à livre expressão e
orientação sexual no Brasil.

Palavras-chave: população LGBT, direitos, legislativo.

172

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: HS0650
TÍTULO: Constituição de arquivos digitalização de material didático em Educação de Jovens e
Adultos no Rio Grande do Norte
AUTOR: MARIA SELMA DOS SANTOS
ORIENTADOR: ROSA APARECIDA PINHEIRO

Resumo:

O presente trabalho mostra a nossa contribuição na pesquisa Constituição de arquivos
digitalização de material didático em Educação de Jovens e Adultos no Rio Grande do Norte,
realizada Núcleo de Referência em História e Memória da Educação de Jovens e Adultos no RN
(NUHMEJA). Nossas ações centraram-se na experiência educacional As 40 horas de Angicos
(1963), no levantamento de referências bibliográficas, materiais didáticos e literários sobre a
EJA e Educação Popular. Realizamos entrevistas com os ex-participantes da referida
experiência educacional, edição de documentos dos programas educacionais: SAR, SAUR e
MEB e sua catalogação no arquivo da Catedral Metropolitana de Natal. Produzimos, editamos
e coletamos 12 depoimentos, um catálogo com cerca de 150 páginas e textos acadêmicos. Os
resultados abrem novos caminhos para futuras atividades acadêmicas, permite-nos conhecer a
história e a memória dos participantes dos marcos da educação no RN, bem como, contribui
para a minha formação.

Palavras-chave: EJA, Educação Popular e História e Memória.
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CÓDIGO: HS0654
TÍTULO: A imagem feminina em Visconde de Taunay
AUTOR: HELLEN CRISTINA ALVERGA DE ARAÚJO MANDÚ
ORIENTADOR: KATIA AILY FRANCO DE CAMARGO

Resumo:

Propomos uma análise comparativa das imagens femininas encontradas nos contos ?A
Ciganinha? e ?Ierecê a Guaná? e no romance ?Manuscritos de uma mulher?, de Alfredo
d?Escragnolle-Taunay. Para tanto, fazemos uso da teoria imagológica proposta por DanielHenri Pageaux, cujos estudos encontram-se situados no campo da Literatura Comparada. Este
estudo é resultado do segundo ano da pesquisa de iniciação científica, estando esta vinculada
ao projeto, mais amplo, ?Representações do Brasil Aquém e Além Mar?.

Palavras-chave: Ciganinha; Ierecê Guaná; Manuscritos de uma mulher; Taunay; Imagologia
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CÓDIGO: HS0661
TÍTULO: O FOTOJORNALISMO NO JORNAL A REPÚBLICA
AUTOR: VANESSA PAULA TRIGUEIRO MOURA
ORIENTADOR: ITAMAR DE MORAIS NOBRE
CO-AUTOR: ÍTALO IAGO ALBANO BRAZ

Resumo:

A República é uma pesquisa que busca identificar as características e o cenário do
surgimento do fotojornalismo em Natal. A realização da pesquisa e coleta de dados é formada
pela associação da Fotocartografia Simbólica (SANTOS, 2002) e a fotografia sociocultural
(NOBRE, 2005). A pesquisa consiste em fotografar as páginas dos jornais que possuem
qualquer fotografia ou imagem publicitária que possa ter um significado histórico-social.
Os resultados da pesquisa de iniciação científica estão armazenados no acervo
formado até o presente momento. A principal característica da evolução do Fotojornalismo no
jornal durante o período pesquisado foi a grande evolução de anúncios publicitários que
começam a ganhar destaque. Pretende-se aprofundar o conhecimento que se tem sobre o
tema e desenvolver novas ideias sobre Fotojornalismo na região.
O acervo contem 3.839 arquivos de imagens veiculadas no jornal em questão, entre
elas, fotografias jornalísticas, charges, imagens publicitárias e ilustrações. Tais imagens
encontram-se distribuídas em periódicos publicados em 12 anos, entre a década de 40 e a
década de 70. Foram digitalizados os jornais do primeiro semestre de 1944, todos os jornais de
1945 e 1946, de julho a setembro de 1948, o segundo semestre de 1949, o primeiro semestre
de 1950, de julho a setembro de 1956, o segundo semestre de 1957, os meses de abril a julho
e de setembro a outubro de 1958, janeiro a março de 1959, janeiro a março de 1960 e janeiro
a março de 1972.

Palavras-chave: Fotojornalismo, A República, Iniciação científica, Fotografia.
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CÓDIGO: HS0662
TÍTULO: A música de Rabeca no Rio Grande do Norte
AUTOR: EMERSON CARPEGIANNE DE SOUZA MARTINS
ORIENTADOR: AGOSTINHO JORGE DE LIMA

Resumo:

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa iniciada em novembro do ano de
2008 e que, no corrente ano de 2012, tratou objetivamente de organizar, catalogar e montar
bancos de dados com transcrições para partituras dos discursos musicais dos rabequeiros;
banco de áudios, vídeos e fotografias de entrevistas. A pesquisa em campo foi pautada nas
metodologias lobrigadas em MYERS (1992) e NETTL (1983). E, no tocante às transcrições,
tomou-se como aporte as observações segundo SEEGER (1958), BLACKING (1967),
ZAMPRONHA (2000) e LIMA (2008). O que possibilitou esboço dos perfis dos rabequeiros, bem
como a percepção sobre os processos de continuidade e descontinuidade no plano das
práticas de ensino-aprendizagem e disseminação do instrumento no Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: Rabequeiros, transcrição, partitura, etnomusicologia
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CÓDIGO: HS0663
TÍTULO: Relações semântico-pragmáticas indicadas pelos conectores E e AÍ em narrativas de
experiência pessoal orais produzidas por pré-adolescentes
AUTOR: GABRIELA FERNANDES ALBANO
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES

Resumo:

Em uma perspectiva sociofuncionalista, que integra pressupostos teóricometodológicos da sociolinguística variacionista e do funcionalismo norte-americano, temos o
objetivo de abordar os conectores sequenciadores E e AÍ, muito presentes na produção oral da
língua, como variantes na indicação da função gramatical de sequenciação retroativopropulsora de informações. Para tanto, foram analisados dados coletados em quatro
entrevistas sociolinguísticas feitas com pré-adolescentes natalenses. Essas entrevistas fazem
parte do Banco de Dados FALA-Natal, ainda em processo de constituição. Foram feitas
transcrições dos trechos de narrativas de experiência pessoal produzidos nas quatro
entrevistas e, nessas transcrições, foram destacados os conectores E e AÍ, os quais foram,
posteriormente, codificados quanto às relações semântico-pragmáticas que expressam:
sequenciação textual, sequenciação temporal e introdução de feito. Por meio de análise
quantitativa, foi constatada uma alta taxa de ocorrência do conector AÍ na fala dos préadolescentes natalenses, e foram obtidos indícios de especialização funcional por
generalização nesse grupo de indivíduos, uma vez que o conector sob enfoque apresenta
grande frequência de uso em todas as relações semântico-pragmáticas controladas.

Palavras-chave: conectores; gramaticalização; relação semântico-pragmática; variação.
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CÓDIGO: HS0664
TÍTULO: Conectores sequenciadores em narrativas vicárias produzidas por pré-adolescentes:
em busca de especializações de uso
AUTOR: DEIVID MATUZALÉM CAVALCANTI DOS SANTOS LOUZARTH
ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES

Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo a análise, na perspectiva sociofuncionalista, dos
conectores sequenciadores E e AÍ como formas variantes na indicação de sequenciação
retroativo-propulsora de informação (SRPI), em narrativas de experiência pessoal e narrativas
vicárias orais produzidas por pré-adolescentes natalenses. Para tanto, foram coletados dados
em quatro entrevistas sociolinguísticas, as quais integram o Banco de Dados Fala Natal (BDFN).
Foram transcritos trechos das entrevistas que continham apenas os dados de narrativas de
experiência pessoal, que se caracterizam por narrar acontecimentos que envolveram o falante,
com o predomínio de verbos no pretérito perfeito, e de narrativas vicárias, onde o informante
conta eventos emocionantes, assustadores ou ao menos interessantes que aconteceram com
outra(s) pessoa(s), e que lhe foram contados por essa pessoa ou por um terceiro elemento.
Após a coleta de dados, classificamos os conectores E e AÍ de acordo com quatro relações
semântico-pragmáticas, a saber, sequenciação textual, sequenciação temporal, consequência
e retomada. A partir da análise dos dados, constamos uma possível especialização funcional
por generalização envolvendo o conector AÍ, dada a sua alta frequência de utilização na
indicação de todas as relações semântico-pragmáticas na faixa etária controlada.

Palavras-chave: sociofuncionalismo, entrevista sociolinguística, conectores, SRPI.
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CÓDIGO: HS0666
TÍTULO: WEB 2.0: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DOS ESTUDANTES DE
BIBLIOTECONOMIA DA UFRN
AUTOR: ACILÉGNA CRISTINA DUARTE GUEDES ALCOFORADO
ORIENTADOR: ANDREA VASCONCELOS CARVALHO
CO-AUTOR: PATRICIA FEITOSA DE OLIVEIRA

Resumo:

Analisa o comportamento informacional dos estudantes do curso de graduação em
Biblioteconomia da UFRN em relação aos recursos da Web 2.0 e suas implicações no âmbito
acadêmico. Investiga o impacto da Web 2.0, representando um conjunto de novas
possibilidades, comportamentos e valores relacionados ao acesso e uso informacional, na
rotina desses alunos e a maneira como eles lidam com essas tecnologias. Apresenta um
diagnóstico do uso dos recursos da Web 2.0, trazendo inclusive uma visão quanto à
caracterização dos estudantes e quais as consequências que esses resultados trazem a
pesquisa. Utiliza como procedimento metodológico de coleta de dados um questionário
estruturado aplicado a quase totalidade dos discentes do curso de graduação em
Biblioteconomia. Conclui que os alunos de Biblioteconomia da UFRN fazem parte das redes
sociais baseadas na Web 2.0 e que utilizam dessas ferramentas constantemente, inclusive para
finalidades acadêmicas.

Palavras-chave: Web 2.0. Comportamento informacional. Estudantes de Biblioteconomia.
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CÓDIGO: HS0670
TÍTULO: Levantamento qualitativo das opiniões dos usuários docentes do SIGAA/UFRN para
gerar subsídios de melhoria para o sistema
AUTOR: LUNA PINHEIRO VALLE
ORIENTADOR: CAMILA COSTA TORRES

Resumo:

Relatório de plano de trabalho. Apresenta um levantamento da literatura na área de
usabilidade, uma análise do contexto sócio-técnico que envolve o SIGAA-UFRN e opiniões de
docentes usuários sobre este sistema. Emprega como métodos: a pesquisa em bases de dados
com o auxílio de palavras chave; entrevista semi-estruturada sobre a origem e características
do sistema com o desenvolvedor; e entrevista semi-estruturada de opiniões sobre o SIGAAUFRN junto aos docentes. Traz resultados preliminares e a comparação destes com os critérios
ergonômicos de usabilidade. Conclui a partir dos resultados e da discussão que o SIGAA-UFRN
tem se apresentado em geral satisfatório para os usuários docentes. Como recomendações
preliminares são apresentadas o treinamento em forma de oficinas práticas envolvendo os
docentes e o sistema. Sugere a análise em outros módulos do sistema que se configuram como
ferramentas importantes para o trabalho com docência.Traz a perspectiva de continuidade do
projeto com o cruzamento de diferentes técnicas, tais como a análise de usabilidade intrínseca
e extrínseca.

Palavras-chave: Usabilidade; sistemas informatizados; ergonomia.
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CÓDIGO: HS0673
TÍTULO: Análise e caracterização do estado da arte do design sustentável e políticas
ambientais industriais do Brasil e do mundo
AUTOR: THALIS HENRIQUE DUARTE BARRETO NOBRE
ORIENTADOR: CRISTIANO ALVES DA SILVA
CO-AUTOR: ANDRÉ GRILO DE SOUSA
CO-AUTOR: JANNAYNA HELENA AQUINO DE AMORIM
CO-AUTOR: DENISE MARIA FERNANDES

Resumo:

Para aplicação do Design Sustentável é necessário que as instituições de ensino
ofertem nos cursos de Design disciplinas que abordem sustentabilidade em sua matriz
curricular. Para ter conhecimento da real situação do ensino do Design Sustentável no país é
preciso mapear o Estado da Arte do ensino do Design Sustentável no país, enfatizando a região
Nordeste, pois esta apresenta menores índices de educação e economia que o restante do
país, mostrando a necessidade de investimentos no ensino do Design Sustentável na região.
A pesquisa tem como objetivos destacar a situação dos cursos de Design do Nordeste e
do Brasil assim como suas publicações em Anais e Congressos relativos ao Ecodesign, assim
como evidenciar grupos de pesquisa registrados na plataforma CNPq a partir do levantamento
bibliográfico das publicações de eventos como, Congresso Brasileiro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Design (P&D Design); Anais do Simpósio Brasileiro de Design Sustentável
(SBDS/ISSD) e Anais do Congresso Internacional de Pesquisa em Design (CIPED). Entre 2008 e
2011. Foram contabilizados 98 publicações nas áreas de Design Sustentável, Ecodesign, LCA e
ACV, sendo 46% destas, atribuídas ao Nordeste e os outros 49% do Sudeste.
A pesquisa resultou no artigo ?Análise do estado da arte do Design Sustentável no
desenvolvimento de produtos da região Nordeste do Brasil? que será apresentado no
Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produtos em setembro de 2013 na
UFRN.

Palavras-chave: ACV, Análise-de-Ciclo-de-Vida, Design Sustentável, Ecodesign.
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CÓDIGO: HS0690
TÍTULO: Entrevistas em profundidade com enfoque na história das práticas e vivências digitais
em telecentros e lan houses na Região Metropolitana de Natal-RN
AUTOR: LUCIANA LIMA GARCIA
ORIENTADOR: JUCIANO DE SOUSA LACERDA

Resumo:

O presente plano de trabalho foi desenvolvido no decorrer do ano de 2012, o qual se
propôs investigar as lógicas, práticas e vivências em que caracterizam as condições de agentes
produtores de comunicação comunitária e informação local, nas ambientes digitais midiáticocomunicacionais, a partir das lan houses (de acesso público pago) e telecentros (acesso público
gratuito) selecionadas na Região Metropolitana de Natal/RN. Utilizou-se um quadro
quantitativo-qualitativo (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2003) articulando com o mapa das
condições tecno-informacionais e das possibilidades de usos previstos pela oferta, e as
apropriações realizadas nas distintas ambiências: de caráter público (telecentros) e de
interesse privado (lan houses). Estes dados foram de estrema relevância tanto para selecionar
as lan houses e telecentros, em que foram aplicadas as entrevistas, quanto para visualizar
quais fenômenos, sejam eles técnicos ou sociais, estão imbricados nestes espaços ? públicos
ou privados. Ademais, foi abarcada, como referencial metodológico, a perspectiva da pesquisaparticipante, num modelo plural e flexível (MALDONADO, 2006) de webgrafia, midiografia dos
telecentros e lan houses, através da entrevista em profundidade. Observou-se que o fato de
estarem situados na capital ou nos municípios satélites da região, opera significativamente
sobre as vivências, modos de uso e apropriação das pessoas que usufruem dos serviços e
tecnologias ofertados.

Palavras-chave: telecentro, lah house, pesquisa em profundidade, inclusão digital.
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CÓDIGO: HS0694
TÍTULO: A ESPACIALIDADE DOS FLUXOS COMERCIAIS DAS REGIÕES NORTE-NORDESTE
AUTOR: NAIARA JACIANE RIBEIRO DOS SANTOS
ORIENTADOR: EDU SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Resumo:

O presente trabalho é resultado da pesquisa ?A espacialidade dos fluxos comerciais
das Regiões Norte-Nordeste?, desenvolvida no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, com apoio de bolsa de iniciação científica do REUNI. O trabalho tem como objetivo a
caracterização da pauta de importações do Estado do Rio Grande do Norte e das regiões Norte
e Nordeste. E ainda, determinar o peso das bases regionais (ALADI e MERCOSUL, Caribe, África
e Atlântico Norte) do comércio exterior potiguar e também verificar o conteúdo tecnológico
das importações potiguares. A metodologia foi baseada em coleta de dados primários no
Sistema Alice Web (MDIC), leitura de textos, elaboração de mapas temáticos, tabelas e
produção de textos para divulgação em eventos acadêmicos. Dentre nossas conclusões
constatou-se que a pauta de importação do Rio Grande do Norte está voltada para a indústria
química, produtos alimentícios e indústria têxtil. Os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco,
respectivamente, são os maiores importadores da região Nordeste. Quanto à exportação, a
fruticultura irrigada, aparece com os maiores valores de comércio, dentro da fruticultura, o
melão é o item mais exportado, sendo a Europa e América do Norte seus principais
consumidores.

Palavras-chave: Comércio Exterior, Fruticultura Irrigada, Rio Grande do Norte.
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CÓDIGO: HS0696
TÍTULO: Memória da formação de professores de EJA no RN
AUTOR: JÉSSICA BARBOSA PEREIRA
ORIENTADOR: MARISA NARCIZO SAMPAIO

Resumo:

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa de iniciação
científica: ?Memória da formação de professores de EJA no RN?, que faz parte do Núcleo de
Referência em História e Memória da Educação de Jovens e Adultos (NUHMEJA), projeto que
visa a (re)construção e preservação da historia da EJA e da educação popular. Durante o
segundo semestre de 2012 o Núcleo realizou entrevistas com professores que atuaram na
Campanha ?De Pé No Chão Também se Aprende a Ler? (1961-64), iniciou pesquisas e estudos
sobre a experiência de alfabetização de adultos que aconteceu em Angicos, em 1963, e
posteriormente realizou entrevistas com ex-alunos da experiência. Além disso, o Núcleo possui
uma sistemática de reuniões quinzenais de estudos temáticos e estudos individuais. Como
bolsista participei destas atividades tendo atuação principalmente voltada para destacar as
práticas pedagógicas dos professores destas experiências. O trabalho consistiu em relacionar o
material dos depoimentos com os estudos teórico-metodológicos do Núcleo, tendo servido
como base para a produção de trabalhos científicos apresentados em eventos acadêmicos.
Esta pesquisa permitiu um maior conhecimento sobre as práticas pedagógicas dos professores
que atuaram na Campanha, como também na experiência das ?40 horas de Angicos? e para
perceber a importância do registro dessa memória para a formação de professores no RN
atualmente.

Palavras-chave: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. EDUCAÇÃO
POPULAR; EJA;
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CÓDIGO: HS0697
TÍTULO: Tradição e Mudança: um estudo etnográfico sobre as mudanças decorrentes de
fatores exógenes na atividade pesqueira em Caiçara do Norte (Colônia de pesca Z01)RN?
AUTOR: MARIA LUCIANA DAVI
ORIENTADOR: FRANCISCA DE SOUZA MILLER

Resumo:

O município de Caiçara do Norte, localizado no litoral norte do Rio Grande do Norte, é
a maior comunidade de Pesca Artesanal do estado, cujas características se oferecem a
antropologia como um excelente campo para investigação. Sendo a Colônia de Pesca Z-1
pioneira, procuramos observar e descrever as mudanças socioeconômicas provocadas pela
incorporação da Pesca Industrial e do uso de novas tecnologias na comunidade.
Neste sentido, esta pesquisa etnográfica se orientou no propósito de descrever as
transformações ocorridas na comunidade, decorrentes do processo de ?modernização? da
pesca como também da percepção que os nativos possuem acerca das transformações
vigentes.

Palavras-chave: Pesca artesanal, Tradição, Modernização.
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CÓDIGO: HS0701
TÍTULO: A representação do sofrimento infantil no cinema contempâneo
AUTOR: INDIRA GOMES DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: ADRIANO CHARLES DA SILVA CRUZ

Resumo:

A pesquisa com tema ?A representação infantil no cinema contemporâneo? tem como
objetivo observar e concluir como o cinema contemporâneo retrata o sofrimento infantil e sua
correspondência com a realidade. Quais são os problemas mais decorrentes em causar tal
sofrimento.
Por toda a história do cinema o sofrimento infantil foi tema frequentemente
abordado, Luis Buñuel e Krzysztof Kie&#347;lowski são referências em retratar tal sofrimento
cinema. A conscientização dos direitos da criança deu força a esse tema no cinema que pode
soar como luta pela infância. Desde que o século XIX apresentou a ideia de infância, e as
crianças deixaram de ser pequenos adultos.
São nessas situações de conflito que a pesquisa se ancora. Analisar o abandono, a
morte, a adoção, a fome entre tantos outros lados do sofrimento passado pelos personagens
dos filmes a serem a analisados. Como tal sofrimento condiz com a realidade de milhares de
crianças ao redor do mundo. Os filmes até este momento da pesquisa passam por uma
decupagem em que o texto interpretado pelos atores é transcrito. Além da análise do texto
verbal, também há a análise semiótica, ou seja, a interpretação de todo espaço em que o
personagem infantil se insere. Assim como uma leitura psicológica que investiga os traumas
que cada criança passa, como elas lidam com isso e quais as consequências em suas vidas.

Palavras-chave: Infância, cinema, criança, contemporâneo, sofrimento.
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CÓDIGO: HS0702
TÍTULO: Localização do emprego formal na indústria das cidades médias não metropolitanas
do Nordeste - 1989 a 2010.
AUTOR: ANA CRISTINA DOS SANTOS MORAIS
ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA

Resumo:

Analisa o processo de reestruturação produtiva ocorrido nas cidades médias não
metropolitanas, a partir dos estabelecimentos e do Emprego Formal na indústria, no período
de 1989 a 2010. A Reestruturação produtiva no Brasil iniciou nos anos 1980, devido a crise
ocorrida nos Países centrais, levando os países em desenvolvimento a buscarem novas
maneiras de aumentarem sua produtividade. No Nordeste, algumas cidades médias
?ganharam? com a relocalização industrial. A metodologia utilizada foi uma revisão
bibliográfica e um levantamento de dados secundários. A pesquisa bibliográfica tem finalidade
de contribuir com aportes teóricos dos autores sobre a reestruturação produtiva, as cidades
médias, mercado de trabalho e guerra fiscal. Os dados utilizados na pesquisa são da Relação
Anual de Informações Sociais ? RAIS, disponibilizados pelo Ministério Trabalho e Emprego ?
MTE, uma das principais fontes de informações sobre o mercado de trabalho formal no Brasil.
A pesquisa é cadastrada no CNPQ, e ambientada no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre
Espaço, Trabalho, Inovação e Sustentabilidade ? GEPETIS/UFRN ? desenvolvida sob
responsabilidade do Prof. William E. N. Pereira. O estudo apresenta uma dinâmica positiva no
mercado de trabalho formal nas cidades médias estudadas. O dinamismo econômico da
economia brasileira, bem como a relocalização de empresas em direção ao interior do Brasil
foram fatores preponderantes para a incorporação de novos trabalhadores, formalizados no
mercado.
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CÓDIGO: HS0707
TÍTULO: Conhecimentos científicos e saberes da tradição: um diálogo necessário a formação
profissional
AUTOR: JOAO MARIA DA SILVA LOPES
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA

Resumo:

A pesquisa desenvolve-se na interface Ecologia-Antropologia-Educação. Tem como
eixo central a concepção da complexidade humana, e como recorte os saberes da tradição não
científicos sobre o meio ambiente e a natureza. O diálogo entre os saberes da tradição e os
saberes científicos, tem se consolidado no projeto de pesquisa iniciado no ano de 1986, na
Lagoa do Piató em Assú/RN (Almeida e Pereira 1993), especialmente no tratamento do
conhecimento que Almeida denomina ?intelectual da tradição? (2010). Essa comunicação
objetiva relatar a minha experiência como bolsista de iniciação científica. Por usar as
tecnologias da informação, sou responsável pela concepção e atualização do site do GRECOM
(Grupo de Estudos da Complexidade), alimentando e divulgando suas atividades. Por meio
dessas atualizações, tive acesso à história desse grupo de pesquisa e acabei percebendo a
relação de autores oriundos da minha área de formação que é a Licenciatura em Matemática
(UFRN). A partir dessas informações tive acesso as discussões de autores como Ubiratan
D?Ambrosio, Teresa Vergani, Iran Abreu Mendes entre outros, e pude relacionar, ampliar e
responder minhas próprias indagações iniciais ao adentrar nesse grupo que está me
apresentando a cada dia uma nova visão filosófica de âmbito educacional como o modo de
ensino-aprendizagem, já que o Grecom busca promover o diálogo entre as diferentes áreas do
conhecimento.

Palavras-chave: Redes Sociais, Grecom, Informação, Complexidade.
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CÓDIGO: HS0709
TÍTULO: Vetores de Globalização na Metrópole: verticalidades e horizontalidades
AUTOR: ARTHUR FREIRE VASCONCELOS
ORIENTADOR: ALDO ALOISIO DANTAS DA SILVA

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo, analisar através da metodologia do IBGE
elaborada no estudo de Regiões de Influencia das Cidades ? REGIC 2007 a Região
Metropolitana de Natal afim de compreender como a mesma está posta na rede urbana do Rio
Grande do Norte, e sua dinâmica no que se refere a acumulação de informação, técnica e
ciência. Seguimos um modelo onde num primeiro momento foram levantados os dados
disponíveis no banco de dados do REGIC e em seguida partimos para a elaboração de
cartografias digitais a fim de espacializar estas informações para melhor analisar àquilo que
tínhamos em mãos.

Palavras-chave: Região Metropolitana; REGIC; Rede Urbana; Cartografia digital.
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CÓDIGO: HS0710
TÍTULO: Levantamento das condições de trabalho em ambiente prisional da região
metropolitana de Natal - Rio Grande do Norte / Coleta de dados do instrumento 1
AUTOR: CÍNTIA ASFORA FERNANDES
ORIENTADOR: JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO

Resumo:

O presente relatório refere-se ao subprojeto 1 (Levantamento das condições de
trabalho em ambiente prisional da região metropolitana de Natal - Rio Grande do Norte) que
integra projeto-diretor da linha de pesquisa "Trabalho como vetor de desenvolvimento
psicológico e saúde mental". O objetivo geral foi contribuir para levantamento da situação
carcerária do Estado do Rio Grande do Norte, no contexto de ação formal articulada entre a
secretária de justiça e cidadania (SEJUC) do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como objetivo específico buscou-se: 1. Levantar
informações junto aos apenados, que possibilitem a construção de instrumento para esse fim,
bem como geração de banco de dados informatizado que deverá ser colocado à disposição do
sistema prisional norte- rio-grandense, uma vez em estado operacional. 2.Levantar
informações acerca da situação de saúde geral junto aos profissionais do sistema prisional do
Estado. 3. Construir banco de dados acerca do sistema prisional. Foram aplicados 70
questionários, dirigidos à população carcerária feminina do presídio João Chaves, cuja
população carcerária total é da ordem de 130 apenadas. Tais dados foram digitados e
transpostos para ambiente informatizado de análise, e terão resultados específicos
apresentados durante o próximo CIC. Espera-se com esta análise cumprir etapa relevante do
projeto de pesquisa global, e realizar os objetivos estabelecidos para o presente projeto.
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CÓDIGO: HS0712
TÍTULO: Os livros didáticos de História e as orientações para a vida prática
AUTOR: AMANDA DA CUNHA CONRADO
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA

Resumo:

Ao longo do tempo a sociedade humana tem sofrido transformações de cunho social,
moral, ético e político. A Escola torna-se este primeiro âmbito de troca e mudanças do ser
humano, é nela que princípios são aprendidos e solidificados para o resto de nossas vidas.
Cabe aos docentes o seguinte questionamento: Como em sala de aula, fazer cumprir uma das
missões da educação escolar, instruir, através de conhecimento Histórico? Nosso trabalho
pretendeu analisar, de maneira inicial, como os valores contemporâneos são representados
nas páginas de Livros didáticos brasileiros, a fim de entender de que maneira(s), e através de
que elementos, estes valores são produzidos em sala de aula, qual o papel do professor nesta
construção do homem, como ser cidadão; propondo um debate, que entende-se saudável,
entre a cultura escolar e a vida prática do aluno, aquilo que este traz consigo ao adentrar o
âmbito escolar.

Palavras-chave: Valores contemporâneos; Livros didáticos; Conhecimento histórico.
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CÓDIGO: HS0716
TÍTULO: O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DOS ESTUDANTES DE QUINTO E SÉTIMO
PERÍODO DE BIBLIOTECONOMIA EM RELAÇAO A WEB 2.0
AUTOR: PATRICIA FEITOSA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANDREA VASCONCELOS CARVALHO

Resumo:

Analisa o comportamento informacional dos estudantes do curso de graduação em
Biblioteconomia da UFRN em relação aos recursos da Web 2.0 e suas implicações no âmbito
das atividades humanas enquanto ferramenta cotidiana e seus nichos de pesquisas científicas
que envolvem diversas disciplinas. Investiga o impacto da Web 2.0 na rotina desses alunos e a
maneira como eles lidam com essas informações junto à comunicação, representando assim
um conjunto de novas possibilidades, comportamentos e valores relacionados ao seu acesso e
uso informacional. Apresenta um diagnóstico preciso e fundamentado do uso dos recursos da
Web 2.0, trazendo inclusive uma visão quanto a caracterização dos estudantes e quais as
conseqüências que esses resultados trazem a pesquisa. Utiliza como metodologia a aplicação
de questionários estruturados aos discentes em questão, tendo seus resultados discutidos e
fundamentados na literatura pertinente ao desenvolvimento da pesquisa. Conclui que, as
Redes Sociais contribuíram na construção de uma nova sociedade, gerando assim um
estreitamento da relação com os usuários de uma forma geral, a pesquisa aponta que os
alunos do curso de biblioteconomia da UFRN utilizam dessas ferramentas constantemente
embora haja diferenças entre os sexos diante ao comportamento e sua aplicabilidade
acadêmica.
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CÓDIGO: HS0717
TÍTULO: História da APA e das revisões do DSM
AUTOR: CRISTINA DIÓGENES SOUZA BEZERRA
ORIENTADOR: BERENICE ALVES DE MELO BENTO

Resumo:

O seguinte trabalho parte da análise bibliográfica das revisões do Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), para revelar a formulação da categoria
patológica da ?Transexualidade? ao longo das últimas quatro décadas. O objetivo deste é
problematizar as ordens normativas do desejo impostas pelo discurso das ciências psi e
ressaltar as desterritorializações do corpo, sexualidade e subjetividade vivenciadas que fogem
da lógica do sofrimento, medicalização e completa identificação com o ?gênero oposto?.
Alguns movimentos e grupos de referência são: Stop Trans Patologization, FHAR. Como
referencial teórico utiliza produções de Bento (2006), Butler (2006), Guattari (1981),
Hocquenghem (2000), Missé y Coll-Planas (2010), Preciado (2008) que colaboram na
percepção da atualidade das experiências trans, possibilitadas pelo avanço das cirurgias e
hormônios do processo transexualizador, concomitante à imposição do título de transtornado
mental. Admite-se aqui que só é possível conhecer o limite do corpo após a experiência, e que
tal categorização dificulta e estigmatiza as diversas possibilidades dos sujeitos-desejos em
nosso contexto heterocapitalista. Fazendo assim uma análise histórica detalhada dos
processos modificadores do Manual, as políticas que Associação (APA) revisora do documento
faz vigorar, além de expor também os desdobramentos cotidiano dos corpos implicados nessa
sexopolítica.
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CÓDIGO: HS0720
TÍTULO: Origem e comparação dos princípios de utilidade de Bentham e MIll.
AUTOR: RENATHO ANDRIOLLA DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA CRISTINA LONGO CARDOSO DIAS

Resumo:

Pretendemos neste trabalho, através de uma pesquisa bibliográfica, introduzir as
origens da moralidade em Bentham e em Mill, comparando-os, no que diz respeito a suas
noções de natureza humana e como a partir daí surgem seus princípios de utilidade, bem
como, delinear as noções de ética que decorre destes princípios. Primeiramente, é forçoso
mostrar de onde e como surgem as asserções morais em ambos os filósofos, ressaltando neste
ponto os respectivos conceitos de natureza humana dos quais eles partem para fundar seus
princípios de utilidade, estes conceitos estão vinculados à tese hedonista, o que implica
também, a necessidade de um esclarecimento do que seja esta tese, só assim será possível
mostrar com se dá a gêneses de suas teorias e pontuar suas discrepâncias. Tal comparação
mostrará o ponto comum entre os princípios de utilidade de cada autor e suas noções morais,
mostrará também,
como um se diferencia do outro a partir daí o que propicia uma
complexificação da própria teoria Utilitarista, notadamente, na moralidade de Mill.
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CÓDIGO: HS0722
TÍTULO: Um convidado indesejado: Che Guevara e atuação cubana na reunião do Conselho
Interamericano Econômico e Social de 1961.
AUTOR: ANA CECÍLIA ALVES NÔGA
ORIENTADOR: HENRIQUE ALONSO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES PEREIRA

Resumo:

Em Agosto de 1961 os principais líderes políticos da América Latina, incluindo o
representante cubano, Ernesto ?Che? Guevara, estavam reunidos em Punta del Este, Uruguai,
para se discutir o programa da política externa dos Estados Unidos, ?Aliança para o
Progresso?, cujo intuito era desenvolver economicamente e socialmente os países da América
Latina a partir de ajuda financeira. Assim, com base nos telegramas enviados pela Embaixada
americana no Uruguai para o Departamento de Estado americano, durante a reunião do
Conselho Interamericano Econômico e Social, percebe-se a partir das palavras do secretario
americano C. Douglas Dillon (Secretário do Tesouro), que esta reunião tornou-se momento
oportuno para Cuba apresentar sua ideologia e atacar a proposta estadunidense, oferecendo
uma nova proposta político-econômica e sugerindo aos países latinos que não aceitassem
colaborar com a aplicação do projeto da Aliança para o Progresso em seus países. Portanto,
pretende-se investigar quais os argumentos cubanos foram expostos nesses documentos e
qual foi o posicionamento dos Estados Unidos diante desse afronte de ?Che? Guevara, pois os
pronunciamentos cubanos não deveriam ser uma surpresa, já que se conheciam as raízes
comunistas do governo de Cuba. Estes documentos estão atualmente sendo trabalhos no
projeto de pesquisa ?Catalogação de Documentos da História das Relações entre Brasil e
Estados Unidos (1961-1963)?, orientado pelo professor Henrique Alonso Pereira.
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CÓDIGO: HS0724
TÍTULO: Uma comparação entre a moral utilitarista da filosofia de Bentham e da filosofia de
John Stuart Mill.
AUTOR: CARLOS ALEXANDRE CORREA LEITE
ORIENTADOR: MARIA CRISTINA LONGO CARDOSO DIAS

Resumo:

O trabalho buscou estabelecer as diferenças centrais entre as moralidades do sistema
filosófico de Stuart Mill e de Jeremy Bentham. Hipótese de que há mais espaço para a
formulação de regras morais em Mill relativamente à teoria de Bentham. Este buscou
compreender a moralidade a partir da ontologia do indivíduo. O princípio da utilidade, que
consiste na maximização do prazer e na aversão à dor, rege a humanidade. A avaliação moral
da ação respeita o princípio. Esta é positiva se tendente à felicidade ou negativa se geradora
de dor. Mill aceitou a tese hedonista, porém delineou a moralidade de forma distinta.
Defendeu que o princípio da utilidade funda a moralidade e é fonte da obrigação moral.
Propôs uma maior abertura da moralidade e criticou o método de Bentham para a ciência
moral. Observou que o fenômeno social decorre de múltiplas causas individuais e que estas se
combinam como um arranjo de forças que acabam por produzir as ações. Considerou que os
indivíduos não agem a todo o instante com base no cálculo da utilidade pois admitia a
existência de princípios secundários a auxiliar o julgamento moral sobre a ação. Aceitou a
capacidade de transformação do indivíduo e apontou que este é dotado de faculdades
elevadas, sendo capaz de sentir prazeres de qualidades distintas. Propôs o acionamento destas
faculdades pela educação ou pela experiência. Delineou natureza humana mais rica que
aquela de Bentham. Conclusão pela validade da hipótese.
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CÓDIGO: HS0731
TÍTULO: DISCUTINDO A SUSTENTABILIDADE DO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DE LEITE
EM ESTABELECIMENTOS RURAIS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO SEMIÁRIDO POTIGUAR
(REGIÃO DO SERIDÓ)
AUTOR: JOANY KAREN DA SILVA FERREIRA
ORIENTADOR: FRANCISCO FRANSUALDO DE AZEVEDO

Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo analisar o circuito espacial de produção do setor
de laticínios, dando ênfase a produção artesanal, sobretudo a produção de queijos de
manteiga e de coalho no Seridó Potiguar. De acordo com Santos (1994) o circuito espacial de
produção corresponde às diversas etapas pelas quais passam um produto, sejam eles,
produção, distribuição, circulação e consumo. É importante considerar que o processo de
formação do território seridoense teve a pecuária bovina, e o desenvolvimento da produção
artesanal de laticínios, como uma das suas bases, onde foram deixadas muitas heranças
econômicas, as quais persistem até os dias atuais. Dentre os procedimentos metodológicos,
destaca-se a realização de pesquisa bibliográfica, coleta de dados em fontes primárias e
secundárias e posterior tratamento dos mesmos. Na pesquisa, pôde-se observar a falta de
ações políticas na região, que não realizam projetos para erradicar a pobreza no campo, como
também o setor de laticínios passa por dificuldades, como pouca infraestrutura e manejos
sanitários impróprios como também na distribuição e comercialização, por ser bastante
presente a figura do atravessador que detém maior ganho em relação aos produtores. Apesar
das fragilidades, o Seridó é uma das regiões que mais produz leite no estado, produção esta,
sobretudo oriunda da produção familiar, é distribuída para diversos municípios do estado,
além de abastecer as próprias queijeiras e indústrias de laticínios da região.
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CÓDIGO: HS0734
TÍTULO: Transformações na configuração espacial do emprego formal da industria nas cidades
médias nordestinas
AUTOR: OSMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA

Resumo:

Introdução: Nos últimos anos a economia nordestina vem se transformando nos
últimos anos, em especial no setor industrial das cidades médias. Essas transformações estão
aliadas a Restruturação Produtiva, onde no nordeste um grande fator que impulsionou essas
transformações foi a guerra fiscal. Este plano de trabalho se justifica na necessidade de se
avaliar quais as mudanças ocorridas nos últimos anos, em particular, promovidas pela indústria
no que concerne ao emprego e a renda do setor.
Objetivos: Como objetivo geral, o plano de trabalho busca promover a interação entre
aluno e professor, visando subsidiar o aluno em seu trabalho monográfico simultaneamente
ao levantamento de dados para pesquisa em foco. Nesse sentido, especificamente, procurarse-á: Realizar levantamento de dados e de referencial bibliográfico, tabular dados, organizar
banco de dados, produzir resenhas e papers introdutórios.
Metodologia: Reuniões com o coordenador, participação em oficinas de treinamento,
levantamento bibliográfico e de dados, participação em oficinas de treinamento com o soft XOLAP. Treinamento em tabulação e analise de dados, realização de pesquisa documental.
produção de resumos, resenhas e artigos. Concluir-se que o tema em estudo, mostra as
questões econômicas e sociais das cidades médias nordestinas. Evidencia o mercado de
trabalho, seus fatores de produção, a indústria, a questão da inovação ao longo dos últimos
anos nas cidades médias nordestinas, a Restruturação Produtiva.
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CÓDIGO: HS0737
TÍTULO: Como as pessoas com deficiência aprendem: perguntas e questionamentos de
pedagogos em formação
AUTOR: GÉSSICA FABIELY FONSECA
ORIENTADOR: RITA DE CASSIA BARBOSA PAIVA MAGALHAES

Resumo:

O presente trabalho teve como objetivo analisar como alunos de um curso de
pedagogia (que participaram do curso de Extensão ?Aprendendo com Vygotsky?) entendiam
processos de aprendizagem, notadamente em pessoas com deficiência. Este objetivo
associava-se a um dos objetivos específicos da pesquisa do qual faz parte: ?analisar como os
alunos compreendem as possibilidades de aprendizagem e ensino de alunos com e sem
deficiência na escola inclusiva?. Trata-se de uma pesquisa descritiva e analítica das concepções
de licenciandos do curso de pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), bolsistas do Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) sobre
aprendizagem de pessoas com deficiência. Neste plano de trabalho apresentamos resultados
das entrevistas realizadas. Os resultados apontam que os contextos formativos podem
oportunizar aos licenciados um exercício continuo de ação e reflexão acerca dos
conhecimentos teóricos e propor momentos práticos de investigação, ação docente e
construção de práticas inclusivas. O trabalho pedagógico com pessoas com deficiência
apresenta-se como um desafio que exige uma organização diferenciada da prática pedagógica
e superação de preconceitos.

Palavras-chave: pedagogos, aprendizagem, inclusão.
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CÓDIGO: HS0742
TÍTULO: INTERAÇÕES COMUNICATIVAS DO ALUNO COM AUTISMO NO CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AUTOR: LARISSA BEZERRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: DEBORA REGINA DE PAULA NUNES

Resumo:

As especificidades cognitivas, sensoriais, sociais e comportamentais que caracterizam
o perfil de alunos com autismo não podem ser ignoradas no processo educacional. Nesse
contexto, a legislação brasileira prevê o atendimento educacional especializado (AEE) para
essa população. Essa modalidade de serviço pode ser realizada em salas de recursos
multifuncionais (SRM). Apesar da ampla discussão em torno do assunto, o número estudos
que analisam o atendimento especializado para educandos com autismo no contexto das SRM
ainda é reduzido. A falta de conhecimento acerca do autismo e de estratégias pedagógicas
pelos professores pode inviabilizar a inclusão. A capacitação destes professores em programas
de intervenção é, portanto, de grande valia. O presente estudo tem como meta desenvolver e
avaliar um programa de capacitação de professores com vistas a favorecer a inclusão
educacional de uma criança com autismo no contexto da SRM. Uma metodologia quase
experimental será utilizada para avaliar a eficácia do programa, que terá, como participantes,
uma professora e um aluno, de cinco anos, com diagnóstico de autismo. A investigação será
realizada em uma sala de recursos multifuncionais localizado em uma escola estadual na
cidade de Natal.

Palavras-chave: Autismo, CAA, AEE.
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CÓDIGO: HS0751
TÍTULO: A Consolidação do Programa SOS Criança no Rio Grande do Norte
AUTOR: HELLEN KADJA MENDES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: HERCULANO RICARDO CAMPOS
CO-AUTOR: VÂNIA APARECIDA CALADO
CO-AUTOR: THAMARA PINTO SOARES

Resumo:

O Programa SOS Criança se configura como a única instituição do RN que presta
serviços visando à garantia e proteção dos direitos de crianças e adolescentes, funcionando
todos os dias, inclusive domingos e feriados, durante 24 horas. Esse estudo, que se detém
sobre os dois primeiros anos ?1992 e 1993? de funcionamento do Programa, é parte de uma
pesquisa maior cujo objetivo geral é caracterizar o quadro da violação de direitos de crianças e
adolescentes em Natal/RN, no período entre 1992 e 2010, através da análise de fotografias das
fichas de atendimento do SOS Criança. Foram fotografadas 961 fichas em 1992 e 1064 no ano
de 1993. Os resultados indicam que o perfil da população que teve seus direitos violados nesse
período apresenta as seguintes características: maioria do sexo masculino, não branca, idade
predominante entre 0 e 3 e 10 e 15 anos, vivendo com os pais. As denúncias mais frequentes
se referem a agressão por parte da família, que em sua maioria, residia em regiões com
poucos serviços relacionados à documentação pessoal, enfrentava grande dificuldade para
encontrar vaga em escola e principalmente em creches. Objetiva-se, com isso, demonstrar a
consolidação do SOS, que contribuiu para a implementação dos pressupostos do ECA e da
Doutrina da Proteção Integral no RN, a partir da demanda da população pelos seus serviços e
do crescimento dessa demanda nos anos de 1992 e 1993, bem como revelar a complexidade
do quadro de violação de direitos e nortear políticas públicas.

Palavras-chave: SOS Criança; Consolidação; Violação de direitos; Proteção integral; ECA.
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CÓDIGO: HS0754
TÍTULO: Levantamento das condições de trabalho em ambiente prisional da região
metropolitana de Natal - Rio Grande do Norte / Aplicação dos instrumentos de coleta 2, 3 e 4.
AUTOR: GEORGE KLINGER BARBALHO DA CUNHA
ORIENTADOR: JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO

Resumo:

O presente relatório refere-se ao subprojeto 1 (Levantamento das condições de
trabalho em ambiente prisional da região metropolitana de Natal - Rio Grande do Norte) que
integra o projeto-diretor da linha de pesquisa ?Trabalho como vetor de desenvolvimento
psicológico e saúde mental?.
O objetivo geral foi contribuir para levantamento da situação carcerária do RN, no
contexto de ação formal articulada entre a Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUC) do Rio
Grande do Norte e a UFRN. Como objetivos específicos, buscou-se:
1.Levantar informações junto aos apenados que possibilitem a construção de uma
sistemática de acompanhamento este fim, bem como geração de banco de dados
informatizado que deverá ser colocado à disposição do sistema prisional local, uma vez
estando em estado operacional.
2.Levantar informações acerca da situação de saúde geral junto aos profissionais do
sistema prisional do estado.
3.Construir banco de dados acerca do sistema prisional. Foram aplicados 70
questionários, dirigidos à população carcerária feminina do presídio João Chaves, cuja
população carcerária total é da ordem de 130 apenadas. Tais dados foram digitados e
transpostos para ambiente informatizado de análise, e seus resultados são discutidos em
relatório técnico científico que contextualiza o ambiente prisional em âmbito local e nacional.
Espera-se ao fim do relatório cumprir etapa relevante do projeto de pesquisa global, e realizar
os objetivos estabelecidos para o presente.

Palavras-chave: Sistema Prisional, Trabalho, Risco Psicossocial.
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CÓDIGO: HS0762
TÍTULO: A Linguagem escrita na Educação Infantil: trabalho pedagógico
AUTOR: MONALYSA THEMISTOCLES DA SILVA
ORIENTADOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES

Resumo:

A pesquisa objetiva sistematizar conhecimentos sobre a linguagem escrita e seu
ensino-aprendizado na Educação Infantil, considerando: a) as especificidades desta etapa
educacional, sua função e finalidade; b) as especificidades das crianças como aprendizes; c) as
especificidades da escrita como objeto de conhecimento. A metodologia assume os princípios
da investigação qualitativa e da abordagem histórico-cultural de L. S. Vigotski para a pesquisa
científica e tem, como procedimentos, o estudo bibliográfico, a análise documental e a
construção de dados empíricos por meio de entrevistas semiestruturadas e observações
participativas em contextos escolares com crianças de zero a cinco anos. Os resultados
construídos apontam que os modos como a escrita tem sido trabalhada no contexto da
Educação Infantil tendem a desconsiderar as características específicas das crianças pequenas
? de 0 a 5 anos ? e também da escrita enquanto linguagem, comprometendo a função e
finalidade educativa desta etapa junto às crianças de propiciar seu desenvolvimento enquanto
sujeitos sócioculturais que vivem em um mundo em que a escrita tem centralidade como
prática cultural e meio de interação social.

Palavras-chave: Linguagem escrita; Educação Infantil; Prática Pedagógica.
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CÓDIGO: HS0768
TÍTULO: Educação superior em turismo: uma análise dos cursos oferecidos na cidade do Natal RN
AUTOR: MIGUEL FELIX DE ARAÚJO JUNIOR
ORIENTADOR: JULIANA VIEIRA DE ALMEIDA

Resumo:

Em conformidade com o panorama geral que se apresenta, é observada uma
considerável queda no número de oferta dos cursos superiores de Turismo no Brasil,
tornando-se visível, também, o surgimento de reflexos dessa mesma realidade em diferentes
localidades e contextos que, embora muitas vezes de grande potencial turístico e promissor
campo de trabalho para profissionais da referida área, também vêm passando pela mesma
situação de declínio. Em busca de se compreender um pouco mais acerca dessa realidade
também observada na capital do Rio Grande do Norte, este trabalho tem por objetivo discutir
o ensino superior em Turismo que é atualmente oferecido por instituições localizadas na
cidade de Natal, utilizando-se da percepção de seus egressos, formados nos anos de 2009 e
2010, a fim de se verificar se os referidos programas de graduação têm atendido às
perspectivas iniciais e/ou às necessidades profissionais destes. Para a obtenção dos resultados,
foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, aplicadas àquele público-alvo proveniente das
quatro universidades que atualmente oferecem o curso na capital potiguar. Constatou-se,
assim, o fato de que o investimento na qualidade desses cursos não acompanhou o mesmo
ritmo frenético de expansão e oferta descontrolada observado no início dos anos 90. Em suma,
este estudo permitiu a compreensão da existência de algumas lacunas que existem entre o
ensino superior em Turismo e as necessidades do mercado.

Palavras-chave: Turismo; Ensino Superior; perspectiva profissional.

204

XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

CÓDIGO: HS0769
TÍTULO: Plano de investigação das Licenciaturas de História, Geografia, Filosofia e Ciências
Sociais
AUTOR: CAROLINE MAFRA DE LIMA
ORIENTADOR: ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE

Resumo:

Este trabalho tem por objetivo identificar as representações sociais sobre o ensinar e
sobre o campo cientifico de ensino dos licenciandos da UFRN, e compreender como as teorias
pedagógicas se fazem presentes na formação desses licenciandos aparece em seus modelos
identitários, bem como na compreensão das concepções científicas sobre seu campo de
ensino. A metodologia utilizada para a coleta de dados foi divida em dois momentos: a
primeira é a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), essa é uma técnica projetiva que
apreende os mecanismos simbólicos permitindo assim que o participante expresse suas ideias
livremente. Logo após a conclusão dessa primeira etapa, passamos a seguinte, onde
analisamos e fizemos a catalogação dos dados obtidos, a partir da análise de frequência
(agrupando as palavras repetidas) e da análise de sentidos (catalogação que presume
agrupamento semântico das palavras), baseada na justificativa de cada licenciando. Analisando
os licenciandos das licenciaturas em História, Filosofia e Ciências Sociais, nós podemos
perceber que, por mais que eles tenham uma formação mais bacharelesca, muitos quando vão
para os estágios, descobrem que realmente gostam de ser professores e de estarem em sala
de aula. Agora com esta etapa finalizada, daremos início a etapa seguinte, onde iniciaremos a
coleta de dados do Procedimento de Classificação Múltipla(PCM) e passaremos a etapa
seguinte.

Palavras-chave: Representação Social, Licenciatura, UFRN.
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CÓDIGO: HS0773
TÍTULO: Analise de Usabilidade Intrínseca do SIGAA/UFRN
AUTOR: ANNA LUIZA CONEGUNDES PEREIRA
ORIENTADOR: CAMILA COSTA TORRES
CO-AUTOR: BÁRBARA GABRIELE SANTOS FROTA

Resumo:

O projeto 'Transformando situações de trabalho: o uso de critérios ergonômicos para
análise da usabilidade do SIGAA/UFRN', tem como cenário maior o processo de reestruturação
produtiva e incremento das tecnologias nos ambientes laborais, e como tema de pesquisa o
uso da informática e da internet como ferramentas de trabalho, especificamente, o uso de
sistemas informatizados e a usabilidade dos mesmos. O referencial teórico-metodológico é da
Ergonomia e de sua especialidade a Ergonomia Cognitiva, bem como os aportes teóricos da
Psicologia Organizacional e do Trabalho e da Psicologia Cognitiva. A análise de usabilidade
intrínseca, da página inicial da turma virtual e de outras, com o uso dos critérios ergonômicos
de Bastien e Scapin (1993), revelou uma predominância de pontos positivos, apontando o
SIGAA como um sistema de boa usabilidade. Contudo, recomendações importantes foram
realizadas considerando os pontos negativos encontrados. Os resultados orientaram também a
proposição de uma análise mais aprofundada, uma análise de navegabilidade, considerando a
opinião dos usuários docentes.

Palavras-chave: ergonomia cognitiva; usabilidade; psicologia trabalho.
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CÓDIGO: HS0775
TÍTULO: O Transplantado Cardíaco e sua Reinserção Social: um estudo comparativo entre
Natal, Curitiba e São Paulo
AUTOR: ANA PAULA GOMES ARAÚJO
ORIENTADOR: LORE FORTES
CO-AUTOR: LÍDIA LEONIZE RODRIGUES MATIAS

Resumo:

Introdução: A pesquisa coordenada pela Prof. Dra. Lore Fortes tem o propósito de
verificar como estão, após o transplante de coração, os pacientes cardíacos do estado do
Paraná, de São Paulo e de Natal. Para pacientes com falência cardíaca, o transplante cardíaco
representa a possibilidade de sobrevivência e melhorias na qualidade de vida. Objetivos:
estabelecer uma comparação com realidades de três capitais de três estados brasileiros: Natal
(RN), São Paulo e Curitiba/PR. Essa comparação possibilitará um aprofundamento e verificação
dos resultados obtidos a partir da análise de Natal/RN, realizada em 2008 e atualizada em
2011/2012. Metodologia: Pesquisa Quali-quantitativa, buscou levantar a trajetória do processo
de transplante, comparando gênero e utilizando a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo.
Resultados: Foi desenvolvido um Banco de Dados com teses, artigos originais e outros
documentos a respeito do tema transplante cardíaco, recolhendo dados referentes da
Biblioteca Virtual em Saúde - SciELO e aplicação e transcrição de questionários em Natal e
Curitiba. Houve dificuldades com a pesquisa em São Paulo, que foi transferida para 2014.
Conclusão. Foram entrevistados 22 transplantados cardíacos, 12 homens e 10 mulheres. Os
bolsistas transcreveram os dados e atualmente estão em análise pela professora e pela equipe
do Grupo de Pesquisa.

Palavras-chave: Transplante cardíaco, habitus.
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CÓDIGO: HS0780
TÍTULO: ANÁLISE DA GESTÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS RECIFES DE CORAIS ?
APARC/RN
AUTOR: CINARA FIRMINO AIRES
ORIENTADOR: CLEBIA BEZERRA DA SILVA
CO-AUTOR: WAGNER ARAÚJO OLIVEIRA

Resumo:

As Unidades de Conservação são áreas protegidas que tem como objetivo principal a
proteção e manutenção da biodiversidade, conservação dos recursos naturais e a valoração
dos aspectos histórico-culturais. Nesse sentido, as Ucs são áreas que contribuem para o
desenvolvimento socioeconômico em harmonia com o meio natural e o sistema antrópico.
Para isso, é necessário que as UCs sejam geridas de forma eficiente e com padrões de
qualidade. Partindo desse contexto, a pesquisa objetiva analisar a gestão da unidade de
conservação Área de Proteção Ambiental Recifes de Corais (APARC). Metodologia utilizada:
pesquisa bibliográfica e Efetividade de Manejo de Áreas Protegidas ? EMAP. Como resultados
obtidos, pode-se destacar que a APARC engloba 3 complexos recifais próximos ao litoral,
sendo estes os Parrachos de Maracajaú, Rio do Fogo e Cioba. A APARC é gerida por um
conselho gestor, este é composto por representes do Estado, comunidade, empresário e
universidade. Portanto, observou-se que a gestão necessita de aperfeiçoamento almejando a
efetivação e conservação dos recursos naturais e um melhor gerenciamento das atividades
econômicas desenvolvidas no local, turismo e pesca. Sendo assim, pode-se concluir que a
APARC por possuir uma relevância ecológica, social e econômica, a efetivação da gestão
precisa ser reavaliada e constatar quais são os aspectos que precisam ser melhorados,
garantindo assim um gerenciamento eficiente e consequentemente promover o
desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Gestão; Unidade de Conservação; APARC.
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CÓDIGO: HS0781
TÍTULO: SER EDUCADORA INFANTIL ANTES DA FORMAÇÃO DOCENTE UNIVERSITÁRIA
AUTOR: MARIA PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ADIR LUIZ FERREIRA

Resumo:

Este trabalho registra um relato sobre o meu percurso de autoformação no curso de
Pedagogia da UFRN. Expressa uma situação inversa em relação à maioria dos estudantes de
licenciatura: ter atuado primeiro como professora dos anos iniciais, para depois realizar a
formação docente específica. Para esse trabalho, além das leituras sobre o tema, realizei
visitas de observação em alguns CMEI da rede municipal de Natal. Minha experiência anterior
como professora foi vivida na realidade do ensino de rede privada, atuando inicialmente na
educação infantil e depois no ensino fundamental. É com esse sentido de formação docente
que registro esse recorte de minha vida, incluindo uma retomada acadêmica, o que de certa
maneira delineou-se em um processo inverso ao que comumente acontece em nossa cultura
profissional, na qual a formação antecede à atuação no magistério. Posso referir esse trabalho
como um registro de experiência de grande relevância para meu crescimento pessoal e
formativo, pois nele pude estabelecer através de um registro escrito algumas das minhas
reflexões, retrospectivas (o passado docente) e prospectivas (o futuro profissional como
professora), sobre o meu processo de autoformação docente e pedagógica atual.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INFANTIL; AUTOFORMAÇÃO E DOCÊNCIA; CURSO DE PEDAGOGIA.
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CÓDIGO: HS0787
TÍTULO: INTERVIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: Protagonismo
Juvenil na Agricultura Familiar
AUTOR: AYANARA NATHANE CASSIANO DE ARAÚJO
ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUSA

Resumo:

O projeto de pesquisa INTERVIVÊNCIA UNIVERSITÁRIA E DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL: Protagonismo Juvenil na Agricultura Familiar foi trabalhado juntamente com
jovens da Zona Rural e tem como propósito promover a inclusão social através do acesso ao
conhecimento produzido em Instituições de Ensino Superior (IES). Este trabalho foi
desenvolvido com estudantes universitários tendo em vista à constituição de uma rede de
empreendimentos Econômicos Solidários. O Projeto tem foco em temas como Gestão e
Políticas Públicas, Gestão Ambiental, Território e Desenvolvimento Sustentável, Controle
Social, Responsabilidade Social, Empreendedorismo Social, Protagonismo Juvenil, Economia
Solidária e Autogestão. Originalmente defendemos a ideia de que quando adolescentes são
envolvidos na vida acadêmica universitária e no ensino médio, e são exposto a temas políticos,
sociais, ambientais, que envolva todo o meio social, dessa forma esses jovens se sensibilizam
com esses temas e contribuem para a articulação de iniciativa solidária. A presente pesquisa
envolveria 330 (trezentos e trinta) participantes, oriundos de 11 (onze) municípios Potiguares,
entretanto, houve uma alteração nesses números, passando de 330 (trezentos e trintas)
participantes para 270 (duzentos e setenta), e de 11(onze) munícipios passamos a trabalhar
apenas com 9 (nove): Jandaíra, São Miguel do Gostoso, Touros, Pureza, Galinhos, Parazinho,
Pedra Preta, Afonso Bezerra e Pedro Avelino.

Palavras-chave: Inclusão social, solidariedade, intervivência.
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CÓDIGO: HS1368
TÍTULO: Referencial antropológico
AUTOR: LÍGIA LIZIANE GOMES DA SILVA
ORIENTADOR: ROSALIA DE FATIMA E SILVA

Resumo:

Através deste projeto objetivou-se compreender os princípios fundamentais da
abordagem sócio - antropológica tal como tratam Norbert Elias e Marc Auge. Estes princípios
são importantes para o estudo da metodologia da Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 1996
; SILVA, 2006) base das pesquisas em desenvolvimento. Esta metodologia fundamenta
pesquisas concluídas e em desenvolvimento pelo grupo uma vez que existem diferenciadas
abordagens acerca do que corresponde a ?leitura? do sentido dado as ações pelos atores e
autores no processo de construção do conhecimento.

Palavras-chave: Sentidos; Identidade; Alteridade.
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CÓDIGO: HS1371
TÍTULO: Suicídio no RN- 2003 a 2010
AUTOR: MAURICIO CIRILO DA COSTA NETO
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA

Resumo:

O objetivo deste estudo foi descrever as características epidemiológicas de
mortalidade por suicídio em uma série histórica de sete anos, de 2003 a 2010 na cidade de
Mossoró e Caicó. É um estudo que dá continuidade a outros que já vêm sendo desenvolvidos
no mesmo grupo de pesquisa, o GESDH- Grupo de Estudo Subjetividade e Desenvolvimento
Humano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Por meio da coleta de dados nos
laudos cadavéricos no Instituto Técnico e Científico de Caicó e Mossoró, foi construído um
banco de dados que foram analisados estatisticamente por meio do SPSS- Social Package for
Scientific Sciences e relacionados a resultados de pesquisas anteriores e à bibliografia
selecionada. Os dados evidenciaram uma maior prevalência em homens jovens e solteiros.
Entretanto, foi evidente também uma tendência de aumento no número de suicídios entre
homens e mulheres e em todas as faixas etárias. A partir disto concluímos a necessidade da
construção de políticas públicas de saúde, assim como o desenvolvimento de iniciativas de
cunho educacional e social voltadas para a prevenção do suicídio.

Palavras-chave: Suicídio; suicídio no RN; epidemiologia.
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CÓDIGO: HS1377
TÍTULO: Ensino-aprendizagem e formação docente em História
AUTOR: VITÓRIO AQUINO DA SILVA
ORIENTADOR: CRISLANE BARBOSA DE AZEVEDO

Resumo:

A partir das décadas de 1980 e 1990 novas discussões e mudanças nos pressupostos
teórico-metodológicos da história ensinada e da educação começam a ser delineadas. Desse
modo, a renovação dos métodos e dos conteúdos do ensino de História como também a nova
configuração das pesquisas educacionais requerem que o profissional docente reflita sobre as
suas ações. No entanto, antes da prática em si, faz-se necessário que tal profissional articule
coerentemente teorias pedagógicas com historiográficas. Nesse sentido, este trabalho faz
parte da pesquisa sobre o ensino-aprendizagem e formação docente em História, estando
inserido em projeto de pesquisa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Com este objetiva-se analisar as políticas públicas para a educação e para o ensino e
formação docente em História, especificamente; refletir acerca da relação entre ensino de
história, formação de professores e saberes docentes; e, por fim, pensar as relações entre
ensino de História e diferentes correntes pedagógicas, a influência da historiografia sobre o
ensino escolar de História e, o direcionamento presente nas atuais discussões acadêmicas e
propostas curriculares nacionais acerca das relações entre teorias historiográficas e
pedagógicas e a Historia ensinada, como também analisar dificuldades de aprendizagem em
história para alunos de Educação Básica.

Palavras-chave: Ensino de História; Processo de ensino-aprendizagem; Formação docente.
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CÓDIGO: HS1388
TÍTULO: As questões agrícola e agrária no Iluminismo português
AUTOR: JOSÉ GUTEMBERG DE CARVALHO PINTO FILHO
ORIENTADOR: CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL
CO-AUTOR: ALEDSON MANOEL SILVA DANTAS
CO-AUTOR: KLEYSON BRUNO CHAVES BARBOSA

Resumo:

O movimento iluminista, também conhecido em Portugal como "cultura das luzes",
teve uma grande amplitude mundial por ser um movimento de gênero cosmopolita. A
construção e difusão de seus ideais deve-se à participação de diversos indivíduos, de
diferentes áreas de pensamentos, e de diversificadas regiões geográficas. Justamente por ser
um movimento tão amplo, este apresentou objetivos diversificados em cada região. Em
Portugal, os principais objetivos da "cultura das luzes" era a busca pela reforma educacional
baseada em uma nova linha de pensamento, a qual tivesse seu respaldo no novo pensamento
científico que vinha formando-se à época, e também a luta pelas reformas relativas aos
direitos à terra, pois muitos intelectuais consideravam que algumas leis e taxas referentes à
terra eram primitivas, medievais, e apenas atrapalhavam o desenvolvimento da agricultura em
Portugal.

Palavras-chave: Cultura das Luzes; Portugal.
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CÓDIGO: HS1390
TÍTULO: O Corpo Poético
AUTOR: KAREN SILVA SOARES DE PAULA
ORIENTADOR: ROBSON CARLOS HADERCHPEK

Resumo:

A bailarina/atriz em processo de formação, através de suas próprias descobertas,
encontra um caminho de codificação, uma chave de acesso a suas entranhas poéticas e ao
corpo extra cotidiano. Partindo do pressuposto que o corpo assume uma função simbólica,
fundamentada pela vivência corporal dilatada, ele é preparado para tal experiência tornandose um corpo poético. Para isso é necessário atingir uma dilatação e uma intensa pesquisa
corporal, que se dá por meio do treinamento capaz de exterminar os excessos e vícios. Neste
sentido, o presente relatório propõe descrever a investigação e a construção do corpo poético
dentro de duas experiências artístico-pedagógicas vivenciada, utilizando técnicas corporais e
jogos que trabalham a pré-expressividade cênica e a potencialidade criativa do intérprete.

Palavras-chave: bailarina/atriz; corpo poético; pré-expressivo.
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CÓDIGO: HS1393
TÍTULO: Abordagem histórica das estratégias de relativização no Português Brasileiro
AUTOR: BEATRIZ DE LUCENA MOREIRA
ORIENTADOR: EDVALDO BALDUINO BISPO

Resumo:

Este trabalho integra projeto que investiga as estratégias de relativização do português
brasileiro. Mais especificamente, pretende-se analisar o uso de estratégias de relativização na
Bahia (canônicas ou não) em perspectiva histórica, a fim de identificar possíveis motivações
sociointeracionais, cognitivas, discursivas e pragmáticas para a recorrência de uma ou outra
forma de construção relativa (padrão, cortadora e copiadora). Do ponto de vista
metodológico, esta pesquisa possui caráter tanto qualitativo como quantitativo. Em relação ao
banco de dados utilizado, consiste de exemplares impressos e manuscritos do português
escrito da Bahia dos séculos XIX e XX, advindos do corpus mínimo do projeto Para a História do
Português Brasileiro (PHPB), cuja amostra abrange cartas particulares, cartas oficiais, anúncios,
cartas do leitor e cartas do redator. A perspectiva teórica em que se baseia este trabalho é a
da Linguística Cognitivo-Funcional, fundamentada em autores como Givón (1995, 2001),
Traugott e Dasher (2005), Bybee (2010), Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003),
Tomasello (1998). Assume-se que as formas linguísticas têm relação motivada e que a sua
configuração morfossintática revela diferentes propósitos comunicativos e motivações de
ordem semântico-cognitiva e pragmático-discursiva. Por fim, destacam-se as contribuições da
pesquisa, na medida em que proporciona maior conhecimento de formas de construção
relativa em sincronias distintas no PB.

Palavras-chave: Estratégias de relativização, Perspectiva histórica.
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CÓDIGO: HS1395
TÍTULO: ASPECTOS DA ESCRITA NA FORMAÇÃO DO PESQUISADOR A PARTIR DA DÉCADA DE
1970
AUTOR: THAYSE SANTOS ARIMATÉIA
ORIENTADOR: SULEMI FABIANO CAMPOS

Resumo:

Este trabalho tem como objetivos analisar como um pesquisador em formação
demonstra, em sua escrita, os diferentes modos de lidar com os conceitos da área que
pretende se inserir e observar se há apropriação por parte do pesquisador ao recorrer aos
conceitos para fundamentar o trabalho de pesquisa. O corpus investigado foi constituído por
teses e dissertações defendidas na área de Sociolinguística a partir de 1970, selecionamos para
a análise deste trabalho uma tese de doutorado de 1972 e uma dissertação de mestrado de
2010, foram percorridos os conceitos de variação e mudança linguística. Ao confrontar textos
produzidos por diferentes sujeitos em diferentes épocas podemos observar a alteração da
relação que o pesquisador estabelece com a escrita, indiciando uma mudança subjetiva em
relação ao conceito mobilizado. Os pressupostos teóricos para as discussões são os da
paráfrase de Fuchs (1985); heterogeneidade mostrada e constitutiva de Authier-Revuz (2004);
e trabalho de escrita de Riolfi (2003), com o intuito de analisar como um pesquisador em
formação se apropria de determinados conceitos, se há alteração na forma de recorrer a um
mesmo conceito e como se relaciona com sua escrita. Podemos dizer que se ao invés de uma
escrita que rompa com algo que já passou tivermos apenas uma reprodução não teremos o
trabalho de escrita, mas sim uma escrita de reprodução, uma escrita burocrática e que segue
modelos outrora determinados.

Palavras-chave: Escrita acadêmica, heterogeneidade, apropriação.
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CÓDIGO: HS1400
TÍTULO: Ligando Natal ao mundo: as obras de melhoramento do porto de Natal e a construção
de uma nova cidade( 1893-1913)
AUTOR: KHALIL JOBIM
ORIENTADOR: RAIMUNDO PEREIRA ALENCAR ARRAIS

Resumo:

O presente trabalho faz parte das atividades de pesquisa desenvolvidas no projeto
?pela terra e pelo mar: as vias de ligação e os meios de transporte que promovem a ligação
entre a cidade de Natal e outras partes do mundo (1900-1940), coordenado pelo prof. Dr.
Raimundo Arrais?. O projeto têm como objetivo reconstituir as vias de comunicação que
ligavam Natal a outras regiões do país e do mundo no começo do século XX. A partir da
implementação do regime republicano no Rio Grande do Norte, as obras de melhoramento do
porto de Natal passaram a figurar no discurso das elites locais, sai vírgula como símbolo de um
progresso que estaria se anunciando na capital norte-rio-grandense, evidenciado nas
mudanças que estariam sendo promovidas pelo Estado na paisagem citadina. Nosso objetivo
neste trabalho é discutir o papel do porto de Natal, dentro de um esforço mobilizado pelas
elites locais no começo do século XX, de construção de uma ?Natal cosmopolita?.
Pretendemos analisar alguns discursos e intervenções materiais produzidos em relação ao
porto, de modo a perceber como a espacialidade portuária, no período compreendido entre
1893 a 1913, contribuiu para incorporação de novos ideais, valores e práticas no espaço
urbano natalense, alterando a própria maneira de se pensar e sentir a cidade.

Palavras-chave: Cidade; Modernidade; Natureza.
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CÓDIGO: HS1402
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE PENSAMENTOS INTENCIONAIS E CONSCIÊNCIA
AUTOR: EVELYN FERNANDES ERICKSON
ORIENTADOR: CANDIDA JACI DE SOUSA MELO

Resumo:

A presente pesquisa se constitui de um estudo de duas teorias contemporâneas em
filosofia da mente. Uma foi elaborada por John R. Searle e se chama naturalismo biológico, e
outra elaborada por Daniel C. Dennet e se chama ?modelo de múltiplos modelos? (multuple
drafts model). Busca-se aqui comparar ambas as teorias no que diz respeito a sua abordagem
da consciência. Enquanto que para Searle a consciência é um fenômeno irredutível (há quem o
acuse de ser um dualista de propriedade, embora o mesmo o negue), para Dennett, a
consciência se reduz sim a processos físicos de nosso corpo. Para Seale, nosso cérebro é
responsável causalmente pela consciência, mas não podemos reduzir a consciência aos nossos
processos cerebrais. O engajamento entre os dois filósofos é extenso na literatura, mas a
presente pesquisa foca sua atenção nos livros Consciousness Explained (de autoria de Dennett)
e The Mystery of Consciousness (de autoria de Serle). Busca-se aqui uma breve explanação de
cada teoria, para em seguida compara as duas no âmbito de seu sucesso em explicar a
consciência. O resultado desse estudo tende a favorecer a visão de Dennett, por sua teoria ser
mais detalhada e convincente. A visão se Searle, embora busque evitar os "error tradicionais
da filosofia", acaba por não ser capaz de escapar totalmente deles. Dennet por sua vez
apresenta uma teoria que evita totalmente o dualismo, e assim se torna mais aceitável hoje
em dia.

Palavras-chave: Filosofia da Mente, Consciência, Searle, Dennett.
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CÓDIGO: HS1406
TÍTULO: As construções (Y)XV em cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios no córpus
mínimo comum do PHPB
AUTOR: RAFAEL AGUIAR MOURA
ORIENTADOR: MARCO ANTONIO MARTINS

Resumo:

Este trabalho tem o intento de descrever e analisar a natureza do constituinte préverbal em orações principais finitas não dependentes (construções (Y)XV) em cartas de leitores
e anúncios do Rio Grande do Norte dos séculos 19 e 20. Tais textos integram o córpus mínimo
comum do Projeto História do Português Brasileiro no Rio Grande do Norte (PHPB-RN). Serão
utilizados os pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística variacionista (TARALLO,
2007) e da mudança sintática (CYRINO, 2012), além dos estudos de Ribeiro (1995, 2001) e de
Coelho e Martins (2009, 2012). Os estudos mostram basicamente que, no Português Europeu
(PE), há um padrão XVS com inversão germânica que no Português Brasileiro (PB) não é mais
atestado. No córpus analisado, sobretudo do século 19, constata-se a manifestação dos
padrões da gramática do PB (SV e XVS inacusativa) e do PE (XVS germânica). No século 20, há
um enfraquecimento da ocorrência da ordem XVS germânica bem como um enrijecimento da
ordem sujeito-verbo-objeto (SVO), tornando-se esta última a ordem prototípica (padrão) do
PB.

Palavras-chave: Cartas de leitores; Anúncios; Construções (Y)XV; Sintaxe.
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CÓDIGO: HS1420
TÍTULO: A prática do choro em Natal nas décadas de setenta e oitenta.
AUTOR: GLEIKA CAVALCANTI VERAS
ORIENTADOR: ALVARO ALBERTO DE PAIVA BARROS

Resumo:

O presente projeto propõe uma pesquisa sobre o desenvolvimento do Choro na cidade
de Natal (RN) a partir da observação de sua prática, em meio às transformações sociais e
culturais ocorridas nos últimos quarenta anos, dando-se um enfoque maior para as décadas de
1970/1980, e de que forma a prática deste gênero nos ambientes públicos da cidade (bares,
restaurantes) e no rádio, através de programas de auditório, impulsionou e fomentou o
cenário musical de Natal com a criação de espaços, clubes, grupos, regionais de choro e o
surgimento de músicos talentosos, assim como o repertório associado ao Choro que
predominou durante esse período.

Palavras-chave: História, Natal, Choro, Tradição.
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CÓDIGO: HS1423
TÍTULO: Construções de estrutura argumental com verbos de cognição
AUTOR: SARA AZEVEDO SANTOS DE MELO
ORIENTADOR: MARIA ANGELICA FURTADO DA CUNHA

Resumo:

Neste plano de trabalho a atenção se volta, especificamente, para os verbos que
representam um evento mental, como os de percepção. Sendo parte do projeto ?Verbos de
atividades mentais: uma abordagem construcional?, esta pesquisa fundamenta-se nos
pressupostos defendidos pela Linguística Funcional. Um deles é o fato de que há um
paralelismo entre a categorização conceptual e a categorização linguística, ou seja,
conhecimento de mundo e conhecimento linguístico não se separam. A partir das leituras das
Narrativa de experiência pessoal e Narrativa recontada (partes oral e escrita), ambas
produzidas por quatro estudantes do ensino médio, coletadas no Corpus Discurso &
Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998) e do
material teórico adotado, pretendeu-se: (i) investigar os verbos transitivos que representam
um evento mental de percepção; (ii) examinar a configuração argumental desses verbos; (iii)
analisar os aspectos morfossintáticos e semântico-pragmáticos dos argumentos; e (iv)
determinar os tipos de construção que licenciam a ocorrência desses verbos no português do
Brasil. Após a análise dos resultados, constatou-se que há diferenças entre a moldura
semântica virtual de um verbo e suas ocorrências reais, assim como há divergências entre fala
e escrita. Ou seja, os verbos de percepção formam um grupo heterogêneo.

Palavras-chave: Percepção; Linguística Funcional; Fala; Escrita; Moldura semântica.
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CÓDIGO: HS1425
TÍTULO: Confissões: o itinerário amoroso de Darcy Ribeiro
AUTOR: HYLANA MARESSA DE SOUZA CAMARA
ORIENTADOR: JOSE WILLINGTON GERMANO

Resumo:

Este relatório tem como objetivo expor as atividades desenvolvidas pela bolsista de
Iniciação Científica no exercício de suas atividades na modalidade PIBIC, no período de agosto
de 2012 a julho de 2013, desse modo tomando como premissa as propostas presentes no
Plano de Trabalho ?Confissões: o itinerário amoroso de Darcy Ribeiro?, a pesquisa se propôs a
mapear e analisar o memorial de Darcy Ribeiro, uma obra póstuma publicada em 1997,
intitulada ?Confissões?, a fim de compreender a importância desse autor para a interpretação
do Brasil e ainda possibilita o resgate das experiências vivenciais por um sujeito que se
destacou no século XX. Assim, analisar Darcy Ribeiro é conceber que ele sempre esteve em
busca de novos caminhos e perspectivas, se constituindo um homem de ação que fazia do
pensar e do agir uma prática co-relacionada. Portanto, se procurará enfatizar como a escritura
de si permite que se compreenda uma conjuntura mais ampla, servindo como elemento para o
resgate das Memórias do Brasil.

Palavras-chave: Memórias do Brasil; Escritura de si; Confissões; Darcy Ribeiro.
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CÓDIGO: HS1438
TÍTULO: Plano de Trabalho 1 sobre macroanálise da economia potiguar - 2011
AUTOR: JACKELINE MOREIRA DE LIMA
ORIENTADOR: ANDRE LUIS CABRAL DE LOURENCO

Resumo:

O objetivo deste trabalho consiste em analisar os elementos que determinaram a
evolução econômica do Rio Grande do Norte, em termos de composição e distribuição das
atividades econômicas, destacando os fatores e tendências estruturais observados na
economia potiguar no período de 1970 a 2006. Verificam-se os principais fenômenos
econômicos ocorridos no processo histórico, à estrutura, concentração e distribuição da
produção, como também a comparação do crescimento econômico do estado com os demais
estados da região e suas relações comerciais com o exterior. Destacam-se algumas
características da economia do RN, como a baixa diversificação produtiva, a preponderância de
oligarquias e a fragilidade do setor agropecuário. Apesar disso, entre os anos de 1970 e 1998,
o RN apresentou taxas de crescimento econômico maiores que os demais estados da região
NE. Este crescimento econômico foi acompanhado por uma mudança na estrutura produtiva,
onde o setor industrial impulsionou o crescimento econômico, seguido pelo setor de serviços e
pelo setor agropecuário. Percebe-se uma concentração espacial da produção no RN, tendo em
vista o comportamento do valor adicionado (VA) dos municípios. Os setores que tiveram maior
desempenho na participação do VA foram o setor de serviços, a indústria de transformação e a
indústria extrativa. Nas relações interestaduais, o estado apresentou déficit com todas as
regiões e com a maioria dos estados. Ressaltando também a atuação da SUDENE.

Palavras-chave: Evolução econômica; Fluxos comerciais; Mudança na estrutura produtiva.
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CÓDIGO: HS1443
TÍTULO: Educação e Política no "Emilio" de Rousseau
AUTOR: POLLYANNA LIMA DE BARROS
ORIENTADOR: ANTONIO BASILIO NOVAES THOMAZ DE MENEZES

Resumo:

Rousseau (1712 ? 1778) afirma, na sua obra o Emilio, que o cidadão deve ser educado
da forma mais simples e natural possível. O filósofo iluminista afirma ainda que essa educação
deve ser implantada desde a escolha da ama de leite até a formação adulta do individuo,
período em que o cidadão assume os deveres da cidadania. Durante este trajeto vemos que a
tensão entre subjugar-se e dominar, entre obedecer e mandar está presente, tanto na
formação do cidadão quanto na forma de associação em que ele se insere. É sobre essa tensão
que o educador se dedica na formação do cidadão na tentativa de fazer o educando agir
segundo o bem da coletividade. Portanto, nossa pesquisa trata da relação entre política e
educação na filosofia de Rousseau, mais precisamente na relação do Emílio com o conjunto da
obra do autor.

Palavras-chave: formação, cidadão, educação, sociedade.
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CÓDIGO: HS1449
TÍTULO: A problemática urbana na contemporaneidade sob a ótica do pensamento social
crítico: aproximações iniciais
AUTOR: RAQUEL CARDOZO DA SILVA
ORIENTADOR: ELIANA COSTA GUERRA

Resumo:

Na fase atual, a pesquisa compreendeu aprofundamento da análise dos artigos
coletados na primeira fase da pesquisa, bem como leitura e discussão de novas referências
bibliográficas para maior apreensão de nossa temática ?questão urbana?. Tomamos por base
para a pesquisa artigos publicados nos anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em
Serviço Social realizados entre 2000 e 2010 para análise qualitativa da produção de
conhecimento neste domínio específico da produção acadêmica. A questão urbana constitui
particularidade da questão social, considerada objeto precípuo de intervenção e de análise dos
profissionais do Serviço Social. Concluímos que a tríade Capitalismo-Estado-Neoliberalismo
tem perpassado a fundamentação teórica da grande maioria das produções analisadas. Ao
mesmo tempo, têm sido muito comuns os diálogos e interfaces dos artigos sobre questão
urbana com o temário referente a gênero, movimentos sociais, políticas sociais e mundo do
trabalho, numa clara demonstração da articulação inconteste e necessária entre estes
distintos aspectos da realidade. Demonstrando que a categoria tem contribuído de forma
significativa com a produção cientifica de grande relevância social.

Palavras-chave: Serviço Social; segregação Sócio-espacial; Questão Urbana.
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CÓDIGO: HS1450
TÍTULO: Colocação de clíticos em cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios no córpus
mínimo comum do PHPB
AUTOR: GEISON LUCA DE SENA PEREIRA
ORIENTADOR: MARCO ANTONIO MARTINS

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo analisar e descrever os padrões de ordenação de
clíticos em cartas de leitores e anúncios publicados durante o século XIX e XX. Esses textos
jornalísticos fazem parte do corpus mínimo comum impresso organizado pelo Projeto nacional
para História do Português Brasileiro (PHPB). A análise toma por base os pressupostos teóricometodológicos da sociolinguística variacionista (cf. TARALLO 2007), os estudos de Mateus et al.
(2003), referente aos padrões de ordenação de clíticos no Português Europeu (PE), e de
Martins (2012), em relação aos padrões do Português Brasileiros (PB). Serão analisados e
descritos todos os dados que apresentarem pronomes átonos, proclítico (clV) ou enclítico (Vcl)
a um verbo. Este trabalho mostra-se relevante, pois contribui com as pesquisas relacionadas
aos estudos da colocação dos clíticos em textos publicados no Brasil em séculos passados.

Palavras-chave: Colocação de clíticos; Sintaxe; Linguística.
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CÓDIGO: HS1451
TÍTULO: A trajetória do romance histórico: entre o real e o ficcional
AUTOR: AUTALINNE AUGUSTA MOREIRA
ORIENTADOR: REGINA SIMON DA SILVA

Resumo:

É do senso comum que todo romance é histórico. O Romance Histórico do século XIX ?
denominado Clássico ou Tradicional ? corresponde às experiências que têm como pano de
fundo, fatos históricos relevantes para determinadas comunidades e que repercutem na
formação de seu imaginário. A partir de 1979 surge o Novo Romance Histórico que apresenta
características diferentes dos tradicionais, reescrevendo uma outra história possível,
questionando a versão oficial. Neste trabalho, que analisa a obra Calabar, de Lêdo Ivo,
pretende-se observar características do novo romance histórico, introduzidas na construção de
seus poemas dramáticos. Trabalho baseado em pesquisa bibliográfica utiliza Georg Lukács
(2011), Seymour Menton (1993) e Linda Hutcheon (1991) como base teórica. Foi possível
destacar alguns dos traços do Novo Romance histórico em seus poemas comprovando a
possibilidade de outros gêneros literários fazerem uso das mesmas técnicas em suas
produções, pondo em evidência as questões acerca da escrita da história.

Palavras-chave: Calabar, Novo Romance Histórico, Literatura, História.
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CÓDIGO: HS1457
TÍTULO: TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL
AUTOR: ANNA KARENINE SOUSA LOPES
ORIENTADOR: PATRICIA BORBA VILAR GUIMARAES

Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo primordial discutir o papel da tributação para a
construção de um modelo nacional de desenvolvimento sustentável. Encontramos na
tributação um dos mecanismos mais importantes para exercer as limitações e o fomento à
liberdade econômica. Todavia, mais do que moldar o funcionamento dos mercados e o
comportamento dos agentes econômicos, a tributação pode ser uma excelente ferramenta
para o fomento do desenvolvimento sustentável. Com base nas investigações doutrinárias e
jurisprudenciais realizadas, percebe-se que os instrumentos tributários com função indutora
ambiental não são bem aproveitados pelo Estado. Em conseqüência, os tributos existentes não
são capazes de inibir as condutas potencialmente poluidoras, contribuindo para a perpetuação
de um modelo de desenvolvimento em desarmonia com aos princípios garantidores de um
meio ambiente saudável e equilibrado. Sobre o tema, parte doutrina pátria defende a criação
de novos tributos voltados à preservação ambiental, bem como modificar tributos já
existentes no intuito de reforçar a proteção ao meio ambiente, a exemplo do ICMS ecológico.
No entanto, mais do que criar novos tributos ou modificar os já existentes é necessária uma
alteração principiológica dos institutos de Direito tributário, sob pena de eternizar tal
ineficiência dos instrumentos de tributação indutora.

Palavras-chave: Tributação; Meio ambiente; Desenvolvimento sustentável.
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CÓDIGO: HS1463
TÍTULO: Narradores e crianças em Sapato de Salto de Lygia Bojunga Nunes
AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA

Resumo:

A pesquisa ?Narradores e Crianças em Sapato de Salto de Lygia Bojunga Nunes?
objetivou identificar como se dá a construção do ser infantil na obra bojunguiana. Nesse
sentido, buscou-se compreender a estética desses personagens, através de um estudo
baseado em leituras, discussões e comparações com outras narrativas dessa mesma autora,
considerando ainda as especificidades do narrador bojunguiano e seu papel nessa construção.
Durante os estudos realizados foram identificados aspectos vários que tornam Bojunga uma
autora singular. O teor de suas narrativas, as temáticas abordadas, o tratamento de temas
polêmicos e reais, mas suavizados por uma escrita única são alguns dos traços marcantes em
seu trabalho. Através dos escritos de Ariès (1981), Lajolo e Zilberman (1984), Resende (1988) e
Zilberman e Magalhães (1984), foi possível identificar os aspectos que situam Bojunga como
uma das mais inovadoras autoras de literatura infanto-juvenil. Sua obra diferencia-se das
demais por construir uma representação original do universo da criança, utilizando elementos
capazes de trazer à tona conflitos que envolvem a construção da própria identidade, a busca
por liberdade e temáticas ligadas à miséria e relacionamentos familiares. A obra Sapato de
Salto além de trazer muitos desses aspectos, diferencia-se das demais por desvincular-se da
literatura infantil, podendo ser considerado como um romance juvenil. No entanto, a busca
por identidade, as temáticas marcantes e conflituosas permanecem.

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil; Sapato de Salto; Lygia Bojunga.
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CÓDIGO: HS1467
TÍTULO: Interrupção Voluntária da Gravidez em hospital da rede pública de saúde em Natal/RN
AUTOR: CASSIA HELENA DANTAS SOUSA
ORIENTADOR: ROZELI MARIA PORTO

Resumo:

Esta pesquisa trata-se de uma continuação da investigação iniciada no ano de 2011
sobre as representações dos profissionais de saúde sobre a interrupção voluntária de gravidez
na Maternidade Escola Januário Cicco, situada em Natal-RN. Os objetivos deste trabalho
consistem em alcançar uma reflexão sobre as relações estabelecidas por parte desses
profissionais com as pacientes que chegam a este hospital em situações de abortamento,
considerando no presente momento, os casos de aborto legal.
No plano metodológico, a investigação foi feita a partir de observação participante,
entrevistas semi estruturadas e abertas, conversas informais e pesquisas realizadas em textos
teóricos e em outros trabalhos sobre o tema.

Palavras-chave: aborto legal, profissionais de saúde, maternidade.
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CÓDIGO: HS1470
TÍTULO: Mediadores Sociais e Gestão da Política de desenvolvimento territorial no Mato
Grande/RN.
AUTOR: EUCÁSTILA JORDÃNIA DE SOUZA DIAS ANJOS
ORIENTADOR: JOANA TEREZA VAZ DE MOURA

Resumo:

O objeto de análise deste estudo -Colegiado Territorial do Mato Grande - microrregião
composta por 16 municípios de perfil social e produtivo rural e que apresenta os piores
indicadores de desenvolvimento econômico e qualidade de vida no Estado (dados levantados
pela Secretária de Desenvolvimento Territorial - MDA. Novo recorte, delineado a partir do
programa Territórios da cidadania, estabelecendo como contrapartida ao repasse de recursos
via PROINFO a criação de fórum colegiado de deliberação de projetos de desenvolvimento por
representantes de variados segmentos da sociedade civil. A problemática da representação
política em espaços recentes como estudado, é abordada a partir de um questionamento que
está presente em praticamente todos os estudos sobre os novos espaços de participação
social: se realmente ?democratizam a democracia? ou se produzem e mesmo acentuam a
assimetria de interesses, seja caracterizado pela ausência de comprometimento do
representante, discrepância de interesses entre representantes e representados ou pelas
características daqueles, que podem reproduzir uma relação de poder baseada em diferenças
culturais, políticas e econômicas (NEVES 2007). Com acompanhamento de reuniões no fórum e
realização de entrevistas, compreendeu-se a relação entre os mediadores sociais e os
agricultores familiares,sua construção e reconhecimento como porta-vozes legítimos na defesa
dos interesses dos agricultores, como articulam-se com os demais e junto ao poder público.

Palavras-chave: Mediadores sociais, Desenvolvimento Territorial, agricultura familiar.
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CÓDIGO: HS1472
TÍTULO: Turismo praticado em Natal: Análise do efeito transbordamento e a empregabilidade
AUTOR: TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA MEDEIROS
ORIENTADOR: EDNA MARIA FURTADO

Resumo:

Diante do cenário atrativo da cidade de Natal?RN, notamos seu potencial turístico e a
importância de tal para a economia da cidade, mas será que só Natal é beneficiada com essa
economia? Diante dessa indagação surge o então objetivo do presente trabalho, averiguar o
efeito do transbordamento e a empregabilidade que essa economia traz para os demais
municípios do estado. Assim, analisando o que por trás do ?acontecer? turístico. Com isso,
nos propomos a investigar os empregos relacionados ao turismo, se há migração devido a tal
atividade, além de investigar o possível transbordamento desse efeito. Os procedimentos
metodológicos utilizados foram referências bibliográficas, consultas de sites, embasadas no
tema relacionado à pesquisa, levantamento de dados secundários, dados já existentes no
projeto, ressaltando as dificuldades, por parte das empresas, de aplicação de questionário e
entrevista nos hotéis da Via Costeira, além de espacialização dos fluxos. De acordo com os
dados analisados notamos que os cargos mais altos (como gerente geral) têm significativo
número de origem de funcionários de outros estados e de origem internacional. No entanto,
no que diz respeito a cargos de baixos, ou seja, que não necessitam de especialização, como:
garçom, camareira, nota-se o maior número de funcionários de origem local. Notamos
também a origem de funcionários do interior do estado. O que acarreta um transbordamento
da economia e migração desses funcionários.

Palavras-chave: Turismo, empregabilidade, transbordamento.
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CÓDIGO: HS1474
TÍTULO: Gênero e geração na produção cultural do MST e em assentamentos rurais.
AUTOR: ANA PAULA FREITAS GOMES
ORIENTADOR: ELISETE SCHWADE

Resumo:

Esse projeto de pesquisa tem o objetivo de mapear o debate feminista e a participação
das mulheres no âmbito dos assentamentos rurais. Do ponto de vista metodológico foi
utilizada a abordagem qualitativa, envolvendo o uso do método etnográfico nas observações
das atividades realizadas pelas mulheres no cotidiano dos assentamentos (acompanhamento
do assentamento Rosário, Município de Ceará-Mirim/RN), a escrita do diário de campo, a
realização de entrevistas, o registro visual por meio de fotografias das visitas realizadas ao
assentamento Rosário e a participação nos eventos organizados pelos movimentos sociais,
como: o Manifesto em Alusão ao Dia Internacional da Mulher. Com isso, pode-se constatar
que estudar a temática de gênero no âmbito dos assentamentos rurais permite compreender a
dinâmica das relações sociais estabelecidas nesses espaços que repercute em todas as esferas
da vida desses sujeitos, principalmente no que concerne a atuação feminina no contexto rural.

Palavras-chave: Assentamentos rurais; participação feminina; relações de gênero.
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CÓDIGO: HS1475
TÍTULO: Cooperação em crianças: cooperação entre alunos de escolas públicas e particulares
AUTOR: PHIÉTICA RAÍSSA RODRIGUES DA SILVA
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO

Resumo:

Durante o desenvolvimento, crianças têm influência de fatores pró-sociais em seu
comportamento, mostrando disposição precoce para a cooperação. O uso de exemplos de
conduta e exortações morais é frequente na educação moral de crianças, pois, em tese,
aumenta a cooperação infantil, bem como a presença de um observador. O uso de jogos
econômicos, a exemplo o jogo dos bens públicos, pode ajudar a compreender melhor a relação
entre estes e outros fatores e as fases do desenvolvimento humano. Sendo assim, o objetivo
do trabalho foi investigar a influência do feedback verbal e monitoramento sobre o
comportamento de crianças em um jogo de bens públicos. Os participantes foram 559
crianças (273 meninos e 286 meninas) com idades variando de cinco a 11 anos com amostras
colhidas em escolas públicas de Natal / RN / Brasil. Foram utilizadas 27 turmas, designadas
para uma das quatro condições de tratamento: controle, feedback positivo, feedback negativo
e monitoramento. Em cada turma foram realizadas oito rodadas do jogo em dias intercalados.
Os resultados mostraram que as crianças cooperaram mais em situações de crítica, sem
diferenças significativas entre sexo, e as crianças mais jovens cooperaram mais em feedback
negativo do que as crianças mais velhas, o que estaria relacionado à expectativa e à esquiva de
punição (embora esta não ocorresse) e à maior sensibilidade à autoridade em crianças mais
jovens, A cooperação diminuiu em todos os grupos até o último dia de jogo.

Palavras-chave: Jogo dos bens públicos; Feedback verbal; Monitoramento.
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CÓDIGO: HS1477
TÍTULO: Os Orixás e as manifestações da religiosidade de matriz africana no Seridó Potiguar
AUTOR: ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DE SOUZA
ORIENTADOR: LOURIVAL ANDRADE JUNIOR

Resumo:

Os aspectos culturais de matriz africana advindos com os negros durante os vários
anos de comércio escravista nos trouxe contribuições inestimáveis que acabaram por forjar a
identidade brasileira. Dentre suas múltiplas facetas, o Projeto de Pesquisa Saravá Axé dará
prioridade às manifestações religiosas afro-brasileiras com enfoque na região do Seridó. A
pesquisa desenvolvida pelo Professor Dr. Lourival Andrade Júnior e pelo bolsista André
Nascimento tem como objetivo dar visibilidade a essas religiões, saber como se comportam e
como se adaptaram diante de uma sociedade que ainda enxerga com certa resistência e
preconceito esses cultos presentes no Brasil desde a sua formação. O trabalho está dividido
em teoria e prática. Primeiramente nos debruçamos sobre um vasto acervo bibliográfico que
nos deu os direcionamentos necessários. Feito isso, mapeamos as vinte e três cidades que
compõem o Seridó, dando início a segunda parte da pesquisa que é a visitação in locum.
Iremos conhecer os terreiros, tendas ou casas onde se realizem o culto aos Orixás, aos Mestres
e demais entidades do panteão afro-brasileiro. Através de entrevistas com Pais e Mães-deSanto, com membros e frequentadores tomaremos conhecimento sobre as principais
dificuldades enfrentadas no cotidiano dessas pessoas, sobre as características desses cultos no
espaço seridoense, e se for o caso, documentar a presença de uma nova manifestação nascida
da hibridação de práticas religiosa, como já pudemos observar.

Palavras-chave: Pesquisa, Umbanda, Jurema.
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CÓDIGO: HS1481
TÍTULO: Governança nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Belo Horizonte
AUTOR: FELIPE KELSEN DUARTE DANTAS
ORIENTADOR: ANTONIO SERGIO ARAUJO FERNANDES

Resumo:

Este relatório de iniciação científica apresenta uma análise crítica acerca da evolução
de duas importantes regiões metropolitanas do Brasil, Salvador e Belo Horizonte, quanto à
governança e gestões metropolitanas. Foram usados dados de órgãos oficiais e literatura
diversa para se levantar informações suficientes que permitissem uma comparação justa e
criteriosa entre as regiões metropolitanas, a fim de demonstrar e justificar o arranjo
institucional presente e como o mesmo evoluiu de um ponto de vista histórico. Como
resultado, verificou-se que mesmo em realidades diferentes, as manifestações de arranjo
colaborativo recaem sobre os mesmos dilemas metropolitanos, em especial, a centralização.

Palavras-chave: Região Metropolitana, Governança e Gestão Metropolitana.
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CÓDIGO: HS1483
TÍTULO: A Consolidação da Economia Tradicional: o lento desenvolvimento da indústria de
transformação e as contradições entre a agricultura de exportação e a de consumo interno
(2000-2011) (Continuação)
AUTOR: REBECA MAROTA DA SILVA
ORIENTADOR: DENILSON DA SILVA ARAUJO

Resumo:

A indiscriminada abertura econômica praticada no início dos anos de 1990 aos dias
atuais tem limitado em demasia os espaços econômicos lucrativos do capital produtivo
nacional, sobretudo o industrial. Os capitais produtivos instalados no interior da economia
brasileira, principalmente na indústria, não têm suportado o peso da abertura econômica, isto
é, não têm condições competitivas frente aos capitais internacionais que atuam no mesmo
setor. Isto tem causado um novo surto de desconcentração industrial no Brasil, proveniente do
polo (Sudeste) em direção à periferia. Assim, o objetivo principal da pesquisa em tela é analisar
as principais manifestações econômicas ocorridas na indústria de transformação do Rio
Grande do Norte no período de 1990-2010, bem como seus impactos sobre o processo de
Urbanização. Justifica-se a proposta da presente pesquisa por realizar uma análise da
economia potiguar a fim de revelar se a concentração produtiva ainda permanece na Região
Metropolitana de Natal (RMN) bem como se a referida região continua a funcionar como polo
atrator de população. A partir das informações levantadas, chegou-se a conclusão de que o
desenvolvimento da economia do Rio Grande do Norte bem como a dinâmica do seu processo
de urbanização tendem a continuar concentrados na Região Metropolitana Potiguar, porém
não apenas em seu núcleo, mas tem se espraiado entre os municípios que a compõem.
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CÓDIGO: HS1488
TÍTULO: Plutarco e a religião egípcia: ensaio de interpretação da obra "Sobre Ísis e Osíris"
AUTOR: LILIANE TEREZA PESSOA CUNHA
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES

Resumo:

O período vivenciado por Plutarco, um historiador grego nascido em Queroneia, foi
marcado por uma relativa aceitação de outras culturas por parte do Império Romano,
contanto que o poder do imperador, bem como a ordem do império não fossem abalados. O
próprio Plutarco seria prova disso, pois era membro do movimento da segunda sofística, que
visava difundir a cultura grega no seio do Império Romano. Assim, Plutarco possuía duas
identidades: a grega e a romana. Como conhecedor dos clássicos e de registros de viajantes
estrangeiros, o historiador grego escreve a obra Ísis e Osíris confrontando várias culturas e
identidades. Ele se propõe a explicar a uma possível sacerdotisa de Delfos, Clea, os mistérios
da religião egípcia. Desse modo, ao longo de toda a obra, que possui um caráter educativo, é
possível perceber influências romanas e, principalmente, gregas na construção do saber a
respeito da religião dos egípcios. Assim, pretende-se compreender como Plutarco constrói sua
visão acerca dos ?outros?, egípcios, tendo em vista as particularidades vivenciadas por um
habitante do Império Romano durante o século II d.C., período de dominação da dinastia
Antonina, com base no método de Análise do Discurso e nas ferramentas metodológicas de
inversão, tradução, comparação, descrição e thôma utilizadas pelo historiador francês François
Hartog.
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CÓDIGO: HS1494
TÍTULO: Cuidar de quem cuida: investigando dificuldades e articulando possibilidades junto
aos Cuidadoras das Casas de Passagem em Natal/RN
AUTOR: KADIDJA SUELEN DE LUCENA SANTOS
ORIENTADOR: MARIA DA APRESENTACAO BARRETO

Resumo:

Atualmente a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) coordena
três instituições denominadas Casas de Passagem que atendem crianças e adolescentes de 0 a
18 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, tiveram seus direitos
violados ou sofreram maus tratos. Os Cuidadores destas casas, embora se proponham a
oferecer ações educativas de maneira integral visando à promoção e prevenção da saúde,
encontram dificuldades para atingirem o que é proposto, necessitando assim de estudos que
ajudem na identificação das principais dificuldades para a realização do trabalho, bem como a
proposição de melhorias. A partir disso, esse projeto foi criado com o objetivo de investigar e
comparar as principais dificuldades elencadas pelos Cuidadores das Casas de Passagem de
Natal com vistas à Conhecer as principais dificuldades vivenciadas pelos cuidadores; comparar
as dificuldades elencadas nos três contextos investigados, como também, agrupar por ordem
de importância, na visão dos Cuidadores, as principais dificuldades elencadas e propor
estratégias que contribuam para melhores condições de trabalho. Para tanto, realizaremos
uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva e comparativa junto ao grupo de Cuidadores das
três Casas de Passagem, utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário com
perguntas abertas e fechadas e uma entrevista semiestruturada. Os dados serão tratados
qualitativamente, através da análise de conteúdo.

Palavras-chave: Cuidadores, Casa de passagem e Dificuldades.
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CÓDIGO: HS1496
TÍTULO: Representações do campo e da cidade na poesia de Jorge Fernandes.
AUTOR: CHARLYENE SANTOS DE SOUZA
ORIENTADOR: DERIVALDO DOS SANTOS

Resumo:

A poesia do poeta norte-rio-grandense Jorge Fernandes, representante da estética
modernista no Rio Grande do Norte, é, além de singular e imagética, conectada às
transformações ocorridas no cenário local e nacional.Nesse sentido, objetivamos analisar as
representações sociais do campo e da cidade em sua obra poética, visto que sua poesia
problematiza questões sobre os espaços rural e urbano e aponta as transformações pelas
quais a sociedade e o homem potiguar passaram nos anos 20 do século XX. O trabalho ora
apresentado se justifica pela importância em estudar a obra desse autor que inaugurou em
poesia o sistema cultural moderno no estado e ampliar sua fortuna crítica ainda pouco
sistematizada até onde podemos perceber. Esta pesquisa está inserida no âmbito do projeto
intitulado ?Poesia e sociedade: representações líricas e sociais na poesia brasileira do século
XX e contemporânea? e baseia-se nos estudos de Antonio Candido (1976), Raymond Williams
(1989) e Le Goff (1998).
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CÓDIGO: HS1497
TÍTULO: Avaliação das dissensões e similitudes das principais fases e metodologias de
planejamento e organização do turismo publicadas por autores brasileiros.
AUTOR: TALITA KAINARA MARQUES DE MEDEIROS
ORIENTADOR: KERLEI ENIELE SONAGLIO

Resumo:

A atividade turística para se desenvolver necessita de um planejamento que privilegie
a maximização de impactos positivos e a minimização dos impactos negativos, priorizando a
qualidade de vida dos autóctones e turistas. Esse estudo objetivou avaliar os métodos de
planejamento turístico elaborado e/ou apresentado por 10 (dez) autores brasileiros da área.
Tal avaliação permitiu identificar os critérios e aspectos essenciais utilizados na elaboração e
execução do planejamento, pois é por meio dele que o turismo será desenvolvido
adequadamente, evitando que os recursos naturais e culturais sejam descaracterizados. A
metodologia utilizada para a elaboração desse artigo foi a pesquisa bibliográfica, sendo que foi
realizado estudo cuidadoso e o fichamento dos livros de cada autor relativos à área em
questão. A partir dessa revisão bibliográfica, foram observados quais os métodos defendidos
pelos autores, as etapas e fases de cada modelo de planejamento turístico e assim obteve-se
como resultado a identificação das semelhanças e diferenças dos modelos de planejamento
turístico. Dessa maneira, será possível perceber os critérios mais prioritários na visão dos
autores selecionados, ou seja, critérios que são mais utilizados pelos autores, bem como
aqueles que não são mencionados pela maioria. Assim, por meio desse estudo ficará evidente
que elementos devem ser seguidos e praticados a fim de desenvolver a atividade turística com
qualidade.
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CÓDIGO: HS1498
TÍTULO: A narrativa de Julio Cortázar no contexto do ?boom? latino-americano
AUTOR: JOSE DE ARIMATEIA DA P ALBUQUERQUE
ORIENTADOR: GERARDO ANDRES GODOY FAJARDO

Resumo:

O presente trabalho objetiva uma reflexão sobre o conto ?La noche boca arriba? de
Julio Cortázar. Tem em perspectiva, o conto citado como um organismo em constante
movimento apontando através das experiências sinestésicas do protagonista para algumas
possibilidades, como a organização das cidades e suas implicâncias na vida dos ?cidadãos?.
Tratar-se-á, portanto, de analisar o texto como uma performance narrativa criadora de
sentidos -na sua aparente falta de sentidos- que em interação com o leitor e seu repertório
sugere possibilidades de vivências e reflexões. Serão abordados temas como: a organização
das cidades, o automóvel e suas implicações sociais, meio ambiente, modernidade e pósmodernidade, realidade e ficcionalidade. O enfoque será em uma narrativa ?fraturada?, não
linear, polifônica. Texto como ausência. Será abordado ainda o corpo como um elemento
político.

Palavras-chave: Conto, cidades, corpo, automóvel, polifonia.
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CÓDIGO: HS1509
TÍTULO: A poética do oprimido e outras poéticas: Aristóteles e Augusto Boal
AUTOR: JOÃO PEDRO TAVARES DA SILVA
ORIENTADOR: SANDRA SASSETTI FERNANDES ERICKSON

Resumo:

Discutiremos as relações entre a teoria de teatrologia desenvolvida por Augusto Boal
(1931-2009) interessando-nos em sua crítica a Poética de Aristóteles, desenvolvida em A
poética (c. 335 a.EC), dessa vez incluindo também os jogos teatrais desenvolvidos por Boal em
Jogos para atores e não-atores (2011). Focaremos, em específico, no acervo de Augusto Boal,
tendo como interesse principal convergências e a divergências entre as sua poética e a de
Aristóteles, conforme analisada pelo próprio Boal em Teatro do oprimido e Outras poéticas
políticas (1973). Nesse contexto, mostraremos a relevância o Teatro do Oprimido como arma
de transformação social.

Palavras-chave: Teatro do Oprimido; Augusto Boal; Arte e Política; Poética.
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CÓDIGO: HS1512
TÍTULO: O DISCURSO DA LOUCURA NA LITERATURA POTIGUAR DOS ANOS DE 1980
AUTOR: JOSÉ GILBERTO ALVES DE SOUSA JÚNIOR
ORIENTADOR: CELLINA RODRIGUES MUNIZ

Resumo:

Considerarei, transversalmente, as duas obras trabalhadas, "Crônica da Banalidade" de
Carlos de Souza e "Dotô, Casa Comigo?" de Ruben G. Nunes, depreendendo alguns pontos
para analisá-los conforme um referencial teórico interdisciplinar, que aproxima Michel
Foucault, Dominique Maingueneau e Erving Goffman, a fim de evidenciar os resultados desse
processo de pesquisa.

Palavras-chave: loucura, literatura potiguar, anos 80.
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CÓDIGO: HS1522
TÍTULO: As uniões monogâmicas e as Sindromes advindas de tais Uniões; Berardinelli, Spoan,
entre outras
AUTOR: ARTUR DE MEDEIROS QUEIROZ
ORIENTADOR: UBIRATHAN ROGERIO SOARES

Resumo:

O projeto em questão, é uma tentativa de dar continuidade e viabilidade ao projeto
aprovado sem recursos, mas com bolsa Reuni intitulado ?Os processos de divórcio perpétuo
nos séculos XVIII e XIX: Entre o Sistema de Alianças e o Regime da Sexualidade na região do
Seridó: Inventario primário das fontes?, durante o ano de 2009.
Neste fundo documental optou-se por centrar a análise, desenvolvendo agora um
estudo comparativo entre os laços de consanguinidade perceptíveis nas habilitações de
casamento e as proles advindas de tais laços registradas nos livros de batismos (também sob a
guarda do Labordoc/ Ceres-Caicó/UFRN) e, os dados das Secretarias de Saúde Municipais e
Estadual, no que tange aos registros de portadores de necessidades especiais.
Uma análise preliminar sobre as habilitações de casamento dos séculos XIX e início do
XX, aponta na direção da existência de relações consanguíneas entre os nubentes. Esse fato
indica um movimento no sentido de ruptura das normas impostas pelo tribunal eclesiástico e,
mais que isso, aponta para o matrimônio como sendo uma instituição que, na região proposta
como foco de análise era alicerçado sobre alianças político/econômicas, sendo o ordenamento
que trata sobre a questão abandonado pala prática social e, o que chama ainda mais a
atenção, sem levar em conta os riscos de má formação congênita advinda de tais relações.

Palavras-chave: família, sexualidade, fontes primárias.
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CÓDIGO: HS1524
TÍTULO: Conceito de cultura em Aristóteles e Heidegger
AUTOR: LAILA LORENA PINTO ALVES
ORIENTADOR: GLENN WALTER ERICKSON

Resumo:

Essa pesquisa busca avaliar a perspectiva do critico e jornalista norte americano Tom
Wolfe (1931- ) sobre a arte pós-moderna tanto no âmbito da pintura quanto da arquitetura. A
partir da avaliação de Tom Wolfe, no livro ?A Palavra Pintada?, compreende-se que a dinâmica
da criação artística no mundo da arte como uma dança entre o crítico e o artista, na qual não
há a participação do público, tendo esse apenas um papel passivo de ?turista?. Essa ideia é
reintroduzida no livro ?Da Bauhaus ao Nosso Caos?, onde ele fala que a arquitetura moderna
se deu desvalorizando antigas ideias arquitetônicas em detrimento a criação de ?caixas de
vidro?, mais uma vez de acordo com os críticos e arquitetos, ignorando os ?trabalhadores? que
viveriam nos locais.

Palavras-chave: arte; arquitetura; crítica; moderno; Tom; Wolfe.
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CÓDIGO: HS1533
TÍTULO: Um olhar que se constrói pelas palavras: a audiodescrição de um espetáculo teatral
AUTOR: MONIQUE DA SILVA MOREIRA
ORIENTADOR: JEFFERSON FERNANDES ALVES

Resumo:

O estudo Um olhar que se constrói pelas palavras: a audiodescrição de um espetáculo
teatral centra-se no uso da audiodescrição da peça de teatro Santa Cruz do Não Sei, encenado
pelo Projeto de extensão Arkhétypos, formado por alunos do curso de licenciatura em Teatro
do Departamento de Artes (DEART/UFRN), sob a direção do Prof. Dr. Robson Haderchpek. A
peça foi apresentada no Teatro Laboratório Jesiel Figueiredo - DEART ? UFRN entre as datas 30
de novembro e 14 e 21 de dezembro de 2012, para o público convidado em geral da UFRN,
entre professores e alunos, assim como para integrantes do Instituto de Educação e
Reabilitação de Cegos do RN (IERC/RN), da Associação de Deficientes Visuais do RN (ADEVIRN)
e alunos da Escola Estadual Newton Braga de Faria. O estudo teve relevância na efetivação de
processos de acessibilidade cultural de pessoas com deficiência visual e de proporcionar um
ambiente reflexivo e prático em torno da audiodescrição de forma a contribuir com a
formação docente e artística dos alunos envolvidos com a realização do espetáculo, bem
como, proporcionar a acessibilidade do espetáculo às pessoas com deficiência visual de Natal.

Palavras-chave: Audiodescrição, Teatro, Deficiência visual.
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CÓDIGO: HS1538
TÍTULO: Carta do leitor e os erros do editor\jornalista: confronto e minimização de ?faces?
AUTOR: RAFAEL SOUZA DA CRUZ
ORIENTADOR: CLEIDE EMILIA FAYE PEDROSA

Resumo:

Tomamos como ponto de partida a publicação de erratas na mídia impressa,
considerando, primeiramente, que toda errata constitui um meio de retratação por erros
divulgados. Trata-se de um recurso discursivo e social que pode ser considerado, de forma
direta ou não, um pedido de desculpas pelo erro cometido. Como objetivo geral, trabalhamos
na investigação das convenções de polidez, através do estudo do gênero carta do leitor
(somente aquelas em que o seu autor aponta algum erro de publicação). A base teórica
utilizada na pesquisa foi norteada pela Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso,
ASCD (PEDROSA, 2011, 2012), que é uma abordagem no escopo da Análise Crítica do Discurso
e tem três disciplinas-chave, sendo a primeira delas a Sociologia para a Mudança Social
(BAJOIT, 2008); além da Comunicação para a Mudança Social (NAVARRO, 2010) e os Estudos
Culturais (ORTIZ, 2004). Utilizamos como pano de fundo uma área da linguística, a Gramática
Sistêmico-Funcional (GSF), em especial, o sistema de avaliatividade (ALMEIDA, 2010), e como
complemento, a teoria da Pragmática (LEVINSON, 2007). Analisamos cartas com erratas,
publicadas pela revista Veja em 2011 e 2012. Os resultados apontam a influência dos papeis
sociais nos discursos dos leitores e as estratégias discursivas e sociais utilizadas pelos editores
para minimizar os erros de publicação.

Palavras-chave: ASCD, Pragmática, Mídia, Erratas.
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CÓDIGO: HS1539
TÍTULO: Plano de orientação docente ás atividades de Iniciação Científicas desenvolvidas junto
aos discentes e colaboradores da pesquisa SOBRE ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO BRASIL
E EM PORTUGAL
AUTOR: JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: MARCIA MARIA DE SA ROCHA

Resumo:

O presente plano de trabalho permitiu ampliar a discussão a respeito das
particularidades observadas na análise comparativa sobre o enfrentamento da pobreza, nos
contextos Brasil / Portugal, fomentando a reflexão sobre o acirramento da questão social.
propiciar aos discentes o acesso aos tipos de metodologias utilizadas numa pesquisa tão
relevante, desvelando sobre os procedimentos teóricos metodológicos adotados, tornando
profícuo o diálogo entre docentes e discentes da graduação e da Pós-graduação, viabilizando
assim a percepção sobre o processo de construção e análise dos dados obtidos durante a
pesquisa do estudo comparado, bem como sobre quais as estratégias que garantem tanto a
discussão, quanto a execução dos objetivos propostos após o Estágio Pós-doutoral nos dois
contextos (Brasil /Portugal), possibilitando a participação dos alunos procurando nesse sentido
caminhar de forma a cumprir a missão maior da Universidade definidas nas ações de ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO Universitária, constituindo-se ?espaço de formação do processo de
iniciação científica?, voltado para o aprofundamento da análise das Políticas Sociais.

Palavras-chave: Procedimentos metodológicos; Análise comparativa; Docente; Discente.
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CÓDIGO: HS1547
TÍTULO: APLICAÇÃO DOS MÉTODOS QUANTITATIVOS NA CONTABILIDADE DECISORIAL
AUTOR: KAROLINE DO NASCIMENTO MOREIRA FIDELIS
ORIENTADOR: ANEIDE OLIVEIRA ARAUJO

Resumo:

A contabilidade gerencial apesar de não ser obrigatória possui uma grande relevância
para a atividade empresarial, tem como objetivo principal buscar informações que sejam úteis
ao processo decisório a um longo prazo e que serve na maioria dos casos para parte das ações
internas das empresas, tendo seus princípios definidos por seus administradores. Ao contrário
da contabilidade financeira, que terá como objetivo fornecer dados aos usuários externos e irá
gerar informações objetivas, sendo norteadas pelos princípios contábeis geralmente aceitos
(GAAP). Cada uma terá seu objetivo, onde poderão se complementaram e dificilmente serão
excludentes. Os métodos quantitativos formados pelas matérias de: estatística, matemática
financeira e matemática, poderão auxiliar a tomada de decisões dentro de uma organização,
devido à subjetividade nas informações gerenciais e possível dificuldade na interpretação de
dados. Através de um estudo de caso nos componentes curriculares da área gerencial, este
trabalho propõe identificar como os métodos quantitativos podem ser utilizados na área
decisorial para tomada de decisões. Espera-se como resultados, que a aplicação de alguns
métodos possa gerar dados com maior precisão na área e a partir disso obter um melhor
desempenho em sua utilização empresarial.

Palavras-chave: contabilidade, gerencial, métodos quantitativos.
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CÓDIGO: HS1549
TÍTULO: Políticas Públicas para efetivação de Direitos Fundamentais: Uma análise de sua
aplicação sob a ótica do Princípio do desenvolvimento e Reserva do Possível
AUTOR: CLEITON GOMES OLIVEIRA DE ARAÚJO
ORIENTADOR: FABIANO ANDRE DE SOUZA MENDONCA

Resumo:

Os Direitos Fundamentais ainda não têm eficácia plena em sua aplicação no Direito
Brasileiro. Igualmente, o termo 'desenvolvimento' é de controversa e incerta definição,
podendo ter diversos sentidos, possibilitando ao Administrador Público a sua distorção, com o
fito de não dar concretização aos Direitos Fundamentais, buscando dar cumprimento a
programas de cunho eleitoreiro.
Destarte, com vistas a demonstrar que a busca pelo desenvolvimento, um dos pilares
da república insculpido na Constituição Federal, nada mais é do que a aplicação de políticas
públicas para concretizar direitos fundamentais, a presente pesquisa se pautará em consultas
doutrinárias e jurisprudenciais, bem como buscará exemplos advindos de outras nações.
Utilizando conceitos como 'reserva do possível' e 'mínimo existencial', a presente
pesquisa buscará determinar a obrigação estatal para aplicação de políticas públicas.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Direitos Fundamentais; Desenvolvimento.
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CÓDIGO: HS1563
TÍTULO: Contos de Rosa: novas bruxas, novos lobos
AUTOR: ANDRESSA DOS SANTOS PONTES
ORIENTADOR: MARCIA TAVARES SILVA

Resumo:

Os irmãos Jacob e William Grimm (1812) foram os precursores e referenciais na
produção dos contos de fadas voltados para o público infantil. Seus sucessores difundiram
traduções, adaptações e histórias de cunho fantástico. Logo mais, foram promovidas histórias
de caráter educativo, até que fosse produzida uma literatura que aliou os elementos do
fantástico aos conflitos e vivências das crianças, em seu contexto social. O objetivo desta
pesquisa, intitulada ?Contos de Rosa: novas bruxas, novos lobos? foi verificar como se dão os
contos de fadas modernos de Rosa Amanda Strausz, cujo corpus de estudo é a obra Mamãe
trouxe um lobo para casa (1995). Na narrativa observou-se a construção intertextual com
alguns contos clássicos, investigou-se o plano estético e ideológico das obras, os elementos
formais da narrativa e as suas representações sociais. Para atender os objetivos supracitados, a
proposta arrimou-se em pressupostos teóricos de Colomer (2003, 2007), Zilberman (1989),
Ariès (1986), Zilberman e Magalhães (1987); além de outras postulações de teóricos que
tratam de questões ligadas a literatura infanto-juvenil. Os resultados apontam um novo
arranjo familiar decorrente do divórcio, assim como as representações sociais da mulher
moderna, do casamento, das relações interpessoais atuais que se dão no âmbito familiar e dos
conflitos vivenciados pelo ser infante.

Palavras-chave: Representações sociais; Contos de fadas modernos; Rosa Amanda Strausz.
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CÓDIGO: HS1565
TÍTULO: A ABORDAGEM DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NO LIVRO DIDÁTICO DE DIFERENTES
ÁREAS
AUTOR: CÍNTIA DANIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: MARIA DA PENHA CASADO ALVES

Resumo:

A proposta deste trabalho de pesquisa consiste em abordar questões relativas ao
estudo do gênero discursivo nos livros didáticos, como uma forma de incentivar os alunos a
aprimorarem suas competências linguísticas e de aprofundar as pesquisas no que diz respeito
ao livro didático. Entendemos que é importante para o indivíduo dominar os gêneros que
emergem na língua historicamente, dos mais simples aos mais complexos. Como ponto de
partida, utilizaremos as reflexões teóricas de Bakhtin (2003, 2010) acerca da natureza dialógica
da linguagem, considerando que um discurso pressupõe sempre um outro; é de interesse,
portanto, o estudo da noção do gênero discursivo, pois as manifestações concretas da língua
que fazemos em forma de enunciado vão necessariamente se dar na interação com o outro,
nas diversas esferas da atividade humana nas quais estamos inseridos. Este trabalho se insere
na área da Linguística Aplicada e se orienta por pressupostos teórico-metodológicos da
pesquisa qualitativa de base sócio-histórica.

Palavras-chave: Gêneros discursivos; Livro didático; Linguística aplicada.
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CÓDIGO: HS1574
TÍTULO: Iniciação à pesquisa micro-histórica no Seridó
AUTOR: MIRELLA RAFAELA DOS SANTOS ROCHA
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO

Resumo:

O presente relato descreve como nos apropriamos de fontes históricas relacionadas a
trajetória individual de Dalila Maria da Conceição, que habitou a cidade de Cruzeta RN no
período compreendido entre 1913 a 1999, a qual se tornou nosso objeto de estudo para
construirmos uma micro-história do Seridó, partindo da perspectiva da micro-história Italiana
de Carlo Ginzburg e Giovanni Levi.

Palavras-chave: Fontes históricas, Indivíduo, micro-história.
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CÓDIGO: HS1575
TÍTULO: Desempenho dos Governos Municipais na Política de Educação - estudo de caso
AUTOR: BRUNA SABRINA SILVA TEIXEIRA DUARTE
ORIENTADOR: SANDRA CRISTINA GOMES

Resumo:

A presente pesquisa faz parte dos estudos sobre a relação entre as reformas de
descentralização e desempenho dos governos e de suas políticas. Com o intuito de investigar
qual o papel das administrações municipais na esfera da educação foi feita uma análise que
foca o papel educacional do município e suas principais características como, por exemplo,
capacidade fiscal, capacidade administrativa, participação da população, pois esses são
aspectos decisivos para garantir o bom desempenho dos governos subnacionais. A
combinação de análises quantitativas e qualitativas possibilitam testar hipóteses para a
construção desse estudo que é baseado na variação das notas dos alunos da 4ª série na
disciplina de matemática na Prova Brasil, entre 2005 e 2009.

Palavras-chave: desempenho governos municipais, políticas educacionais, descentralização.
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CÓDIGO: HS1579
TÍTULO: Sabores populares na mídia impressa da cidade do Natal
AUTOR: ÍTALO FELIPE DE SOUZA SANTOS
ORIENTADOR: MARIA ERICA DE OLIVEIRA LIMA

Resumo:

A referida pesquisa consiste em uma análise quantitativa de conteúdo dos veículos de
comunicação que compõem a mídia da cidade de Natal-RN, visando encontrar elementos
folkcomunicacionais em matérias relacionadas à gastronomia. Foram analisadas nove edições
sendo vinte matérias publicadas em agosto de 2011.
A partir do lançamento em planilhas das diversas informações das edições buscamos
identificar as referências étnicas, os hábitos culturais, os valores religiosos e os aspectos
folclóricos relacionados a esses elementos com os quais se originaram no saber e na cultura
local e que estão presentes na culinária popular, identificando as de cunho comercial, voltadas
para a publicidade de estabelecimentos gastronômicos, sendo que as matérias voltadas à
culinária têm mais o propósito de arrecadar recursos para os jornais do que de retratar
costumes e hábitos da população.

Palavras-chave: Mídia; Gastronomia; Natal; Folkcomunicação; Cultura Local.
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CÓDIGO: HS1584
TÍTULO: Eficiência Tributária dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte: um estudo do
esforço fiscal na escala municipal
AUTOR: PAULO ROBERTO ARAÚJO BARBOSA PINHEIRO
ORIENTADOR: EDWARD MARTINS COSTA

Resumo:

O sistema federativo brasileiro é divido em três esferas: União, Estados e Municípios.
No Brasil há uma política redistributiva em que a união transfere tanto para o Estado quanto
para osmunicípios, e o Estado irá transferir uma parcela dos tributos para os municípios. O
objetivo desta pesquisa, após entendimento teórico de alguns pontos básicos da Economia do
setor público, de tributação, da Eficiência Econômica, é mensurar o grau de eficiência na
alocação de recursos diante das fontes de arrecadação próprias e dos repasses da União, bem
como, verificar se há convergência do esforço tributário dos municípios do Estado do Rio
Grande do Norte. A metodologia utilizada foi a análise envoltória de dados (DEA) para calcular
a eficiência dos municípios em relação a seus tributos.

Palavras-chave: DEA; Rio Grande do Norte; Tributação; Efiência.
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CÓDIGO: HS1588
TÍTULO: A micro-história do Seridó: um estudo de caso
AUTOR: TAMIRA ALVES DE LIMA
ORIENTADOR: ALMIR DE CARVALHO BUENO

Resumo:

O plano de trabalho ?Micro-história do Seridó: um estudo de caso? é fruto do projeto
de pesquisa ?Fontes para uma micro-história do Seridó (1850-1930)? que vem sendo
desenvolvido desde 2010 sob a orientação do professor Almir de Carvalho Bueno. Com base
nas pesquisas desenvolvidas com processos-crime no acervo do LABORDOC (Laboratório de
Documentação Histórica CERES/Caicó/UFRN) esse plano de trabalho procura estudar o espaço
de atuação do cangaço a partir da análise do itinerário de um bando de cangaceiros que atuou
na região do Seridó potiguar no final do século XIX, para isso aplicamos a metodologia de
pesquisa micro-histórica, percebendo os indícios e singularidades desse fenômeno na região
citada. O ambiente seridoense foi palco de diversos acontecimentos protagonizados pela
figura de Antônio Brás e seu bando; considerando as narrativas representativas que foram
tecidas em torno desse personagem e as relações entre o indivíduo e o espaço de sua atuação
podemos extrair as particularidades desse fenômeno no Seridó. Desse modo, podemos
perceber elementos do cangaço praticado no Seridó oitocentista que não obedecem às
mesmas regras das demais regiões do nordeste brasileiro, mas que também não fogem
radicalmente dos exemplos anteriormente trabalhados. Assim, trabalhar com o cangaço no
Seridó provoca a avaliação de suas particularidades culturais e sociais historicamente
construídas.

Palavras-chave: Micro-história, cangaço, Seridó.
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CÓDIGO: HS1589
TÍTULO: COMPORTAMENTOS DE RISCOS EM ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE
AUTOR: SUÊNIA SÂMARA DE MORAIS LOPES
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA

Resumo:

Estudos apontam que comportamentos de risco em universitários brasileiros se
tornam cada vez mais frequentes, a exemplo do consumo de bebidas alcoólicas, má conduta
no trânsito, comportamento sexual de risco e um estilo de vida sedentário. Assim sendo, o
presente trabalho busca investigar quais os comportamentos de riscos mais frequentes entre
os universitários das áreas de humanas e tecnológicas da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, assim como o grau de conhecimento que esses universitários possuem a respeito
desses comportamentos de risco. Para isso, foram aplicados dois questionários um sóciodemográfico e o National College Health Risk Behavior Survey em sua versão brasileira. A
amostra foi composta de 58 universitários, dois quais 35 da área de humanas e 23 da área de
tecnológicas, sendo 31 (53,4%) do sexo feminino e 27 (46,6%) do sexo masculino e média de
idade de 21 anos. Os comportamentos de risco a saúde mais frequentes foram: não utilização
do cinto de segurança nos bancos traseiros dos carros, o início precoce do consumo de álcool,
o uso inconstante de preservativos, maus hábitos alimentares bem como prática irregular de
exercícios físicos. Os dados trazem informações importantes que corroboram com outros
estudos: universitários apresentam alguns comportamentos de risco à saúde. Por serem
preliminares os dados sugerem a necessidade de um maior aprofundamento do tema.
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CÓDIGO: HS1591
TÍTULO: A narrativa de Gabriel García Márquez no contexto do ?boom? latino-americano
AUTOR: EDSON MOISÉS DE ARAÚJO SILVA
ORIENTADOR: GERARDO ANDRES GODOY FAJARDO

Resumo:

Os estudos sobre a literatura hispânica podem indicar os rumos que levaram os
escritores do ?boom? latinoamericano a ocupar lugar de destaque na literatura universal.
Nesse sentido, desenvolvemos estudos sobre a narrativa do escritor colombiano Gabriel García
Márquez, tendo a preocupação de analisar as estratégias narrativas adotadas pelo referido
escritor, bem como a percepção das vozes e posições ideológicas presentes em sua prosa,
mais especificamente no conto "Candida Eréndira y su abuela desalamada". Por outro lado, a
pesquisa também deu conta da leitura e análise de aspectos narrativos em outras narrativas
de Gabriel García Márquez, sempre tomando como procedimento analítico a crítica dialética
entre forma e conteúdo. Sobre esse aspecto, entendemos que a obra literária configura-se
pela organização do conteúdo mediada pela forma do texto e do discurso literário (EAGLETON,
2011).
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CÓDIGO: HS1598
TÍTULO: Copa 2014, Projetos Estruturantes e Gestão Urbana-Metropolitana: novos arranjos
institucionais na Região Metropolitana de Natal-RMN
AUTOR: DYANA SILVA DE SENA
ORIENTADOR: SORAIA MARIA DO SOCORRO CARLOS VIDAL

Resumo:

A participação de Natal-RN, como uma das sedes da Copa 2014, entre outras
intervenções e políticas públicas, inclui a construção do estádio ?Arena das Dunas?, viabilizado
através de uma PPP, conforme legislação acima mencionada. A PPP Arena das Dunas foi
formalizada com a assinatura do contrato e da ordem de serviço para as obras do Estádio das
Dunas, palco de Natal para a Copa do Mundo de 2014. A PPP foi formalizada entre o Governo
do RN com a OAS, vencedora da licitação, e instituiu a Sociedade de Propósitos Específicos ?
Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A. No entanto, a assinatura é apenas o começo do
processo, ainda serão necessários definições e arranjos institucionais, os quais se constituem
objeto de estudo da presente proposta. Tais arranjos incluem também licenças ambientais,
projeto executivo, empréstimo de R$ 100 milhões junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), entre outros. Este trabalho faz parte do projeto
de pesquisa PPP Arena das Dunas ? Copa 2014, Natal-RN: atores sociais e arranjos
institucionais e tem como metodologia utilizada uma pesquisa de natureza qualitativa
incluindo revisão bibliográfica, seleção e aplicação de entrevistas com roteiro aberto, análise
documental (legislação PPP, edital Arena das Dunas e documentos derivados).
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CÓDIGO: HS1601
TÍTULO: AVALIAÇÃO COGNITIVA EM CRIANÇAS SUBMETIDAS A PROGRAMA DE TREINAMENTO
PARA REABILITAÇÃO DE DISTÚRBIOS AUDITIVOS
AUTOR: ANA MARIA SOUZA MOREIRA
ORIENTADOR: KATIE MORAES DE ALMONDES
CO-AUTOR: PÂMELA CRISTINA DE JESUS FERNANDES

Resumo:

As habilidades auditivas e de consciência fonológica desenvolvem-se ao longo do
desenvolvimento neurofisiológico, linguístico e psíquico da criança e influenciam o processo de
ensino-aprendizagem. Este projeto objetiva verificar a eficácia do software auxiliar na
reabilitação de distúrbios auditivos (SARDA) para o desenvolvimento de habilidades de
consciência fonológica e para a melhora no desempenho escolar de crianças do ensino público
de Natal. A amostra foi formada por alunos de duas salas de aula do 1º ano (com média de
idade de seis anos), um grupo experimental e um controle. Ambos serão avaliados em dois
momentos com intervalo de oito semanas, sendo o grupo experimental exposto à intervenção
com o SARDA e o grupo controle à outra atividade de informática que não vise a estimulação
destas habilidades. Os instrumentos das avaliações pré e pós intervenção constarão de:
triagem auditiva composta pela audiometria tonal, timpanometria e emissões otoacústicas;
avaliação da consciência fonológica (Teste CONFIAS), do desempenho escolar (Teste de
Desempenho Escolar ? TDE), da avaliação dos processos de leitura (PROLEC) e Bateria de Teste
WISC. Como instrumento de intervenção foi usado o software SARDA, que é composto por seis
jogos que serão utilizados uma vez por dias, cinco dias na semana, durante 30 minutos, ao
longo de oito semanas. A análise dos resultados envolverá a verificação das habilidades de
consciência fonológica, do desempenho escolar e habilidades cognitivas.
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CÓDIGO: HS1605
TÍTULO: Gregos, romanos e os "outros": o Egito de Diodoro da Sicília
AUTOR: ARTHUR RODRIGUES FABRÍCIO
ORIENTADOR: MARCIA SEVERINA VASQUES

Resumo:

Diodoro da Sicília, um historiador grego, natural da Sicília, que escreveu entre os anos
60 e 30 a.C uma obra em mais de quarenta volumes, intitulada Biblioteca Histórica, durante
muito tempo foi tido como mero compilador. Apesar disso, Diodoro buscou produzir uma
História universal - ao contrário do que os antigos críticos de seu trabalho pensavam - dotada
de um duplo objetivo: entreter seus leitores e ao mesmo tempo educá-los, transmitindo-os
lições sobre valores, honra e acerca dos feitos de grandes homens e heróis. Ao longo de sua
obra, o autor se propõe a descrever desde o surgimento do mundo e da humanidade até os
eventos ocorridos durante a República romana, no ano de 54 a.C., tratando sobre os costumes,
religião e personagens famosos de diversos povos e etnias. Nesse sentido, o presente trabalho
se propõe a analisar o livro I da Biblioteca Histórica de Diodoro, no qual ele trata dos
costumes, religião, geografia e personalidades importantes do Egito, país que teria visitado
para a confecção de sua obra, com a intenção de rastrear discursos sobre identidade,
alteridade e etnicidade desse povo. Tal trabalho utiliza como aporte metodológico a teoria de
Análise do Discurso pensada por François Hartog, em sua obra O espelho de Heródoto (1999),
visando identificar o olhar do autor sobre o outro.
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CÓDIGO: HS1606
TÍTULO: As comunidades ciganas no Seridó Potiguar: das representações as realidades
AUTOR: FRANCISCA JUCIANE ALEXANDRE DA SILVA
ORIENTADOR: LOURIVAL ANDRADE JUNIOR

Resumo:

O Projeto vem desenvolvendo atividades que investem em uma nova abordagem a
cerca dos ciganos no Seridó e que se dará a partir de uma nova ótica, que já não é mais aquela
que parte de um olhar de fora sobre os grupos ciganos, mas sim do olhar dos próprios ciganos
sobre eles mesmos, o que será possível por meio de entrevistas realizadas com os grupos
ciganos das cidades do Seridó onde se concentram os maiores números de grupos ciganos
sedentários sendo essas as seguintes cidades: Caicó, Currais Novos, Parelhas, Jucurutu, Cruzeta
e Florânia. As visitas a essas comunidades e as entrevistas realizadas partem da necessidade de
entender: "como os grupos ciganos enxergam as representações construídas sobre eles pela
sociedade, e quais as representações eles fazem de si mesmos?" O que possivelmente nos
dará a possibilidade de entender um pouco mais sobre o infinito universo da cultura cigana
que aos poucos vai sendo revelado não apenas para aqueles que compõem o âmbito
acadêmico mais para a sociedade como um todo através de pesquisas como essa, que busca
dar visibilidade aos grupos ciganos, a sua cultura, suas necessidades, e preconceitos sofridos,
independente de sua localização, pois as representações sobre os ciganos atravessam o tempo
e as fronteiras, e os preconceitos e a marginalização dos grupos são realidades dos ciganos em
todo o mundo.
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CÓDIGO: HS1609
TÍTULO: Dinâmica socioespacial do Rio Grande do Norte: itinerários da geografia regional
AUTOR: GERALDA JULIET TAVARES DE SOUZA
ORIENTADOR: IONE RODRIGUES DINIZ MORAIS

Resumo:

A pesquisa abordou o tema cidade, relacionando os processos históricos de ocupação
dos municípios, a formação territorial, as atividades econômicas, a caracterização ambiental,
as atividades econômicas, os indicadores socieconomicos e as novas formas de apropriação do
espaço. Os municípios estudados foram Cerro Corá, Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz,
localizados na porção serrana do Seridó. A pesquisa objetivou caracterizar a porção serrana do
Seridó numa perspectiva geográfica; evidenciar aspectos marcantes dos processos de
ocupação e formação territorial dos municípios; demonstrar o perfil demográfico; identificar
os indicadores socieconômicos; caracterizar as atividades econômicas e examinar as recentes
formas de apropriação do espaço. As informações obtidas permitiram caracterizar
geograficamente os municípios serranos do Seridó, que apresentam um clima mais ameno que
os demais municípios da região. O perfil demográfico dos municípios mostra a hegemonia da
população rural, com destaque para Tenente Laurentino Cruz, onde essa população
corresponde a mais de 70% da totalidade. As novas formas de ocupação do espaço
desenvolvem-se nos municípios estudados através dos condomínios horizontais encontrados
em Cerro Corá e Lagoa Nova e de hotéis destinados ao turismo. O potencial turístico dos
municípios serranos é um atrativo para a instalação desses empreendimentos.
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CÓDIGO: HS1612
TÍTULO: Da literatura à escrita
AUTOR: NADIER PEREIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: EDUARDO ANIBAL PELLEJERO

Resumo:

Pesquisa voltada à análise da posição e tratamento dado ao conceito de ficção na
contemporaneidade. Busca analisar em que medida os saberes são fundados sobre bases
ficcionais, possibilitando estreitar as distâncias tradicionalmente estabelecidas entre os
conceitos de ficção, verdade e realidade, verificando de que maneira o conceito de ficção
atravessa as instituições, a cultura, a linguagem e os saberes. Para tanto, vale-se tanto das
poéticas de alguns artistas contemporâneos como de estudos empreendidos por filósofos que
analisam o tema.
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CÓDIGO: HS1616
TÍTULO: Tradição X modernização, um estudo etnográfico sobre as mudanças decorrentes da
pesca industrial e a atividade turística em Galinhos/RN?
AUTOR: CLÁUDIO ROGÉRIO DOS SANTOS
ORIENTADOR: FRANCISCA DE SOUZA MILLER

Resumo:

O trabalho discute os impactos na tradição da pesca decorrentes do processo de
modernização. Através da pesquisa etnográfica as mudanças socioeconômicas provocadas na
pesca e a ocupação dos espaços pelos turistas, identificamos as transformações dos valores
tradicionais, as melhorias com a entrada do turismo, e as mudanças sócio ambiental. Em
virtude da necessidade de produzir para atender um mercado em expansão para suprir as
novas necessidades, os pescadores adotam novas modalidades e técnicas aprimoradas diante
da competição do mercado consumidor e o aumento das necessidades básicas locais.
Metodologicamente, adotamos as entrevistas abertas e estruturadas, registros de imagens,
caderno de campo e o uso do gravador. Concluímos que, a população está totalmente
envolvida no contexto social do turismo. Os pescadores, esses, em total adaptação as
mudanças vigentes, se organizam com o objetivo de competir e atender a comunidade local
devido as rápidas transformações causada pelo setor turístico.
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CÓDIGO: HS1620
TÍTULO: Concepções sobre a ?natureza da ciência? entre licenciandos em Pedagogia:
ampliando a amostra e comparando resultados
AUTOR: JAQUELINE GOMES FEITOSA
ORIENTADOR: ANDRE FERRER PINTO MARTINS

Resumo:

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa realizada com 112 licenciandos do Curso
de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no período de 2010 e
2011. O objetivo desta pesquisa foi investigar as concepções que os alunos em formação
docente têm acerca da Natureza da Ciência (NdC) visto que há uma enorme carência em
discussões sobre as visões equivocadas e deformadas da ciência no que diz respeito à
construção do conhecimento científico. E analisar se houve mudanças ou não das visões dos
alunos após discussões epistemológicas acerca do tema ocorridas nas disciplinas de Ensino de
Ciências I e II. Como metodologia, foi aplicado questionário contendo 11 questões abertas
sobre a NdC em quatro turmas do curso e foi realizado entrevistas semi-estruturadas com 19
indivíduos. Com a análise destes questionários foram obtidos resultados indicando que a maior
parte dos sujeitos possuem imagens deformadas e ingênuas sobre a ciência, como a atribuição
de um caráter comprobatório, categórico e inquestionável ao conhecimento científico. Nas
analises, constatamos que houve mudanças nas concepções de alguns alunos, porém, muitos
sujeitos apenas reforçaram visões equivocadas já detectadas nos questionários. Sendo assim,
leva a crer que as discussões epistemológicas sobre a NdC durante as aulas de Ensino de
Ciências surtiram poucos efeitos ? embora positivos ? no sentindo de contribuírem para uma
(re)construção de concepções adequadas sobre o conhecimento científico.
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CÓDIGO: HS1625
TÍTULO: Adjetivos semirrelativos em ?nte: aspectos semântico-cognitivos e discursivopragmáticos
AUTOR: FERNANDO DA SILVA CORDEIRO
ORIENTADOR: EDVALDO BALDUINO BISPO

Resumo:

Neste trabalho, investigamos o uso de adjetivos semirrelativos no particípio presente
(ex.: importante, seguinte) e a possibilidade de permuta dessa categoria com uma oração
relativa equivalente. O ponto de partida para o empreendimento desta pesquisa encontra-se
na discussão proposta por Silva (2011) acerca do adjetivo modificador deverbal (ou
semirrelativo). Segundo esse autor, tais adjetivos emergem de orações adjetivas, havendo
certa equivalência entre essas estruturas. Nosso objetivo é identificar fatores semânticocognitivos e discursivo-pragmáticos envolvidos na escolha do adjetivo terminado em -nte ou
da oração adjetiva, tendo em vista os diversos contextos de uso em que ocorrem. Por meio de
análises quantitativas e qualitativas das ocorrências encontradas. Nosso corpus constitui-se de
textos publicados no primeiro semestre de 2011 da Revista Veja, representativos dos gêneros
textuais Editorial e Coluna Social. A perspectiva teórica sob a qual desenvolvemos este
trabalho é a da Linguística Centrada no Uso, conjugando pressupostos desenvolvidos por
autores como Givón (1995, 2001) e Bybee (2010). Assumimos, portanto, que as formas
linguísticas têm relação motivada e que os diversos arranjos que elas apresentam na
configuração morfossintática revelam diferentes propósitos comunicativos. Por fim,
constatamos que a preferência pelo adjetivo semirrelativo deve-se à menor complexidade
estrutural, maior integração ao núcleo nominal e ao princípio de economia de esforço.
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CÓDIGO: HS1626
TÍTULO: Desconto do futuro e ansiedade social: uma investigação dessa relação em estudantes
da área Tecnológica da UFRN.
AUTOR: ARIELA MOREIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: NEUCIANE GOMES DA SILVA

Resumo:

O transtorno de ansiedade social (TAS) ou fobia social é definido como o medo
extremo de situações sociais ou de desempenho nas quais as pessoas possam ser julgadas,
embaraçadas ou humilhadas por outras. A avaliação de terceiros é um dos aspectos centrais
da fobia social fazendo com que os indivíduos temam de forma extrema as críticas e por isso
se comportem de forma mais cooperativa. O comportamento de cooperação, por sua vez,
pode gerar um indivíduo que desconta do futuro. Esta pesquisa buscou investigar se o baixo
nível de extroversão dos sujeitos com ansiedade social influencia na taxa de desconto do
futuro. Para isso os seguintes instrumentos foram utilizados: Escala Fatorial de Extroversão
(EFEx), Questionário de desconto do futuro e Questionário sócio-demográfico. Através dos
resultados obtidos observou-se que pessoas que não são tímidas apresentam escores
significativamente mais altos para comunicação, interação social e no resultado geral do Efex.
Nenhuma relação entre timidez e/ou extroversão pode ser efetuada devido ao fato de não se
ter encontrado diferenças significativas na taxa de descontos e essas variáveis.
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CÓDIGO: HS1631
TÍTULO: A formação do Educador Infantil em cursos de Pedagogia a Distância: contribuições e
lacunas teórico-práticas
AUTOR: EFIGENIA CRISTINA DE SOUSA SILVA
ORIENTADOR: JACYENE MELO DE OLIVEIRA

Resumo:

O presente estudo objetiva investigar e analisar as contribuições e as lacunas teórico
práticas do curso de graduação em Pedagogia na modalidade Ead na formação do Pedagogo
Educador Infantil a fim de oferecer contribuições aos cursos de formação de professores,
sobretudo àqueles que trabalham com a Educação Infantil, destacando o papel do curso de
Pedagogia na modalidade à Distância na formação deste profissional. Para analisar essa
formação basearemos esse estudo na Abordagem Qualitativa de Pesquisa Educacional (LUDKE;
ANDRÉ, 1986) e a partir dela desenvolvemos a pesquisa seguindo algumas etapas: análise dos
documentos e de informações encontrados nos sites referentes aos cursos e estudo do
referencial teórico que versam sobre a formação do educador infantil; categorização dos
dados; elaboração dos relatórios parciais e divulgação dos resultados. Dentre as vinte e oito
Universidades onde foram encontradas informações sobre os cursos de Pedagogia à distância,
observa-se a existência de três categorias de cursos: os que formam o pedagogo para trabalhar
na Educação Infantil; na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; e os que formam para
trabalhar (além desses mencionados) no Ensino Médio modalidade normal, na EJA e na
coordenação escolar. No processo de andamento da pesquisa será possível oferecer
contribuições aos cursos de formação de professor para a educação infantil, especialmente aos
cursos de Pedagogia na modalidade à distância.
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CÓDIGO: HS1633
TÍTULO: Estudo de necessidades formativas para se trabalhar no projeto do Ensino Médio
Inovador no Ensino Médio.
AUTOR: ALAINE SINARA RIBEIRO BEZERRA
ORIENTADOR: BETANIA LEITE RAMALHO

Resumo:

O Ensino Médio no Brasil, etapa final da Educação Básica, apresenta consigo sérias
incoerências decorrentes da sua falta de identidade. O Ensino Médio procura definir sua
função a fim de responder às exigências da sociedade do Século XXI e permitir aos alunos uma
formação, a fim de ingressa-los num mundo globalizado, a partir de um conjunto de
competências gerais. Nessa situação surge o Programa do Ensino Médio Inovador, criado pelo
Ministério da Educação, em 2009, que propõe um novo tipo de escola, o programa sugere uma
nova identidade para o ensino médio, no principio de um currículo flexível e adequado às
necessidades dos estudantes. O ProEMI foi criado para servir de apoio para a realização de
inovações pedagógicas nas escolas públicas, com o foco no currículo e na comunidade escolar.
Desse modo, o objetivo da pesquisa é caracterizar o trabalho nos macrocampos no ProEMI, na
visão dos professores, bem como identificar a avaliação dos professores em relação ao
impacto do Programa Ensino Médio Inovador na escola como espaço de inovação e
criatividade. Para isso foi realizado um questionário com 53 professores que ensinam em
escolas que aderiram ao programa. De acordo com a pesquisa realizada o ProEMI está
conseguindo corresponder às expectativas quando se trata de superar o currículo
supersaturado, tradicional e aderindo a novas propostas e trabalhando de forma diversificada.
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CÓDIGO: HS1635
TÍTULO: DA RELAÇÃO ENTRE INTENCIONALIDADE E LINGUAGEM
AUTOR: EVERTON TIAGO ALVES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: CANDIDA JACI DE SOUSA MELO

Resumo:

Nosso trabalho visa estudar as relações entre mente e linguagem. Nosso objetivo é
elucidar quais os progressos no debate sobre ?internalismo? e ?externalismo? na teoria do
significado. Partindo da abordagem searleana da intencionalidade, junto com a teoria dos atos
de discurso, estudamos a relação entre a intencionalidade e a linguagem. Devido esta
abordagem, investigamos também a hipótese da Filosofia da Linguagem depender da Filosofia
da Mente tendo a última, no caso da hipótese se sustentar, primazia sobre a primeira.
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CÓDIGO: HS1641
TÍTULO: Saúde mental do estudante de medicina da UFRN
AUTOR: RHAVENNA DOS SANTOS RIBEIRO
ORIENTADOR: ELZA MARIA DO SOCORRO DUTRA

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados dos dados da
pesquisa ?Humanização e formação médica: cuidando da saúde mental do estudante de
medicina?. Tal estudo debruça-se sobre a questão da saúde mental dos estudantes de
medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), focalizando, especialmente,
a depressão, o estresse e a ideação suicida. Alguns aspectos são inerentes à formação médica
e também podem agir como desencadeantes do estresse, como a pressão para armazenar
uma grande quantidade de novas informações, a extensa carga horária do curso, a própria
natureza da tarefa médica, que envolve, em maior ou menor grau, dor, morte e sofrimento,
como também o contexto relacional da escola médica, que é caracterizado pela falta de tempo
para as atividades sociais e para o estabelecimento de vínculos afetivos, pela grande
competição entre alunos e pelo distanciamento entre eles e os professores. Diversos autores
concordam sobre a necessidade de se desenvolver mais estudos sobre a saúde mental dos
estudantes de medicina, como também se faz necessário a implantação de serviços de
assistência psicológica a esses estudantes nas escolas médicas, de forma a lhes possibilitar a
elaboração dos conflitos e angústias presentes na sua formação profissional, auxiliando-os na
construção da sua identidade profissional e possibilitando o desenvolvimento de uma pratica
médica humanizada.
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CÓDIGO: HS1642
TÍTULO: Escritas de si: o portfólio como dispositivo de formação e de (auto)avaliação
AUTOR: IZABEL REGINA SOUZA SILVA
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO FERRER BOTELHO SGADARI PASSEGGI

Resumo:

Na busca de maneiras para compreender e solucionar problemas tais como: evasão
escolar, déficit de aprendizagem, perspectiva de ensino e tantas outras dificuldades; as
narrativas infantis surgem, para o educador, como uma forma de mapear, analisar e atuar, em
meio ao atual quadro educacional. Logo, este trabalho tem como objetivo apresentar
resultados de uma pesquisa realizada como Bolsista de IC-REUNI, na tentativa de descobrir o
que pensam as crianças sobre as escolas de infância. Para encontrar respostas que atendessem
ao plano proposto pela pesquisa, desenvolvemos rodas de conversa com crianças de uma
escola pública, na faixa etária entre 8 (oito) e 9 (nove) anos de, seguindo o roteiro de
entrevista, que levaria a criança a imaginar que deveria responder a um pesquisador de outro
pais, interessado em conhecer uma escola do Brasil, foram feitas questões tais como: Você
sabe para que você vai à escola? O que você faz na escola? Você gosta de vir à escola? Fica
feliz em poder estar aqui? O que lhe interessa mais? E os resultados evidenciam um ponto
específico que nos chama atenção: a violência. Encontramos três dimensões da violência vistas
nas narrativas: a violência física; a violência discriminatória, sob a forma de bullying; e a
violência simbólica. Logo, concluímos que as narrativas infantis contribuem como um
instrumento facilitador para a compreensão de questões que dirigem a educação e que
podem, nesse sentido, trazer informações úteis para as políticas educacionais.
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CÓDIGO: HS1643
TÍTULO: VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS E RISCOS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE
NATAL, RN
AUTOR: LEÔNIDAS PETRUCIO DUTRA PEDROSA
ORIENTADOR: LUTIANE QUEIROZ DE ALMEIDA

Resumo:

Riscos naturais e vulnerabilidade social no município de Natal, RN
Atualmente, nas metrópoles brasileiras, existe uma forte concentração de problemas
de ordem sociais e ambientais que, frequentemente, coincidem com espaços propícios a
fenômenos naturais potencialmente causadores de prejuízos humanos e materiais. Margens
de rios, lagos, lagoas, vertentes íngremes e topos de morro, campos de dunas entre outros,
são alguns dos ambientes que apresentam intensa dinâmica natural. Em geral, esses espaços
são sinônimos de ambientes degradados, desvalorizados e negados pela sociedade e se
tornaram a alternativa de acesso à moradia para uma massa de pobres que não podem
adquirir um espaço seguro na cidade. Nesse sentido, os principais objetivos dessa pesquisa
são: identificar as áreas mais suscetíveis aos fenômenos naturais intensos da cidade do Natal;
catalogar quais os tipos de riscos nessa região e, por fim, criar um índice de vulnerabilidade
social ? IVS para o município. Quanto à metodologia empregada, foram utilizados
levantamentos bibliográficos, técnicas estatísticas, técnicas de geoprocessamento e SIG,
sobreposição cartográfica, para elaboração de um índice de vulnerabilidade social da área
estudada. De acordo com os estudos realizados, é possível perceber que a cidade do Natal
apresenta varias localidades sujeitas à ocorrência de riscos ambientais e vulnerabilizadas
socialmente.
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CÓDIGO: HS1646
TÍTULO: Selected letters of James Joyce na aula de língua inglesa
AUTOR: SIMONE SANTANA FERRAZ
ORIENTADOR: ANA GRACA CANAN

Resumo:

Esta pesquisa dedica-se a explorar o caráter sociocomunicativo do gênero carta
pessoal buscando descrever os fatores que fazem o gênero em questão exercer a função de
produção de linguagem, socialmente situada. Utilizaremos como corpus para este estudo a
obra Selected letters of James Joyce, editada pelo seu biográfo, Richard Ellmann e publicada
em 1975. A obra compreende uma coletânea de cartas escritas entre 1882 e 1941. A
epistolografia de Joyce representa um importante recorte da produção desse escritor irlandês,
considerado um dos maiores representantes do sec. XX. Adotaremos a versão original da obra
em língua inglesa porque não desejamos perder de vista à possibilidade de aplicação deste
estudo na sala de aula de inglês como língua estrangeira.
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CÓDIGO: HS1647
TÍTULO: A dialogicidade brasileira em uma travessia Sertânicas
AUTOR: ELAYNE KARINA PERES BATISTA
ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR

Resumo:

Em nossa sociedade naturalizamos um modo de viver orientado por um pensamento
que tomamos como verdade absoluta. Como num quebra-cabeça aceitamos ser peças
predestinadas a ocupar um único encaixe na sociedade, cujos papéis, funções e deveres já
estão previamente definidos. Neste jogo o principio masculino e o principio feminino são
fragmentados e são impedidos de conviver em uma mesma pessoa. Mas seria possível uma
educação que não separe o principio masculino do feminino em um mesmo ser humano?
Quais as implicações de uma educação que desnaturalizando feminino e masculino toma o ser
humano em sua inteireza? Diante dessas duas questões, que orientam nossa pesquisa,
objetivamos problematizar o equilíbrio dos princípios feminino e masculino na busca pelo
terceiro ser ? o ser-tão andrógino ? e a partir daí conceber uma proposta educacional voltada
para a completude humana. Para tanto realizamos uma pesquisa bibliográfica a partir de um
clássico da literatura brasileira carregado de histórias de vidas sertanejas e de modelos
educacionais: Grande Sertão: Veredas. A investigação da obra adotada vem revelando que a
convivência do principio masculino e feminino amplia e aprofunda a existência humana no e
com o mundo, o que propõe ser possível educar sem fragmentar no sujeito os dois princípios,
possibilitando a construção de uma nova forma de se pensar, fazer e viver a educação.
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CÓDIGO: HS1650
TÍTULO: A avaliação educacional e a construção de mudanças na escola
AUTOR: WILZA JULIÃO DE CARVALHO NASCIMENTO
ORIENTADOR: LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA

Resumo:

Este trabalho resulta do projeto ?A avaliação educacional entre a regulação e a
construção de mudanças? (UFRN/PROPESQ/REUNI ? 2011), que busca conhecer as
transformações que as avaliações nacionais têm suscitado tanto nos sistemas quanto nas
escolas, por meio da análise das concepções e ações empreendidas pelos gestores visando a
melhoria da qualidade da educação. A pesquisa é de cunho quali-quantitativo, utilizando como
procedimentos de pesquisa a revisão bibliográfica, análise documental e entrevistas
semiestruturadas com o responsável pelo setor de avaliação da SEEC e gestores de 8 escolas
escolares da rede estadual de educação do RN, sendo 4 de alto e 4 de baixo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica ? IDEB. Os resultados parciais indicam que, no sistema, a
avaliação é compreendida como instrumento de acompanhamento do processo educativo
visando alcançar metas de qualidade educacional definidas nacionalmente. As pesquisas
realizadas permitiram constatar o seguinte quadro: precarização do trabalho docente,
estrutura física das escolas inadequada em sua maioria, escassez de formação continuada para
os gestores e baixa participação da comunidade escolar nos processos decisórios, o que
compromete a qualidade do trabalho empreendido na rede de ensino. Nas escolas de alto
IDEB, os resultados estimulam a continuidade dos esforços da comunidade escolar, enquanto
nas escolas de baixo IDEB, a imagem negativa culpabiliza os profissionais pelos resultados
obtidos.
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CÓDIGO: HS1657
TÍTULO: MERCADO DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: O IMPACTO DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PESSOAL OFERECIDA PELO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
AUTOR: KÉSSIA CASTRO CORRÊA
ORIENTADOR: DENISE PEREIRA DO REGO

Resumo:

O Projeto Metrópole Digital, desenvolvido pelo Instituto Metrópole Digital tem como
foco a captação de talentos em Tecnologia da Informação (TI), a formação especializada e a
preparação de adolescentes para a entrada no mercado de trabalho. Essa pesquisa buscou
investigar a influencia da formação profissional e pessoal, oferecida aos adolescentes pelo
Instituto Metrópole Digital, na preparação e inclusão no mercado de trabalho. Os dados foram
coletados a partir de questionários e um grupo formal formado por estudantes egressos da
primeira e segunda turma formadas no projeto Metrópole Digital. Com esse estudo e a partir
de seus resultados, visa-se propor melhorias ao Instituto no que tange ao seu objetivo maior, o
de tornar Natal um polo de TI através de seus estudantes capacitados para o mercado.
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CÓDIGO: HS1672
TÍTULO: PPP Arena das Dunas ? Copa 2014, Natal-RN: atores sociais e arranjos institucionais
AUTOR: NERILENA PESSOA MONTEIRO
ORIENTADOR: SORAIA MARIA DO SOCORRO CARLOS VIDAL

Resumo:

As PPPs dizem respeito à provisão de infraestrutura e serviços públicos, onde o
parceiro privado (ator social representante do Mercado) é responsável pela elaboração do
projeto, financiamento, construção e operação de projetos (ativos), que posteriormente são
transferidos ao Estado. O controle do contrato passa a ser por meio de indicadores
relacionados ao desempenho na prestação do serviço, e não mais ao controle físico-financeiro
de obra.(DI PIETRO, 2006).
O presente trabalho procura discutir sobre as parcerias público-privadas do Projeto da
Copa de 2014 em Natal - RN, uma das cidades-sede. Através da empresa OAS e o Governo do
Estado surge a PPP que inclui a construção do estádio "Arena das Dunas". Busca debater
também sobre as obras de mobilidade que fazem parte de tal projeto. Conforme se pode
observar, a PPP envolve diferentes atores sociais, do mercado, da sociedade e do Estado e
arranjos institucionais, já mencionados.
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa PPP Arena das Dunas ? Copa 2014,
Natal-RN: atores sociais e arranjos institucionais e tem como metodologia utilizada uma
pesquisa de natureza qualitativa incluindo revisão bibliográfica, seleção e aplicação de
entrevistas com roteiro aberto, análise documental (legislação PPP, edital Arena das Dunas e
documentos derivados).
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CÓDIGO: SB0759
TÍTULO: Zonas úmidas hipersalinas - avaliação da dinâmica geoquímica em uma salina solar
AUTOR: DAYANE RAQUEL DA CRUZ GUEDES
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA
CO-AUTOR: DIÓGENES FÉLIX DA SILVA COSTA

Resumo:

Ao longo da linha de costa do Brasil, apenas no litoral setentrional do estado do Rio
Grande do Norte estão situadas as maiores empresas salineiras do país, responsáveis por 97%
do sal marinho produzido e exportado. Nestas salinas, a pesquisa sobre a dinâmica de
nutrientes nas salmouras é importante por causa do seu alto potencial para o
desenvolvimento do processo de eutrofização. O objetivo central deste projeto é analisar a
influência do aporte externo de nutrientes com a qualidade da água utilizada para a produção
de sal marinho em uma salina solar situada nas margens do estuário do Rio Apodi-Mossoró
(Mossoró-RN). Os dados serão armazenados em um banco de dados e analisados
estatisticamente. Serão analisados parâmetros físicos, químicos e biológicos indicadores da
qualidade da água. Os resultados serão armazenados em ambiente de SIG e analisados através
da estatística multivariada, além de serem gerados modelos de distribuição espacial destes
parâmetros ao longo do circuito de produção de sal. A partir dos resultados desta pesquisa,
poderão ser adaptadas estratégias do manejo da salmoura, assim como serão traçadas
estratégias de análise de possíveis modificações ambientais nesses ecossistemas e extrapolar
os cenários a serem obtidos para pesquisas em outras salinas.
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