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PROJETOS RECOMENDADOS PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
COM BOLSAS PIBIC/CNPq-Af, PIBIC/CNPq e PIBIC/UERN
Orientador(a)

Título do projeto
A palavra mundo camponês no curso de
Ana Lúcia Aguiar Lopes
pedagogia: o doce sabor e busca de encontros e
Leandro
trocas na dança dos saberes na universidade
Preparação de particulas a partir de reações de
Cláudio Lopes de Vasconcelos complexação entre polieletrólitos
Fernanda Marques de Queiroz As expressões de violência
Marcelino Pereira dos Santos
Silva
Mineração de grafos usando ontologias
Disciplinas de licenciatura voltadas para as
Maria Lúcia Pessoa Sampaio metodologias do ensino de língua portuguesa
A materialização do código de ética no cotidiano
de trabalho dos(as) assistentes sociais de
Sâmya Rodrigues Ramos
Mossoró.
estudos de espectroscopia infravermelho Distante
e Efeitos ópticos relacionados aos fônons em
Tomas Dumelow
matéria condensada
Saberes, vidas e memórias da poesia: Um estudo
Ailton Siqueira de Souza
sobre a poesoa do repente e da literatura de cordel
Fonseca
em Mossoró e Assu – RN
Alfredo Marcelo Grígio
Ana Bernadete Lima Fragoso
Ana Claudia Sales R.
Albuquerque

bolsa
CNPQ-Af
CNPQ-Af
CNPQ-Af
CNPQ-Af
CNPQ-Af
CNPQ-Af
CNPQ-Af
CNPq

Análise das áreas de risco
Diversidade de espécies e caracterização
osteopatológica em mamíferos aqáticos do RN

CNPq

Núcleo de pesquisa em Doenças do cérebro

CNPq

CNPq

Ana Lúcia Dantas

Sistemas magnéticos nanoestruturados
Espelhos, sombras, máscaras e outras metáforas:
um estudo da representação do mito do duplo na
Antônia Marly Moura da Silva ficção de guimarães Rosa
Saberes das práticas docentes no contexto do
ensino religioso - entrecruzando a
multidisciplinaridade. Leituras e experiências na
Araceli Sobreira Benevides
construção de identidade docentes
Obtenção do biodiesel através da
Carlos Henrique Catunda Pinto transesterificação do óleo de moringa oleiifera
Um modelo de mediação baseado em
reconciliação Ontológica para Negociação e
Cláudia Maria F. A. Ribeiro Monitoramento de qualidade de serviço na web.
Cynthia Cavalcanti de
Estudo dos aspectos reprodutivos e
Albuquerque
quimiopreventivos de Arabidaea pulchra
Construção da identidade, saberes e histórias de
vida de professoras da educação infantil na
Daniel Bezerra Brito
cidade de Natal e no Interior do RN
Alimentação de parauchenipterus galeatus no
Danielle Peretti
reservatório de Santa Cruz , Apodi RN
Plantas medicinais e fitoterapicos: Saberes e
práticas profissionais na estratégia saúde da
Dulcian Medeiros Azevedo
família em Caicó
A literatura gótica de H.P. Lovecraft transmutada
Emílio Soares Ribeiro
no cinema
Teorias f(R) de gravidade e a radiação cósmica de
Fábio Cabral Carvalho
fundo em microondas
O cuidar com crianças portadoras de câncer:
Fátima Raquel Rosado Morais olhar de mães e trabalhadores da enfermagem
Caracterização das interação dos golfinhosrotadores com o turismo náutico em Fernando de
Flávio José de Lima
Noronha
A escola e os amigo: espaços para a construção e
Francisca Maria de S. R.
desconstrução de práticas discursivas
Lopes
relacionadas à discriminação racial
Francisca Marta Machado
Conservação pós-colheita de tomates tratados
Casado de Araújo
com1-metilciclopropeno
Quantificação por CLAE de naftoquinonas em
Francisco Arnaldo Viana
extratos de raízes de cordia leucocephala moric
Análise proteômica diferencial de proteínas de
fígado de ratos com obesidade experimental e as
Francisco Barros Barbosa
associações com a diabetes tipo II

CNPq
CNPq

CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq

Uso de Aprendizagem por reforço na melhoria da
Francisco Chagas Lima Júnior metaheurística colônia de formigas
A fabricação da imagem política: jogos
discursivos na produção da imagem de
presidenciáveis à eleição de 2010 em tempos de
Francisco Paulo da Silva
midiatização da política – 2ª etapa
Diálogos autobiográficos: reminiscências do
Gilberto Ferreira Costa
núcleo de estudos em educação – Etapa II
Os discursos que constituem o CAMEAM /
UERN: das vozes de gestores às vozes dos
Gilton Sampaio de Souza
segmentos acadêmicos e comunidade
Diagnóstico social da criança, adolescente e suas
Gláucia Helena Araújo Russo famílias no municipio de Mossoró – RN
A educação a distância e a formação de
professores: um estudo sobre a experiência da
UERN na capacitação de profissionais do
Guilherme Paiva de Carvalho magistério da educação básica para o uso de
Martins
midias integradas nas práticas pedagógicas
Oportunidades motoras presentes em diferentes
Humberto Jefferson de
ambientes familiares de crianças assistidas em
Medeiros
creche e pré-escola
Colonização por macroinverterbrados bentônicos
em sbstrato artificial e natural em um trecho
urbano do Rio Apodi-Mossoró, na cidade de
Iron Macêdo Dantas
Mossoró – RN
Crenças publicizadas: análise crítica da
Ivandilson Costa
comodificação do discurso religioso
Do novo ao integrado ensino médio: a situação
das escolas públicas de ensino médio
entrecortadas por reformas – uma leitura a partir
Jean Mac Cole Tavares Santos do Oeste Potiguar.
Estudos sobre gramaticalização no português do
João Bosco Figueiredo
Brasil

João de Deus
João Maria Soares
José Cezinaldo Rocha Bessa
José Glebson Vieira

Códigos corretores de erros sobre variedades
riemannianas com padrões de sistemas integrado
de transmissão de dados
Preparação e estudos das propriedades
magnéticas de nanocompósitos de
CoFE2o4/COFE2
O discurso do outro em textos acadêmicos de
especialistas de diferente áreas do conhecimento
Memórias de emergência indígina na comunidade
dos caboclos de Assú-RN

CNPq

CNPq
CNPq
CNPq
CNPq

CNPq
CNPq

CNPq
CNPq

CNPq
CNPq

CNPq
CNPq
CNPq
CNPq

Investigando o comportamento da velocidade de
rotação das estrelas pobres em metais no ramo
horizontal e sua relação com o segundo
José Ronaldo Pereira da Silva parâmetro
Diferentes meios de quebra de dormência e
Kathia Maria Barbosa e Silva propagação in vitro de baraúna
Sistemática dos cingulata do quaternário do
Kleberson de Oliveira Porpino Nordeste do Brasil
A literatura popular na sala de aula: uma
experiência com a poesia de Antônio Francisco
Lílian de Oliveria Rodrigues
no ensino médio
Efeitos da desnutrição precoce em ratos wistar
adultos no curso de infecções por plasmodium
Luciana Alves Bezerra Dantas berghei
Síntese, caracterização e avaliação comparativa
de biodiesel de óleo de oiticica ede ácido
Luiz di Souza
licânico isolado deste
viabilidade técnica e econômica do cultivo da
carapeba eugerres brasilianus: avaliação da
biologia reprodutiva de indivíduos selvagens de
Maisa Clari Farias Brabalho de carapeba como base para a reprodução em
Mendonça
cativeiro
As figurações da malandragem na obra de João
Manoel Freire Rodrigues
Antônio
Márcia de Oliveira Pinto

A televisão na escola

Márcia Regina Farias da Silva Territorios e desiguldades
Marcília Luzia Gomes da
Telenovela e produção de sentido: relações entre
Costa
ficção e reconhecimento
Direitos humanos, educação e violência
simbólica- estudo do conceito de violência
Maria Audenora das Neves
simbólica no contexto escolar e sua relaão com o
Siilva Martins
abandono intelectual
Planejamento de ensino e canto popular:
possibilidades didático-pedagógicas em sala de
Maria da Conceição Costa
Aula
A identidade feminina na literatura potiguar: um
Maria Edileuza da Costa
estudo nas obras de Nísia Floresta e Zila Mamede
Leitura na Educação infantil: que concepções?
Mayra Rodrigues Fernandes
Que práticas?
ProCS RFID: Um protocolo de Comunicação
Pedro Fernandes Ribeiro Neto Serial para RFID
Ramiro Gustavo Vallera
Estudo etnobotânico em um trecho de caatinga

CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq

CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq

CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq

(floresta nacional de Açu) do Estado do RN ,
Camacho
Nordeste Brasileiro
Roberta Kaliny de Souza
Competência teóricas de graduandos de
Costa
enfermagem na assistência a portadores de feridas
Rodrigo Guimarães de
Análise e compartimentação dos sistemas
Carvalho
ambientais da bacia do Rio Apodi-Mossoró – RN
Desenvolvimento de ferramentas pedagógicas
para uma metodologia de planejamento de
disciplina baseada em objetivos educacionais no
Rommel Wlademir de Lima
contexto dos ambientes virtuais de aprendizagem
Cartografias mito-poéticas do continente
Roniê Rodrigues da Silva
americano...
As geografias da violência e do medo do Alto
Rosalvo Nobre Carneiro
Oeste Potiguar
Rosana Kiss Brito de S.
História e memória da EJA no Oeste Potiguar 1ª
Pinherio
parte rastreando materiais didáticos
O ensino de gramatica em cursos de letras de IES
Rosângela Maria Bessa
brasileiras
Degradação eletroquímica de efluentes da
Suely Souza Leal de Castro
indústria petroífera
O que querem as mulheres: condição de vida e
Telma Gurgel da Silva
demandas das mulheres em Mossoró.
O ensino da leitura na escola pública de Mossoró
Verônica Maria Araújo Pontes – RN
Verônica Palmira Salme A.
A coesão e a coerência em gêneros jornalísticos
Aragão
do RN
Farmácias domiciliares e sua relação com a
Wogelsanger Oliveira Pereira automedicação
Uma descrição retórico-argumentativa para as
Carlos Magno Viana Fonseca não coincidência do dizer
Comportamento Clínico de restaurações de resina
Daniela Mendes da Veiga
composta em cavidades oclusais de denters
Pessoa
posteriores
Avaliação da atividade antiinflamatória do
extrato etanólico da casca de mimosa tenuiflora
Dayseanne Araújo
poir
Estudo sobre a relação da prótese dentária com a
incidência e o tipo de lesões bucais na região do
Eduardo José Guerra Seabra
Seridó no RN
A construção de mercado para agricultura
familiar: processos e práticas da produção
agroecológica e de comercialização solidária da
Emanoel Márcio Nunes
rede xique-xique.

CNPq
CNPq

CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
CNPq
UERN
UERN
UERN
UERN

UERN

Evaldo Gondim dos Santos
Franklin Roberto Costa
Galileu Galilei Medeiros de
Souza
Gilmara Celli Maia de
Almeida
Giovana Carla Caradoso
Amorim
Glaucia Melissa Medeiros
Campos
Jamile Marinho Bezerra de
Oliveira
Janete Jane Fernandes Alves
João Batista Freitas
José Elesbão de Almeida
Josué Alencar Bezerra

O detetive metafísico no romance policial pósmoderno: Sherlock Holmes em Michael
Hardwick
Geotecnologias aplicadas à análise espaçotemporal da expansão urbana nos municípios da
Microrregião do Alto Oeste Potiguar
Estudo sobre a inserção proficional dos egressos
do curso de filosofia do Campus do Seridó – CAS
Perfil de infecções por Staphylococcus em CaicóRN: uma análise em bses de dados secundários
A educação infantil como base estrutural e
identidade profissionais no curso de pedagogia da
UERN: uma análise da nova propsta curricular
Modelagem para sistemas de computação em
nuvem
Percepção que mototaxistas da cidade de CaicóRN acerca da queilite actínica: Cuidados com a
lesão cancerizável
Inventário do passivo e ativo dos laboratórios de
química de ensino, pesquisa e extensão do
departamento de química da UERN
Um estudo sobre políticas públicas direcionadas a
agricultura familiar no Estado do RN
Matrizes e vieses do pensamento furtadiano

Produção do espaço e transformações urbanas
Aplicando métodos formais na especificação e
vertificação de um modelo de QoS para RedesKarla Darlene N. Ramos
em-Chip.
Vivências sobre a pós-menopausa: relatos de
Libne Lidianne da Rocha e
mulheres institucionalizadas em abrigo para
Nóbrega
idosos
Prática educacional e formação de valores por
Luzia Ferreira Pereira
meio do ensino da literatura
Identificação e catalogação de “arquivos” e fontes
Marcelo Vieira Magalhães
para a história de Assu
A pesquisa em crenças sobre o ensino
Marcos Nonato de Oliveira
aprendizagem de língua inglesa na UERN
Desmistificações de crenças acerca de
Maria Antônia Teixeira da
contribuições de disciplinas pedagógicas na
Costa
formação de professores na FANAT/UERN
Normândia de Farias Mesquita Formação de professores experientes no
Medeiros
município de Mossoró – RN – os atuais projetos
formativos e as reformas curriculares no ensino

UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN
UERN

Sebastião Marques Cardoso
Shirlene Santos Mafra
Medeiros

fundamental
Identidade intercultural em produções literárias
de países de língua portuguesa
A Universidade e a pedagogia da resiliência:
tendências e desafios...

UERN
UERN

PROJETOS RECOMENDADOS PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
VOLUNTÁRIO
COORDENADOR TÍTULO
DO PROJETO

COORDENADOR TÍTULO DO PROJETO

Adalberto Veronese da Costa

Impacto da prática de atividades fisicas na saúde e qualidade de
vida da comunidade universitária

Adalberto Veronese da Costa

Qualidade de vida dos profissionais de educação física da rede
do semi-árido Potiguar

Adalberto Veronese da Costa

Impacto da prática de atividades fisicas na saúde e qualidade de
vida da comunidade universitária

Agassiel de Medeiros Alves

Levantamento de assinaturas espectrais em imagens landsat e
CBERS2B em ambientes de caatinga no Alto Oeste Potiguar

Alfredo Grígio Lopes Leandro Mapa social: territorios

Ana Lúcia Aguiar

Política de Educação inclusiva, formação e prática: a relação
entre o modelo de educação inclusiva e as práticas educativas
dasenvolvidas nas escolas públicas da cidade de Mossoró – RN

Bergson da Cunha Rodigues

Análise, caracterização e quantificação de parêmetros destinados
à qualidade das águas de abastecimento na UERN.

Cícero Bosco Alves de Lima

Sensores de fosfonatos de cálcio e zicrônio

Cícero Bosco Alves de Lima

Diagnostico ambiental das atividades de lavajato, lubificação e
troca de óleo na cidade de Mossoró-RN

Cláudia M. F. A. Ribeiro

SEMSUS: Middleware Semântico para rede de sensores sem fio

Cláudia M. F. A. Ribeiro

Estabelecendo confiança em um modelo de mediação baseado
em reconciliação ontológica para negociação de Serviço na web.

Efeito do grau de polimerização e de desacetilação da quitosana
Cláudio Lopes de Vasconcelos na preparação de nanocomposites de …
Cristyanne Samara N. De
Holanda

Avaliação de ação extensionista realizada para gestantes e
acompanhantes de uma US da família de Caicó

Danielle Peretti

Alimentação de Moenkhausia intermedia presente no
reservatório da Santa Cruz , Apodi RN

Daysseane Araújo Falcão

Avaliação de parâmetros da resposta imune de indivíduos
residentes em áreas de contaminação por metais pesados na
cidade de Mossoró-RN

Edson Fonseca Pinto

Adaptação de um impulsor para avaliações multivariadas em
atividades aquáticas para portadores e não portartadores de
necessidade especiais

Eduardo José Guerra Seabra

estudo sobre a aplicação da proporção aurea no padrão de
largura dos 6 dentes anteriores e superiores na população de
Caicó-RN

Emanuel Márcio Nunes

Inovação, diversidade e sustentabilidade na gestão de territórios
rurais: monitoramento e avaliação do desenvolvimento do AssuMossoró e do Sertão do Apodi (RN).

Fábio Cabral Carvalho

Teorias de inflação cosmológica

Francisca Patricia B. de
Caravalho

Aspectos sócioeconômicos epidemiologicos dos pacientes
comúlceras venosas em unidades básicas de saúde da família da
zona sul do municipio de Mossoró

Francisco Napoleão Túlio
Varela Barca

Melhor idade com melhor qualidade de vida

Gilton Sampaio de Souza

O objeto de ensino da MELP em cursos de letras – Português e
de pedagogia de IES brasileiras

Guilherme Paiva de Carvalho
Martins

A pragmática da linguagem e os estudos da cultura

Hideraldo Bezerra dos Santos

Impactos e estado de conforto térmico ambiental da atividade
fésica na região do semi-árido nordestino

Jacimária Fonseca de
Medeiros

Análise florística e fitossociológica da vegetação em fragmentos
da caatinga na microbacia hidrográfica do Riacho Cajazeiras,
Pau dos Ferros RN

Formação, ocupação e emprego na região de Mossoró: a escola
pública de ensino médio reformada e a inserção no mutante
Jean Mac Cole Tavares Santos mundo do trabalho.
João Maria Soares

Desenvolvimento de sensores magnéticos de ferritas a base do
efeito de magnetoimpedância gigante

Kathia Maria Barbosa e Silva

Diferentes métodos de controle anti-microbiano na
micropropegação de Jatropha curcasL.

Luiz di Souza

Caracterização físico – química e estudo da estabilidade térmica
e temporal de biodieseis e ecodieseis de diferentes oleaginosas

Luiz di Souza

Estudo da viabilidade do aproveitamento das folhas de
macrofitas aquaticas do tipo Eichhornia Crassipes (aguapé)
colhidas no rio Apodi/ Mossoró como concentrado proteíco
alimentar

Luiz Eduardo do Nascimento
Neto

A geografia sócioespacial dos lugares sacros Potiguares

Luiz Gonzaga de Oliveira
Matias

Preparação do petro-peixe: sintese de biodiesel a partir das
viscelas de sardinhas

Luiz Gonzaga de Oliveira
Matias

Preparação de esteres envolvendo o ácido oleanolico e os ácidos
graxos obtidos dos óleos vegetais

Marcelino Pereira dos Santos
Silva

Mineração de imagens de sensoriamento remoto aplicada as
demandas do semiárido

Marcília Luzia Gomes da
Costa

Mídia e poder político: as políticas de concessões de rádio e
televisão no Estado do RN

Maria da Conceição Costa

planejamento e metodologia de ensino: análise do uso de
materiais didático-pedagógicos em escolas da região do Alto
Oeste Potiguar

Maria do Perpétuo do Socorro Avaliação da acessibilidade das pessoas com deficiência em
R. Severino
Mossoró RN.
Maria Euzimar Berenice R.
Silva

Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do alto
oeste Potiguar: Experiências formadoras de educadores/as do
Campo sobre relações de gênero e sexualudade- II etapa

Maria Lúcia Pessoa Sampaio

A dimensão formativa do professor-leitor em cursos de
licenciaturas II fase

Mayra Rodrigues Fernandes

As atividades formativas do curso de pedagogia da UERN e suas
contribuições para a formação do pedagogo

Nádia Maria Silveira

Construções com se medial na língua falada e escrita na cidade
do Natal

Pedro Fernandes Ribeiro Neto Tradutor de LIBRAS via Web para dispositivos móveis
Ramiro Gustavo Vallera
Camacho

O valor do Verde na Escola Estadual Tertuliano Ayres Dias,
Mossoró – RN

Ramiro Gustavo Vallera
Camacho

Levantamento etnobotânico de plantas medicinais na FLONA –
AÇU e uma análise sócio ambiental do entorno

Rodrigo Guimarães de
Carvalho

Construção de diagnóstico para o planejamento ambiental a
partir de diferentes bases de dados integrados em SIG

Rosangela Diniz Cavalcante

Aleitamento materno exclusivo: percepão de nutrizes acerca da
assistencia de enfermagem no município de Caicó

Salah Mohamed Yusef

Desenvolvimento de catalisadores nanoestruturados para
remoção de enxofre de combustíveis via dessulfurização
oxidativa

Sérgio Alexandre N. B Júnior

Utilização da conciliação e da mediação no âmbito do poder
judiciário

Sérgio Alexandre N. B Júnior

Regulação ambiental de energia renováveis no Estado do Rn, em
particular a energia eólitica, solar e biomassa, visando o
desenvolvimento sustentável

Shirlene Santos Mafra
Medeiros

A formação profissional para a institucionalização das
Secretarias Municipais

Especiação de Mercúrio nos sedimentos do Açude de Lucrécia –
Suely de Souza Leal de Castro RN
Avaliação de impacto ambiental causado pelo descarte de águasSuely de Souza Leal de Castro mães de industria salineira no rio Apodi/Mossoró.
Eletrooxidadação de nitrito sobre eletrodos modificados com
Suely de Souza Leal de Castro filmes de hexacianoferrato de dir]ferentes metais.
Suzana Carneiro de Azevedo
Fernandes

Educação em saúde como estratégia para se alcançar a
resolutividade no tratamento da hanseníase

A política de proteção e defesa da pessoa idosa no municipio de
Mossoró: um estudodas práticas assistenciais desenvolvidas pela
Suzaneide Ferreira S. Meneses gerência execultiva de desenvolvimento social (GEDS)
Verônica Maria Araújo

A psicologia da educação na formação do futuro professor

Mossoró, 10 de agosto de 2010.
Iron Macedo Dantas
Coordenador do PIBIC/UERN

Pedro Fernandes Ribeiro Neto
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

